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C o z tego, że teoretycznie bio-
rąc, wciąż żyjemy w strefie
klimatu umiarkowanego,

skoro od wielu tygodni mamy w
Polsce faktycznie klimat podzwrot-
nikowy? Kiedyś marzeniem polskiej
biedoty było zdobycie choć kromki
chleba, za komuny obiektem pożą-
dania stały się papier toaletowy i
sznurek do snopowiązałek, a teraz
rysuje się perspektywa desperackiej
walki  o choćby kroplę wody. 

W Skierniewicach już jej
zabrakło w kranach, w
Warszawie na szczęście

jeszcze nie jest tak źle, o czym
świadczą chociażby zainstalowane
przez służby miejskie kurtyny wod-
ne na placu Zamkowym, placu
Konstytucji, przy rondzie Wia-
traczna i w wielu innych miejscach.
Trzydziestostopniowych upałów
wszakże nie złagodzimy samymi
kurtynami,  o czym mogą się prze-
konać pasażerowie tramwajów i
autobusów, a także pociągów da-
lekobieżnych, w których z braku
klimatyzacji ludzie zaczynają po
prostu umierać. 

J uż dosyć dawno z języka pol-
skiego zniknął popularny nie-
gdyś zwrot o potrzebie „wy-

jazdu do ciepłych krajów”. Kilka
dni temu odwiedziła mój dom zna-
joma z południa Hiszpanii i zdziwi-
ła się wielce, konstatując, że w Pol-
sce jest teraz cieplej niż w Alicante.
A ja ją mogłem na szczęście powi-

tać słowami Jana Kochanowskiego
z fraszki „Na lipę”: gościu, siądź
pod mym liściem, a odpoczni so-
bie... Bo lipa rośnie mi w ogrodzie
naprawdę rozłożysta, a jej cień w
dni upalne wydaje się najlepszym
zbawieniem. 

T yle że minimalna strefa cie-
nia niewiele nam może po-
móc, skoro od lat następu-

je globalne ocieplenie. Zjawisko to
zaczęło się nasilać w skali świato-
wej od czasu dziewiętnastowiecznej
rewolucji przemysłowej, no i tem-
po przyrostu temperatur jest co-
raz szybsze. Wedle notowań spe-
cjalistów, w zasadzie każdy rok XXI
wieku jest globalnie gorętszy od ja-
kiegokolwiek roku poprzedniego
stulecia. Samo topnienie lodow-
ców powoduje nieodwracalne skut-
ki klimatyczne. I niewiele można
na to poradzić, skoro rozwój tech-
niki i zaburzanie środowiska natu-
ralnego prowadzą do zachwiania
dawnej równowagi w przyrodzie. 

W yziewy z silników samo-
chodowych, samoloto-
wych oraz z urządzeń

klimatyzacyjnych, a na dodatek
straszliwe zaśmiecenie oceanów
grożą nam biologiczna klęską, któ-
rej coraz trudniej będzie uniknąć.
Również w polskich warunkach,
ponieważ zachwyceni poprawą po-
ziomu życia w ostatnim ćwierćwie-
czu dążymy z całą bezmyślnością
do zabetonowania każdego skraw-
ka ziemi. 

Z mojego punktu widzenia
przykładem takiego trendu
są chociażby Kabaty. Dawna

wieś położona na skraju lasu ma
dziś już typowo miejską, a powie-
działbym nawet – śródmiejską za-
budowę, pozbawioną niemal kom-
pletnie drzewostanu. Trochę złośli-
wie przypominam moim przyja-
ciołom z tamtejszych osiedli, że gdy

je zaczynano budować, potencjalni
nabywcy mieszkań byli kuszeni
zwrotem „Zielony Ursynów”. Mia-
ły być Kabaty jednym z warszaw-
skich suburbiów, swoistą oazą przy-
rody, dającą oddech w porówna-
niu z betonem centrum miasta. W
praktyce wszystko wyszło inaczej i
dobrze chociaż, że mieszka się na
Kabatach wygodnie z uwagi na do-
godny dojazd metrem, co zwłaszcza
dla młodzieży szkolnej i osób za-
awansowanych wiekowo jest rze-
czą wprost bezcenną. 

W tych dniach można też
ruszyć się dosłownie o
krok z Ursynowa, żeby

zażyć relaksu w Powsinie, gdzie
liczne urządzenia sportowe, a

przede wszystkim świeżo zmoder-
nizowany basen pod gołym nie-
bem wydają się kuszącą ofertą
wobec permanentnych upałów.
Powsiński park wypoczynku w
dzisiejszej wersji jest z pewnością
o wiele bardziej użyteczny spo-
łecznie niż istniejące tam przed
wojną pole golfowe, którego nie-
gdysiejszą współwłaścicielkę, uro-
czą hrabinę z Wiednia,  spotka-
łem kiedyś na driving range’u w
Wilanowie. 

P owsin w dzisiejszej wersji
przyciąga w celach relaksa-
cyjnych wiele znanych osób.

Jedną z nich był przez lata prezy-
dent Warszawy Marcin Święcicki,
należący do grupy grających tam

nawet zimą entuzjastów siatków-
ki. Na kortach tenisowych widy-
wało się do niedawna mistrza za-
pasów Andrzeja Suprona i jego sta-
łego partnera do odbijania piłki,
legendarnego kolarza Ryszarda
Szurkowskiego. Tego ostatniego –
niestety – ubiegłoroczny wypadek
w wyścigu weteranów wyłączył na
razie z grona czynnych sportow-
ców. Ryszard, którego miałem
ostatnio okazję odwiedzić, kuruje
się w Konstancinie, stopniowo od-
zyskując sprawność fizyczną z lep-
szych czasów i jest nadzieja, że w
przyszłości znów zagra w tenisa z
Supronem. Na razie jednak pozo-
staje mu tylko rola kibica kolar-
stwa, więc śledzi kolejne wielkie

wyścigi, trzymając kciuki za obec-
nego gwiazdora Michała Kwiat-
kowskiego. 

Z kolei my, jako mieszkańcy
południa Warszawy, może-
my np. piłkarzom pokibico-

wać jedynie w telewizji, ponieważ
stadiony futbolowe, a nawet zwy-
kłe pełnowymiarowe boiska już
zniknęły z naszego krajobrazu.
Pięknie kiedyś położony stadion
Warszawianki został zlikwidowa-
ny, a kompleks sportowy Gwardii,
gdzie kiedyś można było pokopać
na kilku regularnych boiskach, to
już tylko wspomnienie. Decydenci
z resortu spraw wewnętrznych ko-
lejnych ekip politycznych z całą
konsekwencją doprowadzili Gwar-
dię do ruiny, wbijając więdnące-
mu coraz bardziej sportowi sto-
łecznemu gwóźdź do trumny. 

G dy ze smutkiem obserwu-
jemy teraz klęski młodego
pokolenia polskich piłka-

rzy, przychodzi tylko westchnąć na
wspomnienie organizowanych nie-
gdyś przez Aleksandra Zaranka
turniejów o Złotą Piłkę na błoniach
przy Stadionie Dziesięciolecia. Słu-
żące dzieciarni przez długie lata
tamtejsze błonia już zabetonowa-
ne, podobnie zresztą jak samo bo-
isko główne obecnego Stadionu Na-
rodowego. Wydano bodaj ponad
dwa miliardy na wybudowanie te-
go specjalistycznego obiektu fut-
bolowego, by piłkarze zaglądali
tam najwyżej 3-4 razy do roku, a
każdorazowe położenie płatów tra-
wy w niecce Narodowego kosztuje,
o ile się nie mylę, blisko milion zło-
tych.  Trochę to przypomina niektó-
re nasze lotniska, na których nie
ma ani odlotów, ani przylotów. Są
za to koszty...

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S S M I TA

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

CC zz yy  pp rr zz yy jj dd zz ii ee  dd zz ii ee ńń ,,  żż ee  bb ęę dd zz ii ee  cc ii ee ńń ??CC zz yy  pp rr zz yy jj dd zz ii ee  dd zz ii ee ńń ,,  żż ee  bb ęę dd zz ii ee  cc ii ee ńń ??

RYS. PETRO/AUGUST
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Projekt „Praca-czemu nie?” jest skiero-
wany do mieszkanek Ursynowa w wieku
25 - 44 lata, zarówno pracujących, jak i
nieaktywnych zawodowo z uwagi na
opiekę nad dzieckiem, osobą zależną lub
z innych powodów.

Projekt jest odpowiedzią na zgłaszane przez
kobiety trudności z powrotem na rynek pracy

wynikające przede wszystkim z lęku i barku wia-
ry w skuteczność swoich działań, a także obaw
dotyczących zmiany swojej sytuacji zawodowej.
Na przeciw tym dylematom wychodzi projekt
„Praca- czemu nie?” w 2019 roku. Projekt wpisu-
je się w potrzeby kobiet, w tym uczestniczek se-
minarium „Praca-czemu nie?” z października
2018 roku. 

Projekt Praca – czemu nie?



4

Już 1 lipca ponownie ruszą prace na ul. Rosoła. To wynik zaplanowanej zmiany
terminu realizacji tego zadania inwestycyjnego.

Pierwotne prace miały zakończyć się w pierwszej połowie lipca. Planowany obecnie termin to 15
sierpnia. Po wznowieniu prac na około miesiąc zostanie zamknięta nitka ul. Rosoła od Centrum w stronę
Kabat (na odcinku od ul. Jeżewskiego do ul. Wąwozowej).

Z kolei w związku z budową POW już w piątek 28 czerwca planowane jest wprowadzenie zmian
w organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulicy Rosoła z ulicą Płaskowickiej.

- Zawsze kierujemy się dobrem mieszkańców i dążymy do tego, aby prace budowlane były jak
najmniej uciążliwe. Niewielka, zaplanowana korekta terminu realizacji powoduje, że zakończenie prac
na ul. Rosoła przypadnie na okres wakacyjny - w czasie mniejszego ruchu spowodowanego urlopami
i zakończeniem roku szkolnego – mówi burmistrz Robert Kempa.

W najbliższą sobotę, 29 czerwca, Urząd
Dzielnicy Ursynów zaprasza na pierwszą
z cyklu czterech potańcówek, które odbę-
dą się na terenie Ursynowa w sezonie
wakacyjnym. Start o godz. 17.00 w Par-
ku im. Jana Pawła II (przy ul. Romera). 

W programie nie zabraknie (jak zawsze) świet-
nej muzyki, zabaw dla dzieci i dla dorosłych, kon-
kursów z nagrodami, nauki tańca i wielu innych
atrakcji.

W tym roku potańcówki odbędą się w godzi-
nach 17.00-21.30 w następujących terminach i lo-
kalizacjach:

29 czerwca (sobota) – Park im. Jana Pawła II

20 lipca (sobota) – Dzielnicowy Ośrodek Kultu-
ry ul. Kajakowa 12b

10 sierpnia (sobota) – „Sadek Natoliński”
24 sierpnia (sobota) – „Lasek Brzozowy”.

-Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, in-
tegracja sąsiedzka, świetna muzyka i dobra zaba-
wa to stałe elementy Ursynowskich Potańcówek.
Letnie potańcówki plenerowe na dobre już wpisa-
ły się w kalendarz dzielnicowych imprez - tu bawią
się wspólnie wszystkie pokolenia, zarówno osoby
starsze jak i młodzi. Zachęcam wszystkich do udzia-
łu w pierwszej zabawie tanecznej już w najbliższą
sobotę – mówi burmistrz Robert Kempa.

Nadszedł czas upragnionych wakacji. Ja-
ko uzupełnienie oferty „Lata w mieście”
Urząd Dzielnicy Ursynów przygotował
ofertę 25 boisk dla mieszkańców Ursyno-
wa. Są to zarówno obiekty w sąsiedztwie
placówek oświatowych, jak również bo-
iska zlokalizowane w rożnych częściach
Ursynowa. W przypadku boisk określono
każdorazowo godziny ich dostępności dla
mieszkańców.

- Czas wakacji to także szansa na więcej tak po-
trzebnej aktywności fizycznej. Dlatego zdecydowa-
łem o udostępnieniu mieszkańcom w tym roku 25
boisk zlokalizowanych w różnych częściach naszej
dzielnicy. To oferta zarówno dla dzieci jak i dorosłych
– zachęcam wszystkich do wspólnego uprawiania
sportu na ursynowskich boiskach – mówi burmistrz
Ursynowa Robert Kempa.

Lista boisk jest dostępna na www.ursynow.pl.

Od 1 lipca rozpoczyna się
nabór wniosków w spra-
wie świadczenia wycho-
wawczego ,,500+” na ko-
lejny okres zasiłkowy. W
myśl znowelizowanej
ustawy, od 1 lipca br. pro-
gram będzie obejmował
wszystkie dzieci w rodzi-
nie – również najstarsze,
objęte dotychczas kryte-
rium dochodowym i jedy-
naków. 

Także od 1 lipca będzie moż-
na złożyć wniosek o świadczenie
,,dobry start”, tzw. ,,300+”. Po-
niżej najważniejsze informacje,
dla osób ubiegających się o
świadczenia na Ursynowie.

Od 1 lipca wnioski w sprawie
świadczenia wychowawczego
oraz świadczenia ,,dobry start”
można składać drogą elektro-
niczną: poprzez bankowość elek-
troniczną, portal Emp@tia oraz
portal PUE ZUS. Złożenie wnio-
sku tą drogą nie wymaga wy-
chodzenia z domu i zajmuje
maksymalnie kilka minut, jest
proste i intuicyjne. Szybkie zło-
żenie wniosku daje też szansę
na wcześniejsze otrzymanie
świadczenia – w lipcu lub w
sierpniu. W ubiegłym roku na
Ursynowie drogą elektroniczną
złożonych zostało 9000 wnio-
sków, czyli ok. 75% wszystkich

złożonych. W przypadku świad-
czenia ,,dobry start” było to po-
nad 2000, czyli 18% spośród
wszystkich wniosków.

Ci z mieszkańców Ursynowa,
którzy jednak wybiorą tradycyj-
ny sposób złożenia wniosku w
Urzędzie Dzielnicy będą mogli
to zrobić od 1 sierpnia. Stano-
wiska w Wydziale Obsługi
Mieszkańców przyjmujące wnio-
ski ,,300+ i ,,500+” będą, tak
jak w latach ubiegłych, usytu-
owane na parterze ursynowskie-
go ratusza. Ustawodawca nie
przewidział wcześniejszej moż-
liwości złożenia wniosku w wer-
sji papierowej.

Niezależnie od wybranego
sposobu, złożenie wniosku w

okresie lipiec-sierpień 2019 r.
oznacza, że świadczenie z wy-
równaniem od lipca zostanie wy-
płacone najpóźniej do 31 paź-
dziernika. Złożenie wniosku we
wrześniu daje gwarancję wypła-
cenia świadczenia, z wyrówna-
niem od lipca, najpóźniej do 30
listopada. Jeśli rodzic dziecka
złoży wniosek po 30 września,
świadczenie będzie przysługi-
wać od miesiąca złożenia wnio-
sku, bez wyrównania od począt-
ku lipca.

Rodzice, którzy mają obecnie
przyznane do 30 września 2019
r. świadczenie wychowawcze na
drugie i kolejne dziecko, skła-

dają od 1 lipca br. jeden wspólny
wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia na wszystkie dzieci.
Na podstawie takiego wniosku
od 1 lipca zostanie im przyznane
prawo do świadczenia na pierw-
sze dziecko (na które obecnie
nie pobierają „500+”), nato-
miast od 1 października br. na
pozostałe dzieci (na które świad-
czenia są już przyznane do koń-
ca września).

