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Ilu warszawiaków na metr kwadratowy?

W

cotygodniowym felietonie, zawierającym mój
osobisty punkt widzenia
na wiele spraw, trudno mi powstrzymać się na wstępie od dwóch
smutnych uwag. W ostatnim czasie otóż przeniosły się do lepszego ze
światów dwie osoby, z którymi na
gruncie Warszawy miałem bezpośredni kontakt. Pierwsza z tych
osób to Agnieszka Andrzejewska,
córka sławnego pisarza Jerzego
Andrzejewskiego. Swego czasu
współpracowała ze mną jako naczelnym redaktorem – najpierw w
tygodniku „Pasmo”, a potem w
„Passie”. Drugą osobą, którą żegnam od serca jest Andrzej Iwaszkiewicz, długoletni dyrektor Stadionu Dziesięciolecia. Obiekt to był
na wstępie zaiste imponujący, pięknie wkomponowany w nadwiślański krajobraz praskiego brzegu Wisły, a mieścił aż 71 000 widzów,
chociaż w 1958 – przy okazji meczu lekkoatletycznego Polska - USA
– zasiadło na nim (w dużym stopniu na schodach) aż 100 tysięcy
rozentuzjazmowanych warszawiaków. Byli oni w równym stopniu
stęsknieni za naszymi mistrzami
l.a., jak i za Amerykanami sensu
stricto, od których zaraz po wojnie odciął Polskę Wielki Brat. Owa
frekwencja 1958 pozostaje do dzisiaj rekordem świata, jeśli chodzi o
imprezy lekkoatletyczne. Ja jednak poznałem się z Andrzejem