Nowelizacja ustawy wydłuża
do 31 maja 2021 r. pierwszy
okres, na jaki zostanie przyzna-
ne świadczenie wychowawcze
na nowych zasadach. Oznacza
to, że rodzice nie będą składać
ponownie wniosków o świad-
czenie wychowawcze w 2020 r.

W przypadku świadczenia do-
bry start wniosek należy złożyć
najpóźniej do 30 listopada. Jeśli
jednak wniosek zostanie złożony
w lipcu lub sierpniu to pienią-
dze zostaną przekazane najpóź-
niej do końca września. W przy-
padku wniosków złożonych póź-
niej, ich rozpatrzenie i wypłata
świadczenia nastąpi w ciągu 2
miesięcy. Świadczenie dobry
start przysługuje raz w roku na
rozpoczynające rok szkolny dzie-
ci do ukończenia przez nie 20.
roku życia. Dzieci niepełno-
sprawne uczące się w szkole
otrzymają je do ukończenia
przez nie 24. roku życia. 

Urząd Dzielnicy Ursynów
już po raz kolejny zapra-
sza na Ursynowskie Lato
Filmowe pod Kopą Cwila.

Począwszy od 4 lipca aż do 29
sierpnia w parku im. Romana
Kozłowskiego, każdej czwartko-
wej nocy będzie można obejrzeć
popularne filmy, łącznie będzie
aż osiem pokazów. Podczas
pierwszego pokazu w najbliższy
czwartek (4 lipca) o godzinie
21.45 zgromadzeni w plenerze
widzowie będą mieli okazję zo-
baczyć film „Venom”.

29 czerwca (sobota) w
godz. 9.00 – 14.00 będzie
miała miejsce kolejna ak-
cja poboru krwi pn. „Two-
ja decyzja, czyjeś życie”. 

Akcję organizuje Klub Hono-
rowych Dawców Krwi „Krewki
Ursynów” przy wsparciu Urzę-
du Dzielnicy Ursynów. W tym
roku można oddawać krew w
następujących terminach: 20 lip-
ca, 31 sierpnia, 28 września, 26
października, 30 listopada. Za-
chęcamy również do przynosze-
nia nakrętek, które zostaną prze-
znaczone na rehabilitację Oli Ka-
mińskiej.

Ruszają prace na ul. Rosoła

Startują Ursynowskie Potańcówki

25 boisk dostępnych dla mieszkańców

,,500+” i ,,300+” już od 1 lipca 
- nie czekaj, złóż wniosek 

drogą elektroniczną

Ursynowskie Lato Filmowe

Letnia zbiórka krwi w sobotę
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Wakacje z baseballem
Baseball to gra, która rozwinęła się kiedyś w Ameryce na pod-

stawie polskiego palanta, u nas niesłusznie zapomnianego.
Jest to świetny sport, który na szczeblu szkoły podstawowej i
średniej znakomicie rozwija ogólną sprawność fizyczną. Moż-
na więc tylko bić brawo, skoro burmistrz Dzielnicy Mokotów Ra-
fał Miastowski oraz przewodniczący Rady Dzielnicy Miłosz
Górecki zapraszają mieszkańców Mokotowa na „Wakacje z Ba-
seballem”!

Termin: 01.07 – 9.08. 2019 r.
Obiekty Sportowe SP nr 205 ul. Spartańska 4
Poniedziałek – piątek w godz. 9:00 -13:00.
Zajęcia są bezpłatne, finansowane przez Urząd Dzielnicy

Mokotów m. st. Warszawy, Zespół Sportu i Rekreacji
Informacje: mokotow.zsd@um.warszawa.pl 
Zapisy: Giedymin Wróblewski tel. 602 284 432

Lato z szermierką
Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski oraz prze-

wodniczący Rady Dzielnicy Mokotów Miłosz Górecki zaprasza-
ją mieszkańców Mokotowa na „Lato z Szermierką”.

Terminy:
24.06 – 11.07.2019r.
16.07 – 2.08.2019r.
Obiekty Sportowe ul. Piaseczyńska 71
Od poniedziałku do piątku w godzinach: I grupa od 10:00 do

11:30, II grupa od 11:30 do 13:00.
Zajęcia są bezpłatne finansowane przez Urząd Dzielnicy Mo-

kotów m.st. Warszawy, Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy
Mokotów.

Informacje i zapisy: tel. 518421093 lub 507636300
info@naukaszermierki.pl lub anna@kszwarszawianka.pl

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

W ostatni  weekend na Mokotowie wiele się działo! Na
tych, którzy nie wyjechali z miasta, czekały atrakcje
sportowe, kulturalne i kulinarne. 

Młodzi adepci sportu rywalizowali na orliku w turnieju finałowym
rozgrywek ligowych w piłce nożnej dzieci. W niedzielę, w specjal-
nej odsłonie, targ śniadaniowy zmienił się w mini-region japoński,
gdzie można było spróbować specjałów z tego zakątku świata. 

Burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski przyglądał się i uczestni-
czył wspólnie z mieszkańcami w tych imprezach. Wraz z rektorem
AWF są jedynymi zawodnikami, którzy uczestniczyli we wszystkich
dotychczasowych biegach Nocnego Biegu Sztafetowego Janusza Ku-
socińskiego. Odbył się on po raz piaty i jego celem było upamiętnie-
nie sylwetki tego wielkiego człowieka i sportowca, absolwenta
CIWF-AWF Warszawa, w 1932 mistrza olimpijskiego w biegu na
10000 metrów.

W sobotę 22 czerwca na boisku Szkoły Podstawowej nr
191 przy ulicy Gruszczyńskiego 12 odbyła się kolejna
edycja turnieju piłkarskiego o Puchar Burmistrza
Dzielnicy Mokotów „GWARDIA CUP”. 

Impreza została zorganizowana przez Towarzystwo Sportowe
„Gwardia-Warszawa” przy wsparciu finansowym Dzielnicy Moko-
tów. Po zaciętej rywalizacji w duchu Fair Play zwyciężyła drużyna
UKS Irzyk Warszawa, na drugim miejscu uplasowała się reprezen-
tacja UKS Gwardia Warszawa, a trzecie miejsce wywalczył zespół
Orlęta Mroków. Puchary i nagrody wręczali burmistrz Rafał Mia-
stowski oraz Monika Czerniewska – Radna Dzielnicy Mokotów.

Weekend na Mokotowie

Turniej „Gwardia Cup”
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Zielony Ursynów, utwo-
rzony z osiedli zlokalizo-
wanych wzdłuż ulicy Pu-
ławskiej i włączonych w
ursynowski obszar dziel-
nicowy miasta,  to niczym
spadkobierca dziedziczący
z dobrodziejstwem inwen-
tarza. Stając się rejonem
wielu indywidualnych in-
westycji budowlanych i co-
raz częściej inwestycji de-
weloperskich, nie posiada
wystarczającej infrastruk-
tury wodociągowej i kana-
lizacyjnej.  

Lokalne studnie i szamba ob-
sługujące posesje Grabowa czy
Jeziorek, już od dawna prze-
stały wystarczać dla tej dyna-
micznie rozwijającej się części
Ursynowa, a rozbudowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej
nie nadążała za nowymi potrze-
bami. Jak miecz Damoklesa wi-
si nad Zielonym Ursynowem
projekt nowego, wielotysięcz-
nego osiedla mieszkaniowego,
planowanego do realizacji po
2020 roku i zlokalizowanego

dosłownie w szczerym polu,
bez żadnej infrastruktury wod-
nej i ściekowej.

Problemy wiecznie żywe
Sporo czasu przed rozpoczę-

ciem posiedzenia Komisji Zielo-
nego Ursynowa poświęconego
inwestycjom wodno - kanaliza-
cyjnym. Przed salą konferencyj-
ną czekał już spory tłumek
mieszkańców. Ludzie przybywa-
li, przybywali i w momencie roz-
poczęcia posiedzenia wszystkie
miejsca siedzące były zajęte. Ta-
kie zainteresowanie mieszkań-
ców ilustruje, jak nabrzmiałe są
problemy dotyczące wodocią-
gów i kanalizacji Zielonego Ursy-
nowa. Dotychczasowe posiedze-
nia i spotkania nie dały oczeki-
wanych rezultatów, a media aż
do bólu wskazywały na proble-
my. “Mamy jeden wielki smród i
średniowiecze” donosiła Gaze-
ta Wyborcza w lipcu 2017 roku.
“Brak kanalizacji, a nawet wo-
dociągów - to dwie pięty achille-
sowe Zielonego Ursynowa” – in-
formował portal haloursynow.pl
w styczniu 2018 roku, “Albo
szambo albo kanał” - alarmowa-
ła Passa w sierpniu 2018 roku.

Tym razem zapowiadało się
bardzo merytorycznie. Na po-
siedzenie przybyła kompetent-
na reprezentacja  Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji z dyrektorem Pionu
Rozwoju MPWiK Arkadiuszem
Małeckim oraz gronem kierow-
ników i specjalistów z działów
odpowiedzialnych za przygoto-

wanie i prowadzenie inwestycji,
technologii wody i sieci wodo-
ciągowej.

– Z problemami wodnymi i
kanalizacyjnymi mieszkańcy
Zielonego Ursynowa borykają
się od lat - mówił radny Paweł
Lenarczyk, przewodniczący Ko-
misji Zielonego Ursynowa. – Uli-
ce Krasnowolska, Baletowa, Sa-
rabandy, nowe inwestycje dewe-
loperskie, jak na przykład Willa
Ursynów gdzie nie ma kanaliza-
cji, stanowią wielki problem. W
XXI wieku na terenie miasta sto-
łecznego Warszawy są takie
miejsca jak część ulicy Puchal-
skiej czy Jaskółczej, gdzie nie ma
miejskiej wody. Z tymi proble-
mami radni Ursynowa wraz z
MPWiK zmagają się od wielu lat.
A teraz dla nas jest istotne, na
jakim etapie są główne projekty
ważne dla dzielnicy, co możemy
zrobić ewentualnie wspólnie,
aby przyspieszyć realizację tych
tematów – wprowadzał radny
Paweł Lenarczyk. 

MPWiK otrzymało w materia-
łach od radnych dosyć długą listę
ulic z prośbą o informację o prze-
biegu procesów inwestycyjnych,
w tym również czyszczenia sie-
ci wodociągowej i jakości wody.
Ursynów pozostaje wyraźnie w
tyle w zakresie planów realiza-
cyjnych MPWiK na lata 2018 -
2025. O ile spośród dzielnic
obrzeżnych Warszawy (Wawer,
Białołęka) planowana jest roz-
budowa sieci wodociągowej o
odpowiednio 147 km i 94 km,
to w przypadku Ursynowa pla-

nuje się przedłużenie o  zaledwie
11 km. Analogicznie przedsta-
wiają się plany inwestycyjne do-
tyczące sieci kanalizacyjnej. W
przypadku Wawra jest to 190
km, Białołęki - 164 km, ale Ursy-
nowa - tylko 29 km. Nawet w
przypadku Wilanowa planuje się
inwestycje kanalizacyjne długo-
ści ok. 50 km. Natomiast do koń-
ca 2019 roku na Ursynowie pla-
nowane jest wybudowanie 1,2
km sieci wodociągowej i 2,8 km
sieci kanalizacyjnej, przy czym
sieć wodociągowa będzie mo-
dernizowana tylko w rejonie Ur-
synowa Centrum. 

Istniejące opóźnienia mają
również racjonalne przyczyny,
związane z problemami na eta-
pie przygotowania inwestycji do
realizacji . Jednym z nich jest
rozdrobnienie prac inwestycyj-
nych realizowanych przez
MPWiK na terenie Ursynowa,
obejmujące zasięgiem sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej cały
obszar dzielnicy. Do tego docho-
dzi konieczność uzyskiwania de-
cyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego dla ob-
szarów, gdzie nie ma obowiązu-
jącego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego,
a także ustalenia obowiązują-
cych miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego
w zakresie ochrony środowiska
oraz budowy infrastruktury
technicznej. Ponieważ proces
przygotowania inwestycji jest
stosunkowo długotrwały, źró-
dłem problemów są również

zmieniające się przepisy prawa
lub modyfikowane wymagania
w zakresie uzyskiwania decyzji
administracyjnych. Na przykład
po zmianach w zakresie prawa
wodnego, nie pojawiły się jed-
noznaczne ustalenia w zakresie
zezwoleń wodnoprawnych. 

Plany są...
Zdecydowanie bogatsze są

plany dotyczące lat 2020 i na-
stępnych. Inwestycje kanaliza-
cyjne będą dotyczyć: zlewni Kra-
snowola, zlewni Gawota, zlewni
pompowni P7 oraz zlewni Pozy-
tywki. Prace przygotowawcze są
obecnie realizowane, dla więk-
szości terenów uzyskano już de-
cyzje środowiskowe. W przypad-
ku zlewni Krasnowola stan in-
westycji w zakresie czterech te-
matów jest na etapie pozyskiwa-
nia prawa do dysponowania nie-
ruchomościami na cele budow-
lane i na etapie projektowania.
Dla dwóch tematów niezbędne
jest uzyskanie zgody na odstęp-
stwo od przepisów techniczno -
budowlanych. Planowany ter-
min realizacji określono na
2021/2022 rok.

Dla  zlewni Gawota  budowa
kanalizacji ściekowej na odcin-
ku Poloneza - Taneczna oraz
drodze dojazdowej do Gawota -
Wędrowców, Taneczna, Ludwi-
nowska – inwestycja jest w trak-
cie pozyskiwania decyzji admi-
nistracyjnych i terenowych oraz
weryfikacji dokumentacji pro-
jektowej. Realizację zaplanowa-
no w 2022 roku.  W przypadku
drogi dojazdowej do ulicy Żołny
48/50 stan inwestycji jest w fa-
zie analizy trasy oraz urucha-
miania procedury przetargowej
na wyłonienie wykonawcy prac
projektowych. Planowany ter-
min realizacji to 2020 rok. Na-
tomiast w przypadku budowy
kanalizacji ściekowej w ulicy Je-
rzyka (posesja 7 - 9) inwesty-
cja jest w fazie postępowania
administracyjnego dotyczące-
go zgłoszenia obiektu budowla-
nego. Termin realizacji określo-
no na 2020 rok.

W przypadku zlewni pom-
powni P7, spośród pięciu tema-
tów trzy zaplanowane są do re-
alizacji w 2020 roku. Są to: bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Gajdy (posesje od 24 do
36), budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej w ulicy Klarnecistów od
ulicy Drumli do Klarnecistów 1A
oraz budowa kanalizacji ścieko-
wej w ulicy Jagielskiej odcinek
posesja 2 - posesja 6 oraz w dro-
dze dojazdowej do ulicy Jagiel-
skiej m1/3. Pozostałe dwa tema-
ty to budowa kanalizacji ścieko-
wej w drodze dojazdowej do uli-
cy Gajdy 34 (realizacja w 2021
roku) oraz budowa kanalizacji
sanitarnej w drodze dojazdowej

do ulicy Jeziorki 27A (realizacja
w 2022 roku).

Natomiast dla ostatniego ob-
szaru, czyli zlewni Pozytywki,
zaplanowanych jest pięć tema-
tów. W 2020 roku będą realizo-
wane dwa tematy: budowa ka-
nalizacji ściekowej w ulicy Czar-
kowskiego (odcinek Cymbali-
stów posesja 5) oraz w ulicy Po-
zytywki (odcinek Karczunkow-
ska posesja 21). Z kolei budo-
wa kanalizacji ściekowej w ulicy
Jaskółczej (odcinek Puławska
posesja 28) będzie ukończona
w 2010 roku, budowa kanaliza-
cji ściekowej w drodze dojazdo-
wej do ulicy Pozytywki 18 zo-
stanie zrealizowana w
2021/2022 roku, zaś budowa
kanalizacji ściekowej w ulicy Ka-
tarynki (odcinek Puławska 44)
oraz w ulicy Pozytywki  (odci-
nek Katarynki posesja ) dobie-
gnie końca w 2022 roku.

Nieco bliższych terminów re-
alizacji można oczekiwać w
przypadku inwestycji wodocią-
gowych. Spośród sześciu tema-
tów, trzy zaplanowane są do
zrealizowania w 2020 roku. Są
to: budowa przewodu wodocią-
gowego w ulicy Hołubcowej,
przebudowa przewodu wodo-
ciągowego w ulicy Pozytywki
na odcinku Pozytywki posesja
27 oraz odcinka Cymbalistów
do Karczunkowskiej. Dwa te-
maty będą zrealizowane do
2021 roku. Są to: budowa prze-
wodu wodociągowego w ulicy
Oberka na odcinku od ulicy Kra-
snowolskiej do wysokości dział-
ki 47/2 oraz w ulicy Puchalskiej
od Kadryla do końca. Na 2022
rok zaplanowana jest przebu-
dowa przewodu wodociągowe-
go w ulicy Gawota – odcinek
Puławska (HP 25462). 

Potrzeb też nie brak
Realizacje przewidziane na

najbliższe lata to jednak kropla w
morzu potrzeb Zielonego Ursy-
nowa. Problem zasadniczy jest
taki, że MPWiK jest jedno i ma
określone moce przerobowe, a
warszawskie potrzeby inwesty-
cyjne są bardzo duże. Mamy za-
tem trochę kwadraturę koła. Co
zrobić z istniejącymi osiedlami,
które nie są podłączone do kana-
lizacji? MPWiK odpowiada, że
główny kłopot to pozyskanie te-
renów pod inwestycje. Zresztą
to jeszcze jakoś można załatwić,
ale często zdarza się, że na trasie
planowanej inwestycji pojawia
się działka, której właściciel nie
jest znany, i wtedy jest problem.
Temat w sumie wydaje się roz-
wojowy, coś z tym trzeba zrobić.
I woda jest potrzebna, i ścieki
muszą być usuwane nie przez
szambiarki, ale odpowiednie in-
stalacje. Czyżby rozwiązanie by-
ło warte Nobla?

Wodociągi i ścieki Zielonego Ursynowa
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Mokotów, co słychać?
Chcesz wiedzieć więcej o wydarzeniach na Mokotowie?

Odwiedź nasz profil na Facebooku – www.facebook.com/UDMokotow oraz stronę internetową www.mokotow.waw.pl

Rześka kąpiel w Jeziorku
Czerniakowskim

Czwartek 27.06.2019

Wiosną Urząd Dzielnicy Mokotów oddał do użytku
kilka modernizowanych w ostatnim czasie ulic, któ-
re mają istotny wpływ na funkcjonowanie ruchu w
dzielnicy. Część inwestycji jest jeszcze w trakcie 
realizacji.

Wykonany został między innymi generalny remont ul. Lutociń-
skiej. Mieszkańcy mogą cieszyć się z doskonałej jakości nowej na-
wierzchni jezdni oraz z chodników z podbudowami i krawężni-
ków. Łączny koszt inwestycji to 792 120 zł.

Na ukończeniu jest przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku
od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja. Zakres przebudowy obejmo-
wał wymianę nawierzchni jezdni i chodników z podbudowami,
krawężników oraz oświetlenia ulicznego. Ponadto uporząd-
kowane zostało parkowanie w tym rejonie, na co uskarżali się
okoliczni mieszkańcy. Obecnie trwają odbiory i wprowadzenie
nowej, stałej organizacji ruchu zgodnie z przepisami prawa.
Przebudowa ulicy porządkuje parkowanie „na dziko“ oraz two-
rząc wiele nowych miejsc parkingowych oraz dopuszcza parko-
wanie pojazdów prostopadle pomiędzy wybudowanymi azyla-
mi. W tym wypadku przepudowa pochłonęła niemalże 5 milio-
nów złotych.

Urząd Dzielnicy Mokotów wprowadził też wykonawcę na bu-
dowę i przebudowę ul. Wojskowej Służby Kobiet i ul. AK Kampi-
nos wraz z terenem dawnego bazaru przy NEHRU (1 814 250 zł). 

W wakacje planowana jest jeszcze przebudowa ul. Włoskiej,
rozpoczęte zostały również prace przy ul. Kierbedzia .

Milionowe inwestycje drogowe dzielnicy Mokotów

Od pierwszych dni czerwca gorąco zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców do korzystania z kąpieliska OSiR
Mokotów przy plaży nad Jeziorkiem Czerniakowskim. 

Codziennie, aż do 15 września w godzinach 9.00-19.00 nad bezpie-
czeństwem kąpiących czuwać będą przeszkoleni ratownicy. Na wszyst-
kich miłośników kąpieli i wypoczynku czeka piaszczysta plaża, a na
aktywnych dodatkowo siłownia plenerowa przy ul. Jeziornej 4. 

Woda w jeziorku jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli, co potwier-
dzają aktualne badania. Wyniki wskazują na brak sinic i zanie-
czyszczeń, między innymi materiałów smolistych, tworzyw sztucz-
nych, szkła czy gumy. Nie zaobserwowano też rozmnażania się
makroalg i fitoplanktonu morskiego. 

Warto też podkreślić, że w tym roku nad jeziorkiem pojawi się
strażnik, którego zadaniem będzie pilnowanie, aby mieszkańcy
nie naruszali przepisów rezerwatu przyrody. Kontrole mają zapo-
biec rozpalaniu nielegalnych ognisk oraz zmniejszyć hałas, co ko-
rzystnie wpłynie na lokalny ekosystem. Strażnik ma codziennie

monitorować teren wokół jeziorka, gdy zauważy cokolwiek, co
wzbudzi jego niepokój, na przykład niszczenie przyrody, zaśmie-
canie terenu, imprezowiczów spożywających alkohol czy inne prze-
jawy wandalizmu, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić odpo-
wiednie służby porządkowe. 

Patrolujący posiada niezbędną wiedzę z zakresu przepisów
ochrony przyrody. W razie dostrzeżenia problemów może liczyć na
natychmiastowe wsparcie grupy interwencyjnej, w postaci przy-
najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony. Strażnik bę-
dzie też kontrolował czy przedstawiciele firmy odpowiedzialnej
za utrzymanie czystości wywożą odpady zgodnie z harmonogra-
mem. Dzięki stałej kontroli okoliczna przestrzeń ma być zabezpie-
czona przed dewastacją i zniszczeniami.

Przypominamy również, że nad Jeziorkiem Czerniakowskim
obowiązuje całkowity zakaz sprzedawania i spożywania alkoholu
oraz innych substancji psychoaktywnych, a także palenia ognisk,
grilla oraz wyrobów tytoniowych, jak również używania papiero-
sów elektronicznych.

W Służewskim Domu Kultury 15 czerwca odbył się Pik-
nik z Kulturą Japońską. Lato w Japonii to czas wielu
matsuri, czyli świąt o charakterze lokalnym, są to ko-
lorowe i radosne wydarzenia, którym towarzyszą mię-
dzy innymi parady taneczne oraz występy. 

Uczestnicy mieli okazję zanurzyć się w atmosferze prawdziwe-
go japońskiego matsuri, na jeden dzień mogli niemalże przenieść
się do Kraju Kwitnącej Wiśni. W wydarzeniu uczestniczył także
burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski oraz jego zastępca Marek
Rojszyk.

Wydarzenie odbyło się dzięki inicjatywie Ambasady Japonii,
Związku Pracodawców „Shokokai” i Klubu Japońskiego w Polsce
we współpracy z Urzędem Dzielnicy Mokotów.

Spotkanie z kulturą japońską

Ukończony remont ulicy Lutocińskiej

Burmistrz Rafał Miastowski, zastępca Marek Rojszyk, ambasador
Japonii w Polsce Tsukasa Kawada oraz przedstawiciele Związku
Pracodawców Shokokai i Klubu Japońskiego w Polsce rozbijają
beczkę sake.

M a t e r i a ł  I n f o r m a c y j n y  U r z ę d u  D z i e l n i c y  M o k o t ó w I



W niedzielę 9 czerwca odbyła się piąta edycja Mokotowskich Rodzinnych Regat Że-
glarskich. Uczniowski Klub Sportowy „Nad Jeziorkiem” jako organizator już po raz
kolejny gościł na akwenie Jeziorka Czerniakowskiego uczestników zawodów. 

Punktualnie o godzinie 10:00 uroczyste otwarcie regat poprowadził burmistrz dzielnicy Moko-
tów Rafał Miastowski. Wyścigi odbyły się na łódkach regatowych klasy Optymist. Klasyfikacja pro-
wadzona była indywidualnie oraz rodzinnie. Impreza była współfinansowana przez Urząd 
Dzielnicy Mokotów.

W każdą sobotę aż do 26
października zapraszamy do
Kompleksu Sportowego OSiR
Mokotów przy ul. Niegociń-
skiej 2A na zajęcia dla po-
czątkujących „chodziarzy”. 

W godzinach 16.30-17.30 pod
okiem doświadczonej instruktorki
można spróbować swoich sił w tej
rozwijającej sprawność fizyczną dys-
cyplinie sportu. Bardziej doświad-
czonych uczestników zapraszamy
na zajęcia w każdą  niedzielę nad
Jeziorko Czerniakowskie, gdzie w
godzinach 9.00-10.30 aż do 24 li-
stopada odbywać się będzie marsz
połączony z ćwiczeniami. Zapew-
niamy kijki.

Mokotowskie regaty żeglarskie

W związku z obchodami 100. rocznicy Policji Państwowej, Urząd Dzielnicy Mokotów
we współpracy z II Komendą Rejonową Policji Warszawa Mokotów zaprasza 22 lip-
ca wszystkie dzieci na festyn Policja Dzieciom. 

Do współpracy przy wydarzeniu zaproszono Straż Miejską, Straż Pożarną i oczywiście różne forma-
cje policyjne, które będą obecne wraz ze swoim wyposażeniem, co będzie stanowiło niemałą atrakcję
nie tylko dla najmłodszych uczestników wydarzenia. Na zieleńcu stanie po raz kolejny miasteczko me-
ga dmuchańców oraz namioty partnerów wydarzenia. O 14.00 zapraszamy na mecz Dzielnica 
– Komenda Rejonowa Policji Warszawa II. Emocje gwarantowane! Serdecznie zapraszamy.

Nordic Walking dla wszystkich...Obchody setnej rocznicy Policji 

Sąsiedzkie pikniki odby-
wające się cyklicznie, to
już tradycja na Mokoto-
wie. W ostatnim czasie
mieszkańcy tłumnie poja-
wili się na dwóch takich
imprezach.

W sobotę 8 czerwca odbył się
po raz kolejny „Dzień Sąsiada na
Wierzbnie” przy Mokotowskim
Centrum Integracji Mieszkań-

ców, prowadzonym przez Wy-
dział Spraw Społecznych i Zdro-
wia dla Dzielnicy Mokotów przy
ul. Woronicza 44a. 

Festyn sąsiedzki został zorga-
nizowany przez Partnerstwo dla
Mokotowa „Moje Wierzbno” i
Urząd Dzielnicy Mokotów. Na
scenie wystąpiło wielu aktyw-
nych mieszkańców: soliści z Ze-
społu Sonata z Klubu Seniora
Centrum Łowicka, zawodnicy

Klubu Karate DOJO Mokotów,
czy Zespół Teatralny Rapsod
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
im. F. Chopina.

Na placu między budynkami
wspólnot wystawiły się zaprzy-
jaźnione, partnerskie organiza-
cje: m.in. specjalistki ze Szpitala
św. Elżbiety badały poziom cu-
kru i ciśnienie, można też było
poczytać biuletyny uniwersyte-
tów trzeciego wieku. Dzieci mo-
gły wziąć udział w ciekawych
warsztatach plastycznych.

Z kolei dzień później, w nie-
dzielę 9 czerwca odbyła się VI
Czerwcówka pod Kopcem, czy-
li piknik na Siekierkach. Nie za-
brakło wielu atrakcji dla naj-
młodszych i starszych uczestni-
ków. Było malowanie buziek,
gry, zabawy, lokalne krzyżówki
i łamigłówki, pokaz pierwszej
pomocy przedmedycznej, kon-
kurs plastyczny i muzyczny,
sportowe konkurencje, pyszne
przysmaki oraz sąsiedzka lemo-
niada i truskawkowy deser dla
każdego. Jak co roku, podczas
pikniku został rozegrany mecz
piłkarski o puchar prezesa spół-
dzielni SAM-81, po meczu
uczestnicy pikniku mieli okazje
strzelać rzuty karne burmistrzo-
wi dzielnicy Mokotów Rafałowi
Miastowskiemu.

Dziękujemy za wspólną zaba-
wę i do zobaczenia za rok!

Sąsiedzkie pikniki na Mokotowie

Urząd Dzielny Mokotów zaprasza na przejażdżkę tramwajem historycznym po 
Mokotowie.

Tramwaj będzie kursował w każdą sobotę i niedzielę od 6 lipca do 25 sierpnia 2019 r. w godzinach
11.30 – 15.30.

W tramwaju spotkacie przewodnika, który w trakcie przejazdu przybliży wszystkim uczestnikom
historię Mokotowa.

Planowana trasa: Pl. Narutowicza – ul. Nowowiejska – Al. Niepodległości – ul. Rakowiecka – ul. Wo-
łoska – ul. Woronicza – ul. Puławska - Metro Wilanowska – ul. Puławska – ul. Woronicza – ul. Woło-
ska – ul. Rakowiecka - Al. Niepodległości – ul. Nowowiejska – Pl. Narutowicza

PRZEJAZDY TRAMWAJEM SĄ BEZPŁATNE.

Mokotowski tramwaj historyczny
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Zabawa to najbardziej natu-
ralna aktywność dzieci, to ich
sposób bycia w świecie, doświad-
czania go i uczenia się. O tym
ostatnim często zapominamy i
stawiamy zabawę w opozycji do
nauki. Jak pokazują badania nad
mózgiem i rozwojem dzieci: jest
wręcz odwrotnie. Alison Gopnik
w interesującej książce „Dziecko
filozofem” podaje, że dzieci, któ-
re więcej czasu niż rówieśnicy
spędzają na „byciu dzieckiem”,
jako dorośli mają wyższe IQ.
Dziecięca zabawa pozwala w peł-
ni rozwinąć ich potencjał. Peter
Gray, autor „Wolnych dzieci”
twierdzi, że tego czego dzieci
uczą się podczas swobodnej za-
bawy, z własnej inicjatywy, nie
da się nauczyć inaczej. Dotyczy to
zarówno rozwijania sfery emo-
cjonalnej, społecznej, ruchowej
jak i poznawczej.