Iwaszkiewiczem dopiero w latach
70-tych ubiegłego wieku, prowadząc dziennikarską drużynę piłki
kopanej – FC Publikator. Wobec
coraz bardziej chudnącego budżetu państwa Stadion Dziesięciolecia nigdy nie doczekał się całkowitego doinwestowania i z konieczności popadał w ruinę. Wobec tego
nagabywany przeze mnie dyrektor Iwaszkiewicz tak odpowiadał,
gdy prosiłem, by się zgodził na rozegranie tam meczu Publikatora: –
Bocznego boiska to wam nie dam,
bo tam gra Stal FSO, ale główne –
proszę bardzo, możecie grać od rana do wieczora.
o i graliśmy, nie od rana
do wieczora wprawdzie,
ale całkowicie za darmo.
Iwaszkiewicz wiedział, co robi, bo
już nie było nadziei na uratowanie
Stadionu Dziesięciolecia jako reprezentacyjnej areny kraju, za to
moje publikacje w „Przeglądzie
Sportowym” przypominały władzom że ten obiekt jeszcze istnieje.
Za tamto częste goszczenie Publikatora będę Andrzejowi Iwaszkiewiczowi dozgonnie wdzięczny. Tym
bardziej, że w niezapomnianych
meczach z reprezentacją Polskiego Związku Piłki Nożnej miałem
okazję grywać przeciwko prawdziwym tuzom naszego futbolu: Edmundowi Zientarze, Bernardowi
Blautowi, Lucjanowi Brychczemu,
Jackowi Gmochowi...
o cóż, z tamtych lat pozostały wzruszające wspomnienia, ale mnie Stadion
Dziesięciolecia (otwarty w w 1955)
najbardziej kojarzy się z tym, że
przez kilkadziesiąt lat pozostawał
najłatwiej dostępną areną sportową w Polsce, mając ze wszystkich
stron dogodny dojazd szynowy, w
tym linię pociągów podmiejskich
Wschód – Zachód, czyli próbkę dzi-
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trafili zbudować już w latach 40tych ubiegłego wieku. Tyle że taka
zmiana tradycyjnej trakcji nie dokona się z dnia na dzień, a w tzw.
międzyczasie trzeba będzie posługiwać się tradycyjnymi środkami
lokomocji. Czyli sunąć nimi po asfalcie, gdzieś się w nich zatrzymać
i gdzieś zaparkować. A na razie
zwężone ulice powodują, że nie
ma jak przepuścić pojazdów
uprzywilejowanych, a zwłaszcza
karetek pogotowia ratunkowego.
Może jednak komuś chodzi o to,
żeby wiezieni karetkami pacjenci
już w nich kończyli żywot, pozwalając na zrobienie oszczędności i
Narodowemu Funduszowi Zdrowia, i Zakładowi Ubezpieczeń
Społecznych.
gęszczona zabudowa w
Warszawie to zabieranie
światła dziennego wielu budynkom mieszkalnym. To zamienianie miasta w mrowisko. Gdy
dziś już w pełni zdajemy sobie sprawę, że kwestie ekologiczne są w naszym życiu absolutnie najważniejsze, stwarzanie mieszkańcom stolicy nieludzkich warunków życia
wydaje się czymś skandalicznym.
Czyżby Rada Miasta ulegała z jakichś względów wpływowym deweloperom, którzy gotowi są wszędzie postawić sięgający chmur wysokościowiec, wziąć swoją kasę i
powiedzieć: adios amigos! Teraz
martwcie się sami.
odróżując od dziesiątków lat
po świecie, widziałem do czego doprowadziła gęstość zabudowy i natężenie ruchu samochodowego w wielu światowych
metropoliach. Dziwię się, że Warszawa sięga po niezbyt fortunne
środki, by temu zaradzić.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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siejszego metra. Dzięki temu tłumy ludzi bez problemu dojeżdżały
na wielkie imprezy i bez problemu
obiekt opuszczały, co w 2012
sprawdziło się w tym samym miejscu, gdy zamiast Stadionu Dziesięciolecia mieliśmy już podczas
piłkarskich mistrzostw Europy –
Stadion Narodowy.
rzestrzeń w wielkim mieście
jest rzeczą wprost bezcenną. Tylko że dzisiejsi mądrale w ogóle jej nie cenią. Stąd projekty zwężenia niemal wszystkich
przelotowych ulic Warszawy, na
domiar złego zaś chyba już zatwierdzona perspektywa zagęsz-
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czenia zabudowy zasadniczej części miasta. Krótko mówiąc, jest to
dążenie do tego, żeby warszawiacy mieli ciasno i niewygodnie. Jeśli taki jest właśnie cel, to nie wątpię, że uda się go zrealizować. Dla
uświadomienia czytelnikom „Passy”, co to znaczy, przypomnę, że
zburzenie Warszawy zajęło niemieckiemu okupantowi dosłownie chwilę, zaś odbudowa zniszczeń z 1944 roku trwa do tej pory.
O wiele łatwiej jest bowiem burzyć
niż tworzyć. Dlatego nie bez sentymentu wspomina się dzisiaj kolejkę do Konstancina i tramwaj (nawet ten konny) do Wilanowa, bo