Jeśli chcemy użyć porówna-
nia ze świata dorosłych, to dzie-
cięcej zabawie bliżej zdecydo-
wanie do pracy niż rozrywki.
Mamy oczywiście na myśli pra-
cę, którą wykonujemy z entuzja-
zmem, która przez nasze maksy-
malnie zaangażowanie jest efek-
tywna oraz satysfakcjonująca –
od której nie możemy się ode-
rwać i do której w każdej możli-
wej chwili powracamy.

Już od samego początku… 
Dziecko rodząc się, obok po-

trzeb i odruchów fizjologicz-
nych, posiada instynkt zabawy,
który rozkwita z każdym dniem,
niosąc nowe umiejętności i do-
świadczenia, a pełnię uzyskuje w
drugim i trzecim roku życia.

Pierwsze zabawy, które się
pojawiają w życiu człowieka, to
zabawy manipulacyjne. Zwią-
zane są z przedmiotami, spraw-
dzaniem, jakie są w dotyku, ja-
kie dźwięki wydają, jak się je
trzyma z różnych stron, jak upa-
dają, etc. By wspierać te aktyw-
ności, warto zadbać o zbiór
przedmiotów z naturalnych,
różnorodnych materiałów, któ-

re dobrze pasują do dziecięcej
rączki. Mogą to być zarówno za-
bawki dedykowane dzieciom w
tym wieku, jak i np. kuchenne
małe łyżeczki, miarki.

Kolejnym etapem i rozwinię-
ciem powyższych zabaw są zaba-
wy odkrywcze. Dziecko nabraw-
szy sprawności w manipulowa-
niu rzeczami, odkrywa nowe za-
stosowania znanych przedmio-
tów: np. niektóre łyżeczki moż-
na włożyć jedną w drugą, moż-
na nimi uderzać o stół lub mi-
skę i przysłuchiwać się różno-
rodności dźwięków. 

Następne są zabawy konstruk-
cyjne. Materią do tych zabaw są
przedmioty jednego typu w
większej ilości, które dają się ja-
koś łączyć. Mogą to być odpo-
wiednie do wieku klocki, ale tak-
że rolki papierowe, miseczki czy
nakrętki. Zabawy te wspierają
cały szereg umiejętności od koor-
dynacji wzrokowo-ruchowej, po
planowanie działań i orientację
w przestrzeni.

Na ogół w drugim roku życia,
równolegle z zabawami kon-
strukcyjnymi, pojawiają się zaba-
wy naśladowcze. Dzieci odtwa-
rzają rzeczywistość za pomocą
zabawkowych miniaturek przed-
miotów lub tych zapożyczonych
ze świata „naprawdę”: szykują
dla nas posiłki, kładą spać przy-
tulanki, etc.

Trochę później w aktywności
dzieci zaczynają gościć i z cza-
sem dominować zabawy „na ni-
by”. Tutaj tylko wyobraźnia, któ-
ra notabene bardzo intensywnie
teraz się rozwija, może stanowić
ograniczenie. Tutaj kasztany mo-
gą być zwierzątkami, a liśćmi
można zapłacić w sklepie.

Jak wspierać dziecko w za-
bawie?

Ważna rola dorosłego
Im mniejsze dziecko, tym

bardziej potrzebuje wsparcia
bliskiego dorosłego w kontakcie
ze światem. Bardzo ważny jest
komentarz dorosłego do tego,

czego dziecko doświadcza ze
świata zewnętrznego, przez
zmysły, ale też do tego, co dzie-
je się z nim wewnętrznie, z jego
emocjami. Dziecko potrzebuje
dorosłego, który pomoże mu re-
alizować własne pomysły na za-
bawę, czasem zaproponuje coś,
a częściej usunie się na bok, po-
zwalając na rosnącą samodziel-
ność i niezależność. Nastawie-
nie opiekuna, jego entuzjazm
ma ogromne znaczenie w tym
procesie.  Rolą dorosłego jest
stwarzać warunki do zabawy,
które będą różnorodne i inspi-
rujące, ale także adekwatne do
potrzeb, możliwości i ograni-
czeń dziecka, czyli bezpieczne.
Warto też pamiętać, że dzieci
niemal od początku nieustan-
nie nas obserwują i chętnie na-
śladują nasze zachowania, choć
niekoniecznie słuchają komu-
nikatów słownych i je rozumie-
ją. Jak więc to robić?

Kompetentne dziecko
Najważniejsze to zaufać dziec-

ku i przyjąć, że dziecko czuje, w
którą stronę i w jakim tempie
chce się rozwijać, tym samym
podejmować odpowiednie za-

bawy. Każda zabawa jest właści-
wa, o ile jest bezpieczna dla
dziecka, towarzyszy i otoczenia.
Warto obserwować i podążać za
dzieckiem.

Mniej znaczy więcej
Duża liczba bodźców, przed-

miotów w otoczeniu dziecka,
prowadzi do przestymulowania,
zmęczenia i rozdrażnienia. Nie
sprzyja także utrzymaniu stałe-
go ładu w przestrzeni. W nie-
uporządkowanym otoczeniu
dzieciom trudniej samodzielnie
funkcjonować: wyszukiwać
przedmioty, organizować sobie
czas i wyrabiać nawyk odkłada-
nia rzeczy na swoje miejsce.

Potęga „zwykłych rzeczy”
„Zwykłe rzeczy” – jak kaszta-

ny, łyżki, czy nakrętki od słoików
są dobrym materiałem do zaba-
wy na wszystkich jej etapach: od
zabaw manipulacyjnych do za-
bawy symbolicznej, gdzie mogą
stać się wszystkim. Dzięki prostej
i otwartej formie stają się „rze-
czami do wszystkiego”. Warto
przechowywać dany typ mate-
riału w osobnym koszyczku czy
pudełku, co praktycznie ułatwia

organizację i ćwiczy umiejętność
segregacji.

Codzienność na wagę złota
Dzieci znacznie bardziej niż

dorośli osadzone są w teraźniej-
szości. Zachwycają się zwykły-
mi rzeczami i z rutynowych dla
nas czynności wyciągają mnó-
stwo satysfakcji, radości oraz na-
bywają wiele umiejętności.
Wspólnie spędzony czas w kuch-
ni przy wyrabianiu ciasta to wiel-
ka porcja stymulujących do-
świadczeń, ale też bezcenny czas
spędzony razem, okazja do po-
głębiania relacji.

Rola rutyny i powtórzeń
Dzieci potrzebują powtarzal-

ności, codziennych rytuałów, w
zabawie dążą często do odtwa-
rzania tych samych aktywności,
na okrągło oglądają te same ksią-
żeczki. Daje im to poczucie bez-
pieczeństwa przez namiastkę
przewidywalności i kontroli.
Znając schemat danych działań,
czują się kompetentne. To nie-
zwykle wspiera rozwój.

Fundacja RoRo działająca z
myślą o rodzicach i dzieciach od

kilku lat prowadzi zajęcia „Do-
mowy plac zabaw”, które w
oparciu o powyższe wartości
wspierają dzieci i rodziców w or-
ganizowaniu wartościowej i
opartej na wzajemnej więzi za-
bawy. Zapraszamy na www.fun-
dacjaroro.org, gdzie znajduje się
aktualna oferta zajęć dla dzieci i
rodziców prowadzonych przez
Fundację RoRo.

L I L I A N A  M A R C I N I A K  
Autorka jest członkiem Zarzą-
du Fundacji RoRo, współpro-
wadzi także przedszkole. Od
wielu lat pracuje z dziećmi, ro-
dzicami i nauczycielami, orga-
nizując i prowadząc warsztaty,
w których m.in. podkreśla nie-
ocenioną rolę zabawy. Urząd
Dzielnicy Mokotów od lat
współpracuje z Fundacją RoRo
udostępniając m.in. przestrzeń
Mokotowskiego Centrum Inte-
gracji Mieszkańców na realiza-
cję projektów skierowanych do
mieszkańców Mokotowa oraz
udzielając dotacji w ramach
konkursów ofert. W tym roku w
ramach dotacji współfinanso-
wany jest projekt „Stawiam na
rozwój“.

Zapraszamy do udziału w bez-
płatnych spotkaniach organizo-
wanych przez Poradnię ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie WOIK oraz Fundację C.E.L.
Działania Fundacji C.E.L są
współfinansowane w ramach
dzielnicowych konkursów dota-
cyjnych. W tym roku Urząd
Dzielnicy Mokotów współfinan-
suje dwa projekty: „Program
Rozwoju Umiejętności Życio-
wych dla Dorosłych Członków
Rodzin“ oraz „Stop bezradności
– przeciwdziałanie przemocy w
domu i w rodzinie“.

Spotkania przeznaczone są dla
osób, które: cierpią na zaburzenia na-
stroju (depresja, obniżony nastrój,
myśli samobójcze); mają poczucie lę-
ku lub wzmożonego napięcia; do-
świadczają trudności w radzeniu so-
bie w relacjach interpersonalnych;
mierzą się z brakiem sensu życia i szu-
kają celu. Dzięki pracy grupowej moż-
liwe jest uzyskanie wsparcia, wymiana
doświadczeń i praca nad indywidualny-
mi potrzebami w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa.

Spotkania prowadzone będą przez
3 tygodnie od wtorku do piątku w go-
dzinach: 12.00 -15.00 w okresie od 2 do
19 lipca 2019r.

Miejsce spotkań oraz zapisy na kon-
sultację w sprawie udziału w Grupie
Otwarcia: Poradnia ds. Przeciwdziała-

nia Przemocy w Rodzinie WOIK, ul.
Belgijska 4, tel. 22 845 12 12, 667 833
400. Udział w Grupie Otwarcia jest bez-
płatny. Obowiązuje limit miejsc.

Z kolei Fundacja C.E.L. zaprasza na
podróż w głąb siebie. Mogą Państwo od-
być ją w grupie osób mających podobne
dylematy jak wasze, a dodatkowo jest
możliwość zabrania partnera! (grupa
Wyzwania w małżeństwie i związkach).
Można się już zapisywać na grupy.
! „O trudach formułowania celów

realizowanych z przyjemnością” – to
spotkanie weekendowe, które odbędzie
się w dniach 27-28 lipca 2019 r. (sobo-
ta i niedziela w godzinach 10-18). Dzię-
ki niemu łatwiej będzie wam realizo-
wać życiowe cele, zarówno osobiste,
zawodowe, jak i rodzicielskie. 
!Wspomniana już grupa „Wyzwania

w małżeństwie i związkach” jest przy-
godą dla par, które chcą zawalczyć o
swój związek i o rodzinę. Spotkania za-
czynają się 8 września i trwają do 24 li-
stopada 2019 r. Planujemy dwa spotka-
nia dwudniowe oraz dwa jednodnio-
we: 8 września, 5-6 października, 3 li-
stopada, 23-24 listopada (soboty i nie-
dziele w godz. 10-18).
! Tylko do Panów kierujemy ofertę

„Ojcem być i fajnie żyć”. Zajęcia odby-
wają się w weekendy: 21-22 września,
19-20 października oraz 16-17 listopa-
da w godzinach 10 -18. To praca nad
swoim ojcostwem w celu poprawienia
relacji rodzinnych.

! Kolejna oferta „Jak pokonać ro-
dzicielską bezradność?” to grupa dla
rodziców młodych ludzi, którzy nie
radzą sobie z problemami okresu do-
rastania i wchodzenia w dorosłość
własnych dzieci.  Spotkania zaczyna-
ją się najwcześniej 24 września, a koń-
czą najpóźniej 10 grudnia br. i odby-
wają się we wtorki (17-20) oraz dwa
weekendy 5-6 października i 30 listo-
pada-1 grudnia (soboty 10-18 i nie-
dziele 10-17).
! „Kim jestem w moim domu – czy-

li o dojrzewaniu w roli Dorosłego i Ro-
dzica” to spotkanie weekendowe dla
rodziców z trudną historią rodzinną,
realizowane w dniach 28-29 września
w godzinach 10-18. Skierowane jest do
osób, które chcą zrozumieć powody
swoich trudności i „odkopać” dobry
wzorzec Dorosłego i Rodzica.
! Dla Pań po „przejściach”, które są

na początku budowania nowych związ-
ków, przygotowaliśmy cykl trzech spo-
tkań „Co warto wiedzieć o sobie, o nim
i o Was, zanim będziecie razem na dłu-
go…”. Kobiety, które doświadczyły
przemocy i powtarzają niechciane sche-
maty, zapraszamy na spotkania week-
endowe w dniach: 14-15 września, 12-
13 października oraz 16-17 listopada
w godzinach 10-18.

Proszę pamiętać, że podróż jest nie-
odpłatna i rozpoczyna się w lokalu Fun-
dacji C.E.L. Oferta tylko dla mieszkań-
ców Warszawy. Kontakt: 22 646 22 56.

Czy dziecku potrzebna jest zabawa?
Na to pytanie postara się odpowiedzieć specjalistka z
Fundacji RoRo, z która Urząd Dzielnicy Mokotów
współpracuje przy realizacji programów skierowanych
do dzieci.

Urząd Dzielnicy Mokotów zaprasza na bezpłatne grupy wsparcia

M a t e r i a ł  I n f o r m a c y j n y  U r z ę d u  D z i e l n i c y  M o k o t ó w I I I



„Mokotów, co słychać?“ wkładka do Tygodnika „PASSA“, nr 3/2019
Wydawca Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa,
tel. +48 22 443 65 00

www.mokotow.waw.pl, www.facebook.com/UDMokotow/ 

Warsztaty dla dzieci w parku Sieleckim 
Cykl zajęć artystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w wieku 5-12 lat. Zajęcia od-

bywać się będą w każdą sobotę od 1 czerwca do 28 września 2019 r. W ramach cyklu odbędą się
po cztery zajęcia plastyczne, taneczne, cyrkowe i 6 zajęć muzycznych. Każde zajęcia będą trwać
po 2 godziny. Warsztaty mają charakter animacyjny, edukacyjny. Warsztaty zrealizowane w ra-
mach budżetu partycypacyjnego 2019. 

Oscarowe kino w plenerze
Na terenie Parku Sieleckiego (teren zielony Parku Sieleckiego pomiędzy murem parafii św. Ka-

zimierza, a kanałem wodnym) odbędą się pokazy filmów oscarowych z ostatnich kilku lat. W każ-
dą lipcową i sierpniową sobotę o godzinie 21:00 prezentowana będzie jedna z wybranych 
produkcji. 

Repertuar i terminy pokazów: „American beauty” - 06.07, „Trzy billboardy za Ebbing, Misso-
uri”  - 13.07, „Służące” - 20.07, „Kobiety z 6. piętra” - 27.07, „Wielki Gatsby” - 03.08, „Moonlight”
- 10.08, „Slumdog. Milioner z ulicy” - 17.08, „Bękarty wojny” - 24.08, „Król rozrywki”  - 31.08.

Organizatorzy wydarzenia to Urząd Dzielnicy Mokotów oraz Fundacja Rozwoju Kinematografii.

Letnie koncerty
Letnie koncerty promenadowe w Parku Morskie Oko – przed Pałacem Szustra o godz. 12:00

w wakacyjne niedziele. Wydarzenie finansowane przez m.st. Warszawa w ramach dotacji dla Or-
ganizacji Pozarządowych, realizowany w Dzielnicy Mokotów, Współpraca: Warszawskie Towa-
rzystwo Muzyczne im. St. Moniuszki, Warsaw Camerata. Wstęp wolny.

Program koncertów: 
30 czerwca – Warsaw Camerata „Muzyczna podróż po Europie”
7 lipca – Kwartet mieszany „Aquamarine” „Powróćmy jak za dawnych lat”
14 lipca – Kwartet puzonowy „Hibiki”
21 lipca – Beauty 4 Reeds „Klasycznie – jazzowo”
28 lipca – „Chopin, Moniuszko, Karłowicz – czyli najpiękniejsze polskie pieśni”
4 sierpnia – Kameralna Harmonia „Spotkanie z muzyką świata”
11 sierpnia – „The other Sound” – Koncert jazzowy
18 sierpnia – Tango Mio „Miłość niejedno ma imię”
25 sierpnia – Warsaw Camerata „W wiedeńskim ogródku”
1 września – Warsaw Camerata „Klasycznie!”

Kino Letnie na Siekierkach
Dorożkarnia zaprasza na Kino Letnie na Siekierkach w każdy piątek wakacji: 28 czerwca,

godz. 21.30 – film „Grand Budapest Hotel”, 5 lipca, godz. 21.30 – film ”Jedz, módl się i kochaj”,
12 lipca, godz. 21.30 – film „Przepis na miłość”, 19 lipca, godz. 21.30 – film „Lepiej być nie mo-
że”, 26 lipca, godz. 21.30 – film „Sekretne życie Waltera Mitty”, 2 sierpnia, godz. 21.00 – film „Agent-
ka”, 9 sierpnia, godz. 21.00 – film „Hotel Marigold”, 16 sierpnia, godz. 21.00 – film „Drugi Hotel
Marigold”, 23 sierpnia, godz. 21.00 – film „Wojna państwa Rose”, 30 sierpnia, godz. 21.00 – film
„Podróż na sto stóp”.

DOROŻKARNIA, ul. Siekierkowska 28, tel.841 91 22, 841 72 17, www.dorozkarnia.pl, wstęp wolny!

Noc Horrorów w Kadrze
Dom Kultury Kadr mieszczący się przy ul. Rzymowskiego 32 zaprasza wszystkich chętnych 13

lipca o godz. 19.00 do sali Broadway, gdzie odbędzie się projekcja filmów pod nazwą Noc Hor-
rorów. Bilet na pojedynczy seans: 12/15 zł, karnet na 2 filmy: 20/25 zł, rezerwacja miejsc onli-
ne (www.dkkadr.waw.pl) lub w DK Kadr. 

19:00 – „To my” 
21:30 – „Smętarz dla zwierzaków”.

Wakacyjne propozycje dla dzieci
Lato w KADRZE (ul. Rzymowskiego 32) to propozycja dla dzieci, które podczas wakacyjnych

tygodni nie będą mogły wyjechać z miasta. Podczas warsztatów połączymy przyjemne z pożytecz-
nym. Będziemy tańczyć, malować, projektować okładki książek i rysować komiksy. 

Nasza letnia oferta edukacyjno-kulturalna, przygotowana została przez doświadczonych ani-
matorów i realizowana będzie w jednym z najnowocześniejszych w Warszawie domów kultury.

Dla dzieci w wieku 7 – 9 lat 
Cykl 1 – break dance/hip hop i warsztaty komiksowe „Każdy ma coś do powiedzenia”
Cykl 2 – mix dance i warsztaty plastyczne „Dobrana para”
Cykl 3 – mix dance i warsztaty plastyczne “Dobrana para” – dodatkowa grupa/ nowy nabór
Dla dzieci w wieku 10 – 13 lat 
Robotyka i programowanie

10. DRESZER JAZZ 2019 
6 lipca – Old Timers
13 lipca – Agnieszka Hekiert Quartet 
20 lipca – Tomasz Bielski Sekstet
27 lipca – Marcin Olak Trio
3 sierpnia – Przemysław Skałuba Trio
10 sierpnia – Iza Zając – wokal, Jarosław Małys - piano
17 sierpnia – Janusz Strobel Trio
24 sierpnia – Andrzej Jagodziński Trio
Zawsze w sobotę o 17.00. Wstęp wolny. Prowadzenie: Jacek Gintowt
Miejsce: Park Dreszera (pomiędzy Puławską, Odyńca, Krasickiego i Ursynowską)
Współorganizatorzy: Dzielnica Mokotów m. st. Warszawy, Impresariat Artystyczny Jacek Gin-

towt, Stoart.

Opowiem wam historię – konkurs literacki
Dorożkarnia zaprasza do udziału w konkursie literackim. Udział mogą wziąć wszyscy: dzieci,

młodzież i dorośli. Nadsyłać można wiersze, opowiadania lub krótkie formy dramatyczne doty-
czące jednej z czterech dzielnic: Mokotowa, Ursusa, Wawra lub Rembertowa. Warto podkreślić,
że jeden autor może nadesłać więcej niż jedną pracę. Wszystkie prace oceni znakomite jury: Er-
nest Bryll i Maciej Wojtyszko, zaś utwory laureatów zostaną opublikowane w pokonkursowym
wydawnictwie. Prace nadsyłać należy do 27 września 2019 r., regulamin dostępny jest na stronie
www.dorozkarnia.pl. Projekt realizowany w partnerstwie przez: Ośrodek Kultury Arsus, Wawer-
skie Centrum Kultury, Dom Kultury Rembertów i Dorożkarnię.

Zajęcia dla seniorów
Wzorem roku ubiegłego Urząd Dzielnicy Mokotów planuje w okresie wakacyjnym zorganizo-

wanie dwutygodniowego, letniego pleneru malarskiego na działkach dla seniorów Mokotowa.
Zapraszamy osoby początkujące, jak i zaawansowane. Szczegóły pod nr telefonu 22 32 54 581
(p. Izabela Gomza) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

#Kulturalnie
Zapraszamy na...

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Mokotów m.st. Warszawy oferuje
wszechstronne wsparcie dedykowane
mieszkańcom dzielnicy. 

W Dziale Pomocy Specjalistycznej przy ul.
Bartłomieja 3 można skorzystać z pomocy:
asystenta rodziny, specjalisty pracy socjalnej,
psychologa, wolontariusza.

Asystenci rodziny pomagają w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pomagają
rodzicom w zrozumieniu potrzeb dzieci, w
załatwianiu spraw urzędowych, w kontaktach ze
szkołami i instytucjami. 

Specjaliści pracy z rodziną wspierają rodziny w
sprawach związanych z opieką i wychowaniem
dzieci, relacjami, budowaniem prawidłowych ról
oraz komunikacją. Psychologowie prowadzą z
osobami dorosłymi oraz dziećmi konsultacje
indywidualne, pomagają w pokonywaniu

kryzysów, motywują do działania i wspierają w
dążeniu do trwałych, dobrych zmian w życiu. 

Rodzice mogą wziąć udział w warsztatach
umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i w
spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców, których
celem jest pomoc w trudnościach i wątpliwościach,
związanych z opieką i wychowaniem dzieci. 

Dzieci skorzystać mogą z pomocy w nauce w
ramach „Pogotowia lekcyjnego” oraz uczestniczyć
w organizowanych wydarzeniach integracyjnych. 

W Ośrodku aktywnie działają wolontariusze,
którzy angażują się we wsparcie rodzin  z dziećmi,
w pomoc w nauce dzieciom i młodzieży,
towarzyszenie im we wspólnej zabawie oraz w
pomoc seniorom. 

Więcej informacji: Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy–  Dział
Pomocy Specjalistycznej, ul. Bartłomieja 3, 
22 852 61 30.

Jak co roku Multimedialna Biblioteka (ul. Tyniecka 40a) przygotowała wakacyjną ofertę zajęć dla
dzieci podczas akcji „Lato w mieście”. Oprócz seansów filmowych, czy korzystania z plenerowej 
czytelni mamy propozycje udziału w warsztatach. Liczba miejsc ograniczona, szczegóły i zapisy na 
stronie www.mbddim.pl.

Lato w Multimedialnej Bibliotece

Pomoc dla mieszkańców dzielnicy
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Restauracja Eva Park rozpo-
częła działalność 6 czerwca br.
W nowej sali na parterze budyn-
ku Eva park Life &SPA goście
mogą cieszyć się otaczającym
Parkiem Zdrojowym, oddychać
solankowym powietrzem, dzię-
ki zlokalizowanej w pobliżu tęż-
ni, oraz – co najważniejsze w re-
stauracji – mogą rozkoszować

się potrawami z nowej, dosko-
nale skomponowanej karty dań.
Bo dobra kuchnia to podstawa
cieszącej się popularnością re-
stauracji. W menu Eva Park do-
minują potrawy oparte na pro-
duktach regionalnych, takich jak
miód z lokalnych pasiek czy zio-
ła, warzywa i owoce z pobliskich
gospodarstw i sadów. 

– Dania, które już serwujemy
naszym Gościom w restauracji
Eva Park, są zarazem proste i
wyrafinowane, a jednocześnie
zdrowe i inspirowane naturą.
Naszym celem było stworzenie
karty dań, która spójnej z filo-
zofią Uzdrowiska Konstancin-
Zdrój, w którym się znajdujemy.
Ponadto chcemy się wpisywać
w trend zdrowego stylu życia,
zdrowego i świadomego odży-
wiania, dlatego naszym Gościom
będziemy serwować dania opar-
te na tradycyjnych polskich prze-
pisach, na lokalnych produktach,
ale jednocześnie z nutą między-
narodowej finezji kulinarnej.
Dzięki temu będzie smacznie,
kolorowo i różnorodnie, bo na-
sze menu będzie zmieniało się
zgodnie ze zmianami pór roku i

dostępnością warzyw i owoców
– podkreśla Artur Andrzejewski,
szef kuchni restauracji Eva Park.

Wnętrze restauracji zostało
odpowiednio przemyślane i za-
aranżowane. Eva Park Life &SPA
to nowoczesny obiekt, pięknie
wkomponowujący się w otacza-
jący go Park Zdrojowy. Taka sa-
ma jest też restauracja Eva Park,
w której nowoczesność idealnie
została zbalansowana ciepłym
kolorem drewna na podłodze i w
meblach. To pozwoliło stworzyć
nastrojowy, intymny klimat,
sprzyjający spotkaniom towa-
rzyskim – romantycznym kola-
cjom, rodzinnym uroczysto-
ściom, czy biznesowym spotka-
niom w uzdrowiskowym klima-
cie. W restauracji zadbano rów-

nież o kącik dla najmłodszych
Gości, co sprawia, że miejsce to
jest przyjazne rodzinom z dzieć-
mi i zachęca do skorzystania w
ramach niedzielnego obiadu, czy
też organizacji większych uro-
czystości rodzinnych, okoliczno-
ściowych. 

– Bardzo nas cieszy otwarcie
restauracji na parterze obiektu
Eva Park Life&SPA, a tym sa-
mym ułatwienie do niej dostępu
gościom Uzdrowiska Konstan-
cin-Zdrój, mieszkańcom Kon-
stancina-Jeziorny oraz licznym
spacerowiczom i turystom.
Dzięki tej z pozoru niewielkiej
zmianie, jaką było przeniesie-
nie restauracji z piętra na parter,
jestem przekonany, że miejsce
to będzie cieszyć się jeszcze

większą popularnością wśród
kuracjuszy, turystów, czy miesz-
kańców regionu. Ponadto, na-
sza restauracja Eva Park, to nie
tylko nowa nazwa i nowa loka-
lizacja – to przede wszystkim
zmiana jakościowa. Nowe me-
nu, nowe ciekawsze potrawy,
kameralne wnętrza z pięknymi
widokami na park oraz wyjątko-
wa lokalizacja w samym cen-
trum uzdrowiska, to atuty, któ-
re stanowią wyróżnik tego miej-
sca – dodaje Piotr Marczyk, pre-
zes zarządu Uzdrowiska Kon-
stancin-Zdrój.

Kto chce zapoznać się z no-
wą restauracją drogą interneto-
wą, wystarczy jak wejdzie na
stronę: https://evapark.pl/re-
stauracja/.

Eva Park – nowa restauracja w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój
Eva Park to nowa restauracja, która została otwarta
na parterze obiektu Eva Park Life&SPA w samym sercu
Parku Zdrojowego w pobliżu tężni solankowej. Ten no-
wy gastronomiczny koncept na kulinarnej mapie Kon-
stancina-Jeziorny jest kontynuacją prowadzonej do-
tychczas restauracji Przedwiośnie, zlokalizowanej na
piętrze obiektu Eva Park Life&SPA. Tym samym goście
Uzdrowiska i restauracji otrzymają nową jakość kuli-
narną, menu w nowej odsłonie oraz komfortowe i do-
godne miejsce restauracyjne pod kątem spotkań towa-
rzyskich.
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J ako pismak bacznie obserwuję całe nasze polskie podwórko, ale w cen-
trum mojego zainteresowania od zawsze jest podwórko lokalne, czyli sa-
morząd gminny. Czy Polska ma dobrego gospodarza? Odpowiedź brzmi:

nie. Przedwojenne elity, poza kilkoma wyjątkami jak Władysław Grabski (refor-
ma walutowa), Eugeniusz Kwiatkowski (reformy gospodarcze i czteroletni plan
ekonomiczny), no i oczywiście Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, nie zapisały się złotymi zgłoska-
mi w historii Polski. To nie przypadek, że znakomita książka “Kariera Nikodema Dyzmy” powsta-
ła właśnie w okresie międzywojnia. Choć znacznie przerysowana, świetnie ilustruje jakość przed-
wojennych elit. 

Po wojnie, wiadomo, komuna i towarzysz “Szmaciak”, “nie matura, lecz chęć szczera zrobi z cie-
bie oficera”, dodatkowe punkty na uczelnię za pochodzenie chłopskie bądź robotnicze, urawniłow-
ka, totalne upaństwowienie gospodarki, które zniszczyło kreatywność Polaków (“czy się stoi, czy się
leży, dwa tysiące się należy”) oraz przewodnia siła narodu w osobie zatwierdzonego przez Moskwę
I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Co prawda komuna mia-
ła także swoją ludzką twarz, czyli darmowe “wczasy pod gruszą”, łatwość uzyskania mieszkania za
małe pieniądze, powszechny dostęp do nauki, bez porównania z dniem dzisiejszym mniejsza skala
złodziejstwa, zdławienie bandytyzmu i przestępczości zorganizowanej, ale w latach 1945 - 1989 zła
było zdecydowanie więcej niż dobra. Po roku 1975 to była katastrofa – puste półki w sklepach, brak
perspektyw, masowa emigracja, przykręcanie śruby przez władzę, potęgujące się niepokoje społecz-
ne, w końcu stan wojenny. Do polskich domów zakradł się strach przed krwawą rewoltą i sowiecką
interwencją. Na szczęście udało się odesłać komunę do lamusa historii w sposób bezkrwawy. 

Cóż to była za euforia. W 1989 r. otworzyły się przed Polską perspektywy, jakich chyba nigdy nie
mieliśmy. Na Leszka Balcerowicza psioczy się dzisiaj i wyklina go, ale to dzięki jego radykalnym i
bolesnym dla społeczeństwa reformom nasza złotówka ma moc. Otworzyły się perspektywy dla kra-
ju, ale także bramy dla kombinatorów, wydrwigroszy, malwersantów i złodziei. Każda ekipa rzą-
dząca krajem od 1989 r. ma coś za pazurami. Uchwalano w Sejmie dziwne ustawy, których zapisy
tworzyły eldorado dla wtajemniczonych grup złodziei w białych kołnierzykach. Swoje miliony za-
robiły także zorganizowane bandyckie grupy przestępcze (masowy przemyt alkoholu i wyrobów ty-
toniowych, legalna sprzedaż “dopalaczy”, nieopodatkowane automaty do gry), ale mafijni bosso-
wie nie potrafili konsumować ukradzionych dóbr w sposób dyskretny, czym zwrócili na siebie
uwagę mediów i organów ścigania. Szybko więc przetrącono im kręgosłupy. Od tego czasu niele-
galnie mogły zarabiać wyłącznie “białe kołnierzyki”.

K to ułatwiał im uprawianie złodziejstwa na masową skalę? Odpowiedź jest prosta: grupy
interesów działające w szeregach partii politycznych rządzących państwem oraz dziwna
w wielu przypadkach inercja organów ścigania, które nie dostrzegały tego, co widziały me-

dia i społeczeństwo. Tak było m. in. z aferą reprywatyzacyjną w Warszawie i kilku innych miastach.
Brak ustawy reprywatyzacyjnej dawał wąskiemu gronu ustosunkowanych cwaniaków szerokie
pole do popisu. Robili co chcieli, kradnąc w majestacie prawa setki milionów złotych. Nasuwa się
pytanie, czemu przez blisko ćwierć wieku nie uchwalono ustawy, która po czasach komuny i ma-
sowym upaństwowieniu prywatnej własności była wręcz kluczowa dla kraju i obywateli? W 2003
r. cierpiący na chroniczne zapalenie goleni prawej oraz tzw. chorobę filipińską Aleksander Kwaśniew-
ski zawetował ustawę reprywatyzacyjną, przygotowaną przez rząd Jerzego Buzka. Zdaniem praw-
ników, był to jeden z najlepszych aktów prawnych uchwalonych przez polski parlament. 

Czym kierował się Kwaśniew-
ski, że nie stanął w obronie setek
tysięcy poszkodowanych obywate-
li? Czyżby nie zdawał sobie spra-
wy, że wetując ustawę, zapala zie-
lone światło małej grupie cwania-
ków, którzy działając wspólnie i w
porozumieniu z – nazwijmy ich
delikatnie – niezbyt uczciwymi

urzędnikami, notariuszami, adwokatami oraz sędziami zarobią na skupowaniu roszczeń, często moc-
no naciąganych, grube miliony?  Nie wierzę. Osobiście domyślam się powodu, ale trzeba by zagad-
nąć o to samego “Kwacha”, często bywającego w telewizyjnych studiach. Niestety, nikt go o to, dziw-
nym trafem, nie pytał i nie pyta. 

Czym kierowali się twórcy wadliwej ustawy, dzięki której grupa cwaniaków, wyłudzając niena-
leżny podatek VAT, okradła państwo na prawie ćwierć biliona zł? 

Możemy się tylko domyślać, bo pomysłodawcy tego fatalnego aktu prawnego nigdy nie zostaną
zidentyfikowani. Wiadomo jedynie, że była to kolejna grupa interesów działająca w łonie dwóch
partii rządzących krajem w latach 2007-2015. Największą słabością polskiego procesu legislacyj-
nego w podatkach jest to, że nie wiadomo kto tworzy pierwszy projekt, który następnie przecho-
dzi przez ręce ministrów, wiceministrów, a potem rządu i Sejmu. Nie znamy pierwszego autora, czy-
li tego, kto napisał dany projekt ustawy. A w jego rękach znajduje się gigantyczna władza. 

P odczas przesłuchania przed komisją sejmową prof. Witold Modzelewski, wybitny eko-
nomista, powiedział coś, co może być kluczem do otwierania złodziejom drzwi na całą
szerokość: “Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego jeden towar, który nigdy nie był wy-

korzystywany do oszustw podatkowych, nagle znalazł się na liście w załączniku 11. Kto go tam
dopisał? Rząd mówił, że to nie my go dopisaliśmy. Więc kto? Wiadomo, że jeśli znajdę się w za-
łączniku 11, to przestanę płacić VAT i mam prezent uzyskany od ustawodawcy. Jest stara profe-
sorska teza: jeżeli chcesz poznać prawo podatkowe, badaj proces legislacyjny nie na etapie par-
lamentarnym, lecz na etapie projektu. Tu bowiem tkwi meritum i zamysł autora. Kto pisze pro-
jekt, ten rządzi prawem, zwłaszcza tak skomplikowanym (obiektywnie i subiektywnie) jak pra-
wo podatkowe”.  Cokolwiek mówić o PiS, czy się tę partię lubi, czy też nienawidzi – faktem jest
niezaprzeczalnym, że gdyby nie wygrali wyborów,  dalej łupiłyby państwo oraz obywateli mafie
reprywatyzacyjna, vatowska, czy komornicza, a twórca piramidy finansowej Amber Gold nie sie-
działby w pierdlu, tylko grzał tyłek gdzieś w raju podatkowym i śmiał się w kułak z kilkudziesię-
ciu tysięcy oskubanych frajerów.

Teraz podwórko lokalne. Kto wymyślił zachęcający wręcz do przekrętów akt prawny zwany
ustawą Glapińskiego? Wbrew pozorom wcale nie musiał być to sam Adam Glapiński. W 1991 r. we-
szła w życie tzw. ustawa Glapińskiego umożliwiająca nieodpłatne przekazywanie przez gminy
gruntów, w wieczyste użytkowanie,  spółdzielniom mieszkaniowym wyłącznie pod budownictwo
wielorodzinne. Bez przetargu. Ustawę wykorzystano do grabieży komunalnego majątku. Aparat-
czycy z różnych opcji politycznych zawiązywali “spółdzielnie” i często uzyskiwali od gmin grunty
prawie za darmo. Efektem masowego rozdawnictwa komunalnych gruntów na Ursynowie w latach
1994–2002 był chociażby problem ze znalezieniem odpowiednio dużej działki na potrzeby budo-
wy Szpitala Południowego. Na rozdawnictwie pożywił się także Kościół katolicki. 

Dochodziło do sytuacji kuriozalnych. Komunalne grunty zlokalizowane w kwadracie ulic Al. KEN,
Wąwozowa, Stryjeńskich i Przy Bażantarni, czyli sam miód, rozdawała komisja złożona z ursynow-
skich urzędników oraz kilkorga radnych. Opracowali oni sobie 10-punktowy regulamin konkursu,
przy czym aż 5 punktów mogli przyznawać za wiarygodność oferenta. Znaczy, pełna uznaniowość.
W ten sposób niewiarygodna stała się dla tej grupy Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, naj-
starsza stołeczna spółdzielnia dysponująca gigantycznymi funduszami na kontach bankowych,
która nie powąchała nawet skrawka gruntu. Natomiast atrakcyjne działki budowlane przyznano wie-
lu nowo powstałym tworom, które dotychczas nie wybudowały nawet psiej budy. I na tej ustawie
ustosunkowani cwaniacy zgarnęli setki milionów złotych.  

Wnioski? Bardzo proste: nie uda się okraść państwa na wielkie pieniądze bez pomocy poli-
tyków, którzy mają przełożenie na uchwalający ustawy parlament. Pomysłodawcy i wy-
konawcy połączeni są niewidzialną czerwoną nicią, tworząc niewidzialny zaklęty krąg, w

którym trzepie się (nie)legalną kasę. Aby zdławić sycylijską mafię włoscy prokuratorzy i sędziowie śled-
czy poszli swego czasu tropem pieniędzy i udało się doprowadzić do tzw. maksiprocesu, w którym za-
padły łączne wyroki na ponad 2300 lat. Aby zdławić polską mafię w białych kołnierzykach, należy do-
kładnie prześledzić cały proces legislacyjny dotyczący każdej podejrzanej ustawy. Odnalezienie pomy-
słodawców kilku najbardziej trefnych ustaw byłoby jak wynalezienie szczepionki na raka. Niestety, szan-
se na to są prawie zerowe. Białe kołnierzyki potrafią zacierać za sobą wszelkie ślady.      

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Brudna robota białych kołnierzyków

„Nie uda się okraść państwa 
na wielkie pieniądze bez 
pomocy polityków, którzy mają
przełożenie na uchwalający
ustawy parlament”

K iedy patrzymy na ulice Warszawy trudno nie zauważyć, że poruszają się
po nich pojazdy, o których nie śniło się przeciętnemu Kowalskiemu jesz-
cze kilkanaście lat temu. Dziś, zwłaszcza w bardziej zagęszczonych miej-

scach, niemal na każdym kroku obserwujemy zachłyśnięcie się nowymi techno-
logiami. Widać to zresztą, nie tylko, jeśli chodzi o nowe rodzaje pojazdów, ale też
w różnych dziedzinach. Na drogach i ulicach, to coś najbardziej rzuca się w oczy. Współczesny Po-
lak, zwłaszcza mieszkaniec dużego miasta, jeździ niemal wszystkim i na wszystkim, co pozwala mu
przemieszczać się po mieście szybciej niż pieszo. Mówiąc nowocześnie, przemieszczać szybciej niż
„z buta”. 

Do dyspozycji ma się wiele możliwości, m. in. wszelkiego rodzaju pojazdy alternatywne, poczy-
nając od samochodów hybrydowych po hulajnogi, których amatorzy pomykają po chodnikach w obie
strony, nie zważając przy tym na pieszych. Na dodatek niektórzy z nich spoglądają na ekran trzyma-
nego przed sobą smartfona. Jakby tego było mało, osiągają przy tym prędkości niczym rozpędzony
kolarz na swoim wyczynowym rowerze. Z jakiegoś powodu smartfon staje się coraz częstszym „atry-
butem” wszelkiego rodzaju kierowców. Nie trzeba nikogo przekonywać, że to niebezpieczne, a już
całkiem groteskowo wygląda korzystający z niego osobnik  kierujący hulajnogą (nie istnieje jeszcze
określenie hulajnogista, ale kto wie…), jadący na deskorolce, czy rowerze. Coś się w człowieku go-
tuje na taki przykład beztroski niektórych współużytkowników dróg i chodników. Zostawmy to jed-
nak służbom odpowiedzialnym za ogólne bezpieczeństwo na trasach wydzielonych do ruchu dla dwu-
śladów, zwanych umownie ścieżkami rowerowymi, choć ustawa Prawo o Ruchu Drogowym, regu-
lująca zasady poruszania się w przestrzeni publicznej, nie wspomina o jakiejkolwiek „ścieżce”. Uży-

wane są tam wyłącznie określenia - „dro-
gi rowerowe” oraz „pasy rowerowe”.
„Ścieżka” pojawiła wprawdzie, ale w Roz-
porządzeniu Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, któ-
re powinny spełniać drogi publiczne.
„Ścieżka rowerowa” to raczej kolokwial-
ne określenie. Zostawmy jednak nazew-

nictwo na boku, bo nie o semantykę, ani aspekt prawny zagadnienia tu chodzi, chociaż do przepi-
sów prawa wato zajrzeć, bo nowe technologie wiążą się z koniecznością poszerzania wiedzy w tym
zakresie o nowe regulacje. Dla przykładu – gdyby dawni legislatorzy wiedzieli cokolwiek o dronach,
na pewno uwzględniliby tę wiedzę w stosownych przepisach prawa. Nieco podobnie jest w przypad-
ku pojazdów, które w ostatnim czasie masowo pojawiły się na ulicach miast. To w Polsce nowe zja-
wisko, więc użytkownicy nie za bardzo orientują się, gdzie mogą się nimi poruszać, a gdzie nie. Do-
tyczy to szczególnie hulajnóg elektrycznych tzw. e-hulajnóg. Wprawdzie kierujący nimi jadą, ale w
świetle przepisów uznawani są za pieszych. To oznacza, że mogą poruszać się po chodniku, ale nie
tylko. Jeśli bowiem wzdłuż drogi nie ma chodnika, można jechać hulajnogą poboczem, a nawet skra-
jem jezdni. Jednak według obowiązującego prawa, jeśli kierujący e-hulajnogą jedzie po drodze ro-
werowej, mając dostęp do chodnika, może zostać ukarany mandatem do 500 złotych. 

Życie wymusza na ustawodawcy dostosowywanie prawa do zmieniających się okoliczności, dla-
tego przepisy dotyczące e-hulajnóg najprawdopodobniej ulegną zmianie. Przygotowywana jest no-
welizacja ustawy o ruchu drogowym mająca uwzględniać m. in. zasady ruchu e-hulajnóg i innych
tego typu pojazdów. Jedną ze zmian będzie nowela ograniczająca ich prędkość do 25 km/h. Oprócz
tego kierujący e-hulajnogą będzie traktowany jak rowerzysta, co oznacza, że będzie musiał poru-
szać się po drodze rowerowej. W przypadku jej braku, będzie mógł się poruszać po jezdni, jeśli obo-
wiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz w strefie zamieszkania, gdzie obowiązu-
je ograniczenie do 20 km/h. Tak jak rowerzysta, będzie mógł jechać po chodniku, gdy nie ma dro-
gi rowerowej, ani jezdni z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Zmiany wejdą w życie wiosną przy-
szłego roku. 

Z podobnymi regulacjami będziemy mieli do czynienia coraz częściej. Chcąc korzystać z udogod-
nień cywilizacyjnych, jesteśmy zmuszeni śledzić kolejne zmiany przepisów. W tym przypadku sce-
nariusz pisze samo życie. To, czym będziemy się poruszać po mieście i poza nim, zależy od w du-
żej mierze od innowatorów, którzy stwarzają nam coraz to nowe możliwości. Polacy, zwłaszcza mło-
dzi, bardzo szybko przyswajają sobie nowinki techniczne. Wypożyczają e-dwuślady w łatwo dostęp-
nych punktach i korzystają z nich coraz częściej. 

Pojazdy napędzane prądem elektrycznym są znane od dawna. Obecnie przeżywają swój rozkwit,
albo jak kto woli - renesans. Właśnie w renesansie powstawało wiele wynalazków m.in. za sprawą
genialnego Leonarda da Vinci. Niestety, nieliczne wyszły poza fazę projektów. Dziś na szczęście tra-
fiają na rynek a stąd do użytkowników. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Hulajnogą przez miasto

„Jeśli kierujący e-hulajnogą
jedzie po drodze rowerowej,
mając dostęp do chodnika,
może zostać ukarany 
mandatem do 500 złotych”

27 CZERWCA: Imieniny Władysława

RRaazz ddoo WWłłaaddkkaa ww ddnniiuu iimmiieenniinn,, rrzzaaddkkaa ggrraattkkaa,,
PPrrzzyysszzłłaa AAssiiaa,, zzaakkoocchhaannaa ww nniimm ssąąssiiaaddkkaa..
KKiieeddyy ww nnooccyy ssaamm nnaa ssaamm zzoossttaallii ww ddoommuu

RRzzeekkłłaa:: PPookkaażż mmii…… ggaarrśśćć sswwooiicchh ppaalliinnddrroommóóww..
AAżż ddoo rraannaa uukkłłaaddaallii jjee zzaawwzziięęcciiee,,

ZZaa ttoo __ __ __ __ __ __ //__ __ __ // __ __ __ __ // __ __ __ // __  pprreezzeenncciiee..

PPaalliinnddrroomm (gr. palindromeo – biec z powrotem) – wyrażenie brzmiące tak samo czytane od lewej do
prawej i od prawej do lewej.

Rozwiązanie palindromu prosimy przesyłać do wtorku 2 lipca do godz. 15 na adres: wojdabrow-
ski@onet.eu. Pomiędzy uczestników zabawy rozlosujemy nagrody książkowe z tekstami MKWD.
Losowanie odbędzie się podczas tradycyjnego spotkania z autorem MKWD, na które serdecznie
zapraszamy.

Spotkanie odbędzie się (po raz 7) w kawiarni - galerii Na Huśtawce (Ursynów, ul Romera 8) w
najbliższy wtorek, 2 lipca o godz. 17. Można będzie wspólnie wypić kawę, porozmawiać, posłuchać
najnowszych tekstów, otrzymać autograf, kupić książki i płyty. 

ŻYCZENIA Z PALINDROMEM

W o j t e k  D ą b r o w s k i
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Lato jest tradycyjnie porą roku
przeznaczoną na atakowanie
rowerzystów, którzy w opinii
wielu są winni całemu złu tego
świata. W tym roku jednak
show zabrali im użytkownicy e-
hulajnóg zwani pieszczotliwe
hulajnogistami. E-hulajnogi,
trzeba przyznać zrobiły wejście
smoka – kilka miesięcy a niebez-
piecznych sytuacji na chodni-
kach bez liku. 

W ładza zareagowała szybko
i uspokoiła nastroje.
Utrudni się życie rowerzy-

stom – hurra! – i wszyscy będą zadowo-
leni. A przy okazji, oczywiście w imię
bezpieczeństwa pieszych, zalegalizu-
je się jeżdżenie e-hulajnogami po chod-
niku. Wprawdzie jeździć mają powoli,
ale co to znaczy „powoli”, już władza
nie dodaje. 

Tymczasem z prędkością pojazdów
jest jakoś dziwnie. A to zarazem jeden
z głównych konfliktów na osi kierowcy
– rowerzyści i piesi – rowerzyści. W
obu tych konfliktach rowerzysta jawi
się jak kot Schrödingera. Gdy kierow-
cy przyjdzie jechać za rowerzystą, to
ten rowerzysta wlecze się niemiłosier-
nie, ale wjeżdżający z tą samą prędko-
ścią na przejazd dla rowerzystów roz-
wija zdaniem kierowcy już prędkość
nadświetlną. Podobnie z punktu wi-
dzenia pieszego rowerzysta po drodze
dla rowerów pędzi z oszałamiającą
prędkością, a jadący obok z trzy razy
większą prędkością samochód poru-
sza się bardzo wolno. 

I tu taki mały wtręt. Nie tak daw-
no jedna z radnych postulowała
instalowanie na drogach dla ro-

werów –  nielegalnych skądinąd – pro-
gów zwalniających, bo rowerzyści jeż-
dżą za szybko. E-hulajnogi, jadące 25
km/h po drodze dla rowerów, nie będą
przecież jechać za szybko, przynajm-
niej o takich obawach nie słyszałam.
Kot Schrödingera ? 

Dla przypomnienia, w fizyce kwanto-
wej kot Schrödingera to kot, który jest
jednocześnie martwy i żywy. Jak wi-
dać, powtórzenie tego eksperymentu
myślowego na gruncie ruchu drogowe-
go jest nieoczekiwanie proste.

Z kolei dla zarządców dróg i służb
rowerzysta jest odpowiednikiem Pie-
szego Pasażera z filmu Barei. Jego
wspaniała koncepcja została nieco tyl-
ko zmodyfikowana w prawie o ruchu
drogowym i zrealizowana w wielu roz-
wiązaniach organizacji ruchu jako „pie-
szy rowerzysta”. A planowane jest jej
twórcze rozwinięcie „pieszy rowerzy-
sta i hulajnogista”. 

Wpraktyce oznacza to, że
wprawdzie „rower to po-
jazd”, ale miejscem na dro-

dze powinni podzielić się z nim piesi. Ci,
nie chcąc lub nie wiedząc, urządzają
dzieciom plac zabaw na jezdni, jaką
jest droga dla rowerów. Uczą je od ma-
łego łamania prawa, a dobrze nauczo-
ne dzieci wjeżdżają potem hulajnogą
na S8.

Policja podobnie, zatrzymanym kie-
rowcom każe parkować na drodze dla
rowerów. Mimo, że „rower to pojazd”,
zastawienie mu drogi samochodem nie
tamuje ruchu. To taka nowa logika.

Nic to dziwnego w kraju wydającym
miliardy na poprawę komfortu pojaz-
dów. Tak przynajmniej chwali się na
bilbordzie inwestor POW. Nie o komfort
kierowców, nie pasażerów tu chodzi,
ale, co należy podkreślić – komfort po-
jazdów...  Słowa mają znaczenie. 

Z tym, że dla inwestora rower to nie
pojazd i na POW nie wjedzie. 

A skoro już o budowie POW, to
czasowa organizacja ruchu,
związana z tą budową, to

przykład jak nie należy tego robić. Chy-
ba że z takim pomieszaniem ruchu pie-
szego z rowerowym jak na KEN, inwe-
stor startuje w konkursie – jak wyge-
nerować maksymalną liczbę punktów
kolizyjnych na krótkim odcinku.

Teza, że „rower to pojazd” na pewno
nie jest też znana służbom miejskim
ochoczo korzystającym z przeznaczonej
dla niego infrastruktury w zupełnie in-
nych celach. 

Co takiego ma w sobie rower, że mi-
mo wszystko z roku na rok przybywa ro-
werzystów?

Niektórymi kierują oczywiście szla-
chetne pobudki. Chodzi o przesiadkę z sa-
mochodu czy autobusu na własnonożnie
napędzany pojazd mechaniczny. Jadąc

rowerem zamiast samochodem, robimy
więcej miejsca na jezdniach, zmniejsza-
my korki, smog. Jadąc rowerem zamiast
komunikacją publiczną, zmniejszamy w
niej tłok. Szlachetne, ale dla wielu mało
przekonujące argumenty. 

M otywacje osobiste dzielą się
z kolei na dwie grupy.
Pierwsza przemówi do po-

datnych na racjonalne przesłanki. Dla
zajętych będzie to przewidywalny i po-
wtarzalny czas dojazdu na znanej trasie.
Poza przypadkami losowymi można go
określić z dokładnością do 2 minut. Nie
mają na nań wpływu korki, samochody
blokujące autobus, spadnięcie autobu-
su z kursu ani nawet bagaż pozosta-
wiony w metrze. Można się nie przej-
mować brakiem klimatyzacji, bo pod-
czas jazdy zawsze jest przewiew. Ro-
werzysta nie wsiada do samochodu na-
grzanego na słońcu, nie zostawi w nim
dziecka ani psa idąc po zakupy.

Druga grupa motywów przemówi do
podatnych na emocje. Jazda rowerem,
jak każda umiarkowana aktywność fi-
zyczna, wytwarza endorfiny. A jak już się
wytworzą, to uśmiechniesz się do stoją-
cego obok rowerzysty. On odpowie
uśmiechem i świat staje się lepszy. 

Wiele osób powie w tym momencie
– tak,  ale… I nic  tym dziwnego bo z jaz-
dą na rowerze łączy się wiele mitów. 

Najpopularniejsze wiążą się z pogo-
dą – nie jeździ się w zimie bo zimno, nie
jeździ się latem bo gorąco i człowiek
się poci. Zadziwiające, że na nartach
jeździ się na mrozie, a zimno nie jest.
Damy się nie pocą, więc problemu nie
mają, ale jazda po mieście to nie Tour de
France i przeciętnie wytrenowany czło-
wiek nie ma powodu, by się spocić jadąc
15 km/h. 

K olejny mit to strój. Zarówno w
szpilkach, jak i pod krawatem
da się jeździć, nie tracąc do-

brego wyglądu. Mamy na Ursynowie
dość znanego rowerzystę, który za-
wsze ma spodnie w kant i nieskazitel-
nie białą koszulę,  gdyż  prowadząc
firmę, jeździ rowerem na spotkania
biznesowe. 

Na koniec zawsze pojawia się cała li-
tania „niedasiów” w tym, mój ulubiony
„niedaś” – nie da się rowerem przewieźć
15 tomów akt do sądu. Zapewniam, że
nie tylko da się ale jest to o wiele wygod-
niejsze, bo podjeżdża się pod same
drzwi.  

Dlaczego ja wybieram rower?
Wybieram bo lubię, 
Wybieram bo ROWER JEST THE

BEST.
I nie jest dla wszystkich. Dla wszyst-

kich jest miasto; miasta nie da się po-
większyć, ale da się je sprawiedliwie
podzielić. I na tym polu jest jeszcze spo-
ro do zrobienia. 

E l ż b i e t a  W i ś n i e w s k a

Dla czołowych ursynow-
skich badmintonistów
grających aktualnie w ka-
tegorii juniora sezon tra-
dycyjnie zwieńczony był
turniejem finałowym Mi-
strzostw Polski Juniorów.
Zakończyły się one w

ostatnią niedzielę 16
czerwca, a rozgrywane by-
ły w Piotrkowie Trybunal-
skim. Mieszkający na Ur-
synowie zawodnicy drugi
rok z rzędu zdobyli meda-
le Mistrzostw Polski w tej
kategorii wiekowej. 

Z osób trenujących w wyłącz-
nie ursynowskim klubie badmin-
tonowym “Harcownik”, swoją
zdobycz medalową z ubiegło-
rocznych Mistrzostw powtórzył
ALEKSANDER DZWONNIK. W
grze podwójnej chłopców po-
nownie wywalczył medal brą-
zowy. Jego stałym partnerem
jest Łukasz Zwierzchowski z po-
łudniowopraskiego Klubu Bad-
mintona “Milenium”. Natomiast
w grze Aleksander pojedynczej
doszedł do ćwierćfinału, prze-
grywając dopiero tam. Ale za-
grał - jak się później okazało - z
mistrzem Polski - zdobywcą zło-
tego medalu w singlu juniorów.
Nadmienić jednak należy, że
wszyscy pozostali zawodnicy w
gronie tej pierwszej “8” polskich
juniorów zaczęli swoje trenowa-
nie badmintona o przynajmniej
2 lub 3 lata wcześniej od Alek-
sandra. 

W jeszcze większym stopniu
ugruntowała swoją pozycję naj-
lepszej juniorki polskiej w grach
podwójnych inna mieszkanka
Ursynowa - PAULINA HANKIE-
WICZ. 

Zdobyła bowiem wszystko, co
było możliwe, czyli dwa złote
medale: w grze podwójnej
dziewcząt (z Dominiką Kwaśnik
z Kędzierzyna - Koźla) i w grze
podwójnej mieszanej (z Wikto-
rem Treckim z Bierunia). Przy
okazji w ten sposób stała się nie-
oficjalnie najlepszą zawodniczką
tegorocznych Mistrzostw Polski
Juniorów (w wypadku trzech in-
nych zdobywców dwóch meda-

li, nie były to oba złote).  Na co
dzień trenuje w ursynowskiej
grupie białołęckiego klubu bad-
mintona ABRM oraz w Ośrod-
ku Kadry PZBad na Arenie Ursy-
nów. I jest raczej pewnym punk-
tem w wąskiej reprezentacji Pol-
ski na jesienne Mistrzostwa
Świata Juniorów w badminto-
nie. 

Przypomnieć należy, że regu-
lamin rozgrywek młodzieżo-
wych MSiT daje danemu zawod-
nikowi prawo startu w tylko
dwóch konkurencjach w danej
dyscyplinie. Ogólnie w badmin-
tonie dla określonego zawodni-
ka potencjalnie dostępne są trzy
rodzaje gier: obie podwójne i po-
jedyncza. Jednak nie w rozgryw-
kach mistrzowskich zaliczanych
do ogólnopolskiego współza-
wodnictwa sportowego dzieci i
młodzieży. Aczkolwiek na po-
ziomie wyższym, w tym i już ju-
niorskim, to i tak nikt na poważ-
nych turniejach nie zamierza
startować w trzech rodzajach
gier - dwie to fizyczne maximum
sensowności startu.

Oboje są zawodnikami bad-
mintonowej kadry Polski junio-
rów. I oboje należeli w tym sezo-
nie do “młodszego rocznika” -
urodzonych w r. 2001 - tej dwu-
letniej kategorii. Wśród czoło-
wych 8 zawodników lub 4 czoło-
wych par, zawodników z rocz-
nika starszego - ur. w r. 2000 -
była ponad połowa. Nasi zawod-
nicy dopiero od września staną
się “rocznikiem starszym”, gdy
zawodnicy ur. w r. 2000 przejdą

do kategorii młodzieżowca. A
do nich dołączą jako rocznik
młodszy urodzeni w r. 2002.
Teoretycznie zatem powinno to
za rok pozwalać oczekiwać u na-
szych zawodników jeszcze więk-
szych sukcesów, niż w tym ro-

ku. Choć w wypadku Pauliny to
można by mówić już tylko o po-
wtórce tegorocznych sukcesów:
większej zdobyczy medalowej
na Mistrzostwach Polski Junio-
rów już osiągnąć się nie da. 

R K

Ursynów kopalnią talentów w badmintonie

O miłości do pedałów i dlaczego „rower jest the best”

PPAAUULLIINNAA HHAANNKKIIEEWWIICCZZ - zzłłoottoo ww ddeebblluu ddzziieewwcczząątt ii mmiikkśścciiee:: ttuu,, nnaa
ffoottooggrraaffiiii zz ddeekkoorraaccjjii mmiikkssttaa - zzaawwooddnniicczzkkaa ((nnaa mm.. 11 ppooddiiuumm)) ww
cczzaarrnnyymm ssttrroojjuu ssppoorrttoowwyymm..

AALLEEKKSSAANNDDEERR DDZZWWOONNNNIIKK  - bbrrąązz ww ddeebblluu cchhłłooppccóóww - zzaawwooddnniikk
((nnaa mm.. 33 ppooddiiuumm)) ww ppoommaarraańńcczzoowweejj kkoosszzuullccee ((jjeeggoo ppaarrttnneerr oobbookk ww
cczzeerrwwoonneejj bblluuzziiee))..
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KKRREEDDYYTTYY - POŻYCZKI -
CHWILÓWKI bez BIK. 
Tel. 577 668 566

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

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

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
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

691 502 327

5566 mm22 HHiirrsszzffeellddaa Ursynów na
większe z garażem podziemnym
Ursynów, 531 219 915

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, chłodne, duża
kuchnia, c. 460 tys. zł, 505 147 559

SSPPRRZZEEDDAAMM pawilon - Bazar
Bytnara, 20 m2, wędliny, z pełnym
wyposażeniemi i bazą stałych
klientów, TANIO, 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

SSZZKKOOŁŁAA PPOODDSSTTAAWWOOWWAA nnrr
330033 w Warszawie przy ul.
Koncertowej 8 zatrudni osoby na
stanowisku woźnej w wymiarze
1/2 etatu lub pełen etat.
Informacje pod numeren telefonu:
22 643 65 34

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ panią i pana do
sprzątania osiedla przy Metrze
Kabaty, 504 226 160

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY do prac
fizycznych w firmie produkcyjnej,
okolice Piaseczna, 602 253 180

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

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA,, skutecznie, 
22 642 96 16

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

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, 787 726 963
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

MMYYCCIIEE OOKKIIEENN
PPRRAANNIIEE DDYYWWAANNÓÓWW,, 
MMEEBBLLII,, MMAATTEERRAACCYY,, 

778811 442288 224466

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

OOKKNNAA, naprawy, serwis, 
787 793 700

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY mmiieesszzkkaańń,, ggllaazzuurraa,,
779944 778811 776655

RREENNOOWWAACCJJAA mebli, 
510 266 143

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
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

MMAASSAAŻŻ klasyczny 
oraz poprawa sprawności
ruchowej, 602 775 339
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W niedzielę 23 czerwca odbył się V Festi-
wal Biegowy w Konstancinie-Jeziornie.
Zawodnicy z Polski i zagranicy pobiegli
w hołdzie Piotrowi Nurowskiemu – tra-
gicznie zmarłemu w katastrofie smoleń-
skiej, byłemu prezesowi PKOl. 

Park Zdrojowy w Konstancinie-Jeziornie po raz
piąty wypełnili biegacze nie tylko z Polski, ale tak-
że z zagranicy. Wszystko za sprawą V Festiwalu
Biegowego im. Piotra Nurowskiego, organizowa-
nego przez Stowarzyszenie Sport Dzieci i Mło-
dzieży oraz DEM’a Promotion Polska Sp. z o.o. Wy-
darzenie to przyciągnęło ponad pół tysiąca za-
wodników. 

Bieg główny na 10 km wystartował punktualnie
o godz. 10:00. Biegacze zmierzyli się na trasie
atestowanej przez PZLA – prowadzącej urokliwy-
mi ulicami Konstancina-Jeziorny. Jako pierwszy
linię mety przekroczył Bogdan Semanowycz z
Ukrainy z czasem 30:45. 13 sekund po nim bieg
ukończył najszybszy Polak – Krzysztof Wasiewicz
(30:58). Na trzecim miejscu podium uplasował się
Paweł Wierecki z czasem 31:06. 

Wśród kobiet podium należało do reprezen-
tantek Ukrainy. Zwyciężczynią w kategorii OPEN
kobiety została Waleria Zinenko z czasem 34:36.
Na drugim stopniu podium stanęła Walentyna
Kiliarska (35:50), na trzecim zaś Natalia Semeno-
wycz (36:06). 

Na linii mety medale wręczały znane osoby ze
świata sportu i rozrywki: dwukrotny mistrz olim-
pijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski, satyryk

Tadeusz Drozda, najszybszy Polak w historii Marian
Woronin, mieszkający w Konstancinie aktor Karol
Strasburger, wciąż niedościgniony przez chłopców-
-radarowców Andrzej Rosiewicz oraz sławni pił-
karze Dariusz Dziekanowski i Leszek Ćmikiewicz. 

Po zakończonych zmaganiach dla dorosłych
wystartowali najmłodsi zawodnicy. Ci w wieku
5-8 lat pobiegli na 350 m, ci w wieku 9-13 lat
zmierzyli się na dystansie 650 m. Rywalizacja
między dziećmi była równie zacięta co w przypad-
ku biegu na 10 km. 

Oprócz biegów na gości czekała moc atrakcji w
miasteczku biegacza – pyszne posiłki regeneracyj-
ne w wersji mięsnej i vege w strefie cateringu,
darmowe lody od firmy Grycan, czy stoiska przy-
gotowane przez Partnerów i Sponsorów wyda-
rzenia. Najmłodsi miłośnicy sportu mogli także
skorzystać z dmuchanych zabawek w strefie za-
baw, czy atrakcji w strefie Samsunga. 

W trakcie wydarzenia Fundacja Daj Głos zbie-
rała środki dla Kasi Kośmider , która cierpi na bar-
dzo rzadką chorobę genetyczną – dysplazję dia-
stroficzną (skrócenie kończyn, łokciowe ustawie-
nie rąk z odstającymi kciukami, przykurcze w sta-
wach, obrzęk chrząstek małżowin usznych). Cho-
roba zaburza rozwój chrząstki i kości, co powodu-
je zniekształcenia stawów, które utrudniają poru-
szanie się. Środki ze zbiórki zostaną przekazane
na wsparcie leczenia Kasi. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim biegaczom,
a zwycięzcom gratulujemy! Do zobaczenia w przy-
szłym roku!

Trzy tygodnie temu (Pas-
sa, nr 21/962) w obszer-
nym artykule Absurdy or-
ganizacji i kontroli, red.
Bogusław Lasocki trafnie
zdemaskował idiotyzm
montowania nowych bra-
mek i drukowania wej-
ściówek do metra. Wcze-
śniej na portalu Obywate-
le Ursynowa poruszył ten
temat, wspierany masowo
przez internautów, radny
Maciej Antosiuk. 

Ja przygotowania do wpro-
wadzenia tego absurdu próbo-
wałem wykpić już ponad rok te-
mu w ironicznym tekście Me-
tro mecenasem sztuki (Passa,
nr 14/906), ale rzecz jasna wła-
dze metra i urzędnicy z ZTM
zupełnie to zignorowały. Za to
lekką ręką wyrzucono w błoto
ponad 20 milionów miejskich
środków na instalacje nowych
bramek i kilkaset tysięcy zło-
tych na druk bezużytecznych
wejściówek, które w dodatku
permanentnie zaśmiecają sta-

cje metra. Dalsze utrzymywa-
nie systemu ma generować
rocznie kolejne koszty rzędu mi-
liona złotych.

Jeśli ktoś ma oszukiwać i jeź-
dzić na gapę może uczynić to z
łatwością: zjedzie na peron win-
dą, pożyczy bilet od kolegi, jed-
ną kartą otworzy dwie bramki,
młodsi i sprawni fizycznie po
prostu barierki przeskoczą. Za
to 90% pasażerów posiadają-
cych karty miejskie lub upraw-
nionych do bezpłatnych prze-
jazdów codziennie klnie jak
szewc, tłocząc się w godzinach
szczytu przed bramkami, szu-
kając nerwowo kart po kiesze-
niach lub w torebkach i widząc
metro uciekające sprzed nosa.
Szczególnie atrakcyjne dla spie-
szących się jest oczekiwanie na
wejście za wchodzącą do metra
wycieczką.

Nie chciałbym powtarzać tez
i argumentów red. Lasockiego,
dlaczego to kosztowne rozwią-
zanie niczemu nie służy. Przy-
kładowo, w Berlinie, Wiedniu i

Budapeszcie w metrze żadnych
barierek nie ma. U nas też wy-
starczyłyby kasowniki. Popie-
ramy zatem w pełni wniosek
zgłoszony przez radnego Śród-
mieścia Krystiana Dominika Su-
checkiego o natychmiastową li-
kwidację bramek.

Nie zamierzamy odpuścić!
Domagamy się, w imieniu
mieszkańców korzystających z
metra, ujawnienia, kto jest od-
powiedzialny za tę niegospo-
darność, komu i na jakich za-
sadach zlecono tę intratną fu-
chę. Kto konkretnie zarobił na
tym przedsięwzięciu a nas
wszystkich naraził na straty?
Przypuszczamy, że jedynym
sensownym wytłumaczeniem
podjętych decyzji było zapew-
nienie niezłego kontraktu (i do-
chodu) zaprzyjaźnionej firmie
kolesi (czyich?), a jeśli przyczy-
ną rozrzutności nie była korup-
cja, a tylko głupota, to także jest
wystarczającym powodem do
pociągnięcia decydentów do
odpowiedzialności. Redakcja
prosi o ujawnienie zasad prze-
targu i zleceniobiorców.

Ja osobiście, jako 70-latek ko-
rzystający z bezpłatnych prze-
jazdów, chciałbym podziękować
za troskę o moją sprawność i
kondycję fizyczną, zamierzam
bowiem, w ramach protestu,
przeskakiwać barierki.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Na przeglądzie filmów nagrodzonych na
59. Krakowskim Festiwalu Filmowym –
„Z Krakowa na Ursynów”, który odbył
się w Domu Sztuki SMB „Jary”, najwięk-
sze zainteresowanie wzbudziły trzy filmy
polskie i spotkanie z ich twórcami.

Nic dziwnego, wszak – nic nie ujmując produk-
cjom zagranicznym – były to trzy bardzo interesu-
jące, a przy tym jakże różne obrazy.

„Połączeni”, w reżyserii Aleksandry Maciejczyk
(Srebrny Smok dla reżysera najlepszego filmu
dokumentalnego w Międzynarodowym Konkur-
sie Filmów Krótkometrażowych), ukazują nie-
zwykłe małżeństwo. Krzysztof jest ociemniały,
Wiola niedowidzi, ale oboje… szusują na nartach,
połączeni systemem mikrofonowo-słuchaw-
kowym, a przede wszystkim – uczuciem i wzajem-
nym zaufaniem. Operator Maciej Edelman na-
kręcił niektóre ujęcia jakby z punktu widzenia
osoby słabo widzącej, ułatwiając widzom wczucie
się w sytuację dzielnie towarzyszącej mężowi – i
pokonującej własną niepełnosprawność – Wioli.

„Summa” – film polski, lecz autorstwa Andre-
ja Kotsuli z Białorusi (Srebrny Lajkonik dla reży-
sera najlepszego filmu dokumentalnego w Kon-
kursie Polskim) – przenosi nas w zacisze suwal-
skiego dworku sędziwego malarza Andrzeja Stru-
miłły, który gości w nim młodą malarkę białoru-
ską, Marię. Dwoje zaprzyjaźnionych artystów –
poddanych rozlewnemu rytmowi, jaki wyznacza
okoliczna przyroda (Andrei Kotsula jest również
autorem urokliwych zdjęć do filmu) – wiedzie
rozmowy o sztuce, życiu, przemijaniu, a nad ca-
łością unosi się melancholijny klimat dramatów
Czechowa i… późnych filmów Bergmana. Cu-
downy film!

Na skrajnie przeciwnym biegunie sytuuje się
„Mój kraj taki piękny” Grzegorza Paprzyckiego
(Złoty Lajkonik dla reżysera najlepszego filmu w
Konkursie Polskim, ufundowany przez Prezesa
Stowarzyszenia Filmowców Polskich) – drapież-
ny, wstrząsający reportaż ze starć ulicznych, do ja-
kich dochodziło niedawno w kilku polskich mia-
stach, w tym w Warszawie, między ugrupowa-
niami radykalnej prawicy i próbującymi je po-
wstrzymać antyfaszystami. Tu filmowcy praco-
wali ze szczególnym poświęceniem: z naraże-
niem swego zdrowia i życia!

Po projekcji tych trzech filmów odbyło się nie-
zwykle żywe spotkanie realizatorów z licznie przy-
byłymi do Domu Sztuki widzami. Pochwały przyj-
mowali i na pytania odpowiadali: Aleksandra Ma-
ciejczyk, Maciej Edelman, Andrei Kutsila i Jakub
Kopeć, który z Grzegorzem Paprzyckim zmonto-
wał film „Mój kraj taki piękny”.

Przegląd „Z Krakowa na Ursynów” jak co roku
zakończył kolejny sezon działalności Kina Doku-
mentu w Domu Sztuki. Został zorganizowany we
współpracy Domu Sztuki i Studia Filmowego Ka-
lejdoskop. Partnerem przeglądu było Stowarzysze-
nie Filmowców Polskich.

Szczególne podziękowania za pomoc z organi-
zacji przeglądu należą się Patrycji Czarny z Kra-
kowskiego Festiwalu Filmowego.

A B U

Wczoraj, Dziś, Jutro? To
tytuł wystawy Ewy Urniaż-
-Szymańskiej w Galerii
Brama Bielańska na ul.
Czujnej (Muzeum X Pawi-
lonu Cytadeli Warszaw-
skiej – oddział Muzeum
Niepodległości).

Jak połączyć nowoczesność i
tradycję? Jakim językiem mó-
wić do Polaków, żeby dzieła by-
ły postrzegane jako swojskie, ale
nie anachroniczne, żeby zacho-
wać więź z tradycją, lecz nie stra-
cić kontaktu z dniem dzisiej-
szym? 

Wydaje się, że jest to problem
kwadratury koła, łączenie go-
dzin dzisiejszych z tymi, które
minęły. Ewa Urniaż-Szymańska
próbuje znaleźć rozwiązanie
problemu w grafikach, które
mówią o tym, co trwa i mija jed-
nocześnie – o polskiej tożsamo-
ści. Wspomina o jej zakorzenie-
niu w historii, ale i o współcze-
snej sytuacji, zwłaszcza o obec-
nych zagrożeniach. Dlatego mi-
mo eksperymentalnej, często
wręcz zaskakującej formy, jej
prace wydają się swojskie, są
ważne i wciąż aktualne. Pokazu-
ją, że tożsamość to coś, co osta-
je się w czasie, ale również – cze-
go trzeba bronić.

Poza walorami estetycznymi
prezentowane prace podziwiać
można także na płaszczyźnie
symbolicznej, gdyż każda z nich
stworzona została jako komen-
tarz lub zobrazowanie konkret-
nego problemu. Wiele miejsca

w swojej twórczości poświęca
problemom dzisiejszej Polski,
czego świetnym przykładem jest
praca Polska. Wczoraj Dziś Ju-
tro?, której tytuł posłużył jako
motyw przewodni całej wysta-
wy. Dzięki kombinacji intrygują-
cej warstwy wizualnej oraz pro-
blematyki współczesnego świa-
ta, podziwianie twórczości Pani
Ewy jest nie tylko doznaniem
wizualnym ale także intelektual-
nym. A to właśnie w sztuce jest
najlepsze.

Ewa Urniaż-Szymańska - ar-
tystka plastyk i pedagog. Ukoń-
czyła Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych w warszawskich Ła-
zienkach. Jest też absolwentką
Instytutu Wychowania Arty-
stycznego na Uniwersytecie Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie, gdzie zgłębiała tajniki grafi-
ki warsztatowej w pracowni pro-
fesor Danuty Kołwzan- Nowic-

kiej, gdzie otrzymała dyplom z
zakresu litografii w 1982 roku.
Po studiach zajęła się pracą z
dziećmi i młodzieżą oraz twór-
czością własną. Ma w dorobku
wystawy indywidualne, uczestni-
czy też w wystawach zbiorowych
w kraju i w terenie Europy. Jej
prace znajdują się w wielu zbio-
rach prywatnych. Przez pewien
czas artystka związana była z
grupą malarsko-teatralną sku-
pioną wokół malarza Henryka
Stażewskiego. Potem nawiązała
współpracę z grupą Barbakan. 

Z natury jest indywidualistką,
najchętniej tworzy w zaciszu
własnej pracowni pod Warsza-
wą. Stale też współpracuje z ga-
leriami w Wiedniu. Jej ulubio-
ną techniką jest rysunek ołów-
kiem. Honorowy patronat nad
wystawą objął Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Bieg na cześć Piotra Nurowskiego

Wczoraj, Dziś, Jutro ...

Trzy wisienki na krakowskim torcie

NNaa zzddjjęęcciiuu aauuttoorrssttwwaa CCeezzaarreeggoo KKooppcczzyyńńsskkiieeggoo ––
AAlleekkssaannddrraa MMaacciieejjcczzyykk ii MMaacciieejj EEddeellmmaann..

Będę skakać przez barierki metra!



1 6


	0627zpez1001-1awp
	0627zpez1002-1awp
	0627zpez1003-1awp
	0627zpez1004-1awp
	0627zpez1005-1awp
	0627zpez1006-1awp
	0627zpez1007-1awp
	0627zpez1008-1awp
	0627zpez1009-1awp
	0627zpez1010-1awp
	0627zpez1011-1awp
	0627zpez1012-1awp
	0627zpez1013-1awp
	0627zpez1014-1awp
	0627zpez1015-1awp
	0627zpez1016-1awp