jeszcze za komuny gospodarze
Warszawy pozamykali owe bezcenne szynowe linie, podobnie jak
kolejkę przez Piaseczno do Grójca, która w nowoczesnej wersji
elektrycznej byłaby dzisiaj jak znalazł i nie mielibyśmy aż takich korków na Puławskiej.
czywiście, potrafię spojrzeć
w przód, iść z postępem i
założyć, że całkiem niedługo w wielkim mieście Warszawa
zaczniemy poruszać się za pomocą pojazdów transportu osobistego, nie tylko jeżdżących, lecz również unoszących się w powietrzu,
bo takie wehikuły Amerykanie po-
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Otwarcie nowej trasy 721 coraz bliżej
Nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 721 to dla mieszkańców
Gminy Lesznowola strategiczna
inwestycja drogowa. Lesznowolski samorząd od lat aktywnie
działa na rzecz realizacji tej budowy. Droga Wojewódzka nr
721 jest jedną z ważniejszych
dróg w warszawskim węźle drogowym, jej całkowita długość
wyniesie 44,950 km.
est ona elementem tzw. Małej
Obwodnicy Warszawy, której
podstawowe zadanie, to zapewnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy podwarszawskimi gminami. W
stanie istniejącym droga na całym przebiegu ma przekrój jednojezdniowy i
składa się z dwóch odrębnych odcinków przedzielonych Wisłą na wysokości
Józefowa oraz Konstancina - Jeziorny,
gdzie stał most zniszczony w czasie II
wojny światowej – do dziś zresztą nieodbudowany. DW 721 największe znaczenie komunikacyjne ma po lewej stronie Wisły. Pomiędzy Nadarzynem a Konstancinem przenosi bowiem ruch o
znacznym natężeniu przekraczającym
jej przepustowość. Na tym odcinku stanowi ona łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 724, drogą krajową nr 79,
drogą krajową nr 7 (przyszłą S-7) oraz
drogą krajową nr 8 (przyszłą S-8). Po
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prawej stronie Wisły DW 721 łączy drogę krajową nr 2 z drogą krajową nr 17
(przyszłą S-17). Zarządcą drogi jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. W
planach perspektywicznych DW 721 ma
na całym przebiegu uzyskać przekrój
dwujezdniowy i zostać połączona nowym mostem przez Wisłę.
a węźle z planowaną drogą
ekspresową S-8 w okolicy
Nadarzyna, DW 721 połączy
się z tzw. Paszkowianką, która planowana jest jako łącznik pomiędzy DK8 a
DK2. Przedłużeniem DW 721 na wschodzie ma być planowana droga łącząca
DK2 w okolicy Duchnowa z S8 w okolicy Radzymina. Plany modernizacji całego odcinka DW 721 oraz budowy jej ciągu dalszego na północny wschód i na zachód, można określić jako perspektywę
najbliższych 20-30 lat. Najważniejszym
i najtrudniejszym w realizacji elementem planowanej rozbudowy DW 721
będzie most przez Wisłę, którego lokalizacja zapisana w planach zagospodarowania województwa mazowieckiego,
koliduje z rezerwatem ptasim.
rzedmiotem przedsięwzięcia
jest budowa nowego przebiegu
DW nr 721 na odcinku od
skrzyżowania ulic Mleczarskiej i Powstańców Warszawy (granica pomiędzy gminami Piaseczno i Lesznowola)
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Podstawowe parametry techniczne (wg SISKOM):
Klasa drogi - G (główna)
Przekrój - 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z możliwością do
poszerzenia do 2x3)
Szerokość jednej jezdni - 7 m
Szerokość poboczy gruntowych - 1,5 m
Szerokość ścieżki rowerowej - 2 m
Szerokość chodników - 1,5 m
Kategoria ruchu - KR5
Pierwsze postępowanie środowiskowe rozpoczęto w 2011 r.

do włączenia do drogi krajowej nr 7 na
terenie gmin Lesznowola i Raszyn. Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego
jest połączenie drogi krajowej nr 7 z
drogą krajową nr 79 oraz usprawnienie
przepływu ruchu w sieci drogowej rejonu na południowy zachód od Warszawy, w szczególności wykonanie północnego obejścia Magdalenki i północnego
obejścia Piaseczna przez skierowanie
ruchu tranzytowego poza obszar tych
miejscowości.
udowa nowego przebiegu DW
nr 721 spowoduje odsunięcie
rosnącego ruchu drogowego
od terenów zabudowanych (Stara
Iwiczna, Lesznowola, Magdalenka).
Dzięki odpowiednim parametrom nowej drogi zwiększy się płynność oraz
komfort i bezpieczeństwo ruchu. Zminimalizowane zostanie niekorzystne
oddziaływanie ruchu pojazdów na środowisko, poprzez redukcję emisji substancji zanieczyszczających oraz hałasu.
Poprawa warunków komunikacyjnych
i bezpieczeństwa uczestników ruchu
zapewniona będzie m.in. dzięki ograniczeniu dostępności drogi poprzez obsługę ruchu lokalnego (projektowane drogi dojazdowe – serwisowe). Ponadto w
ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną elementy zapewniające bezpieczny ruch pieszo - rowerowy, chodniki,
ścieżki rowerowe (ewentualnie) oraz
zatoki autobusowe i azyle na przejściach
dla pieszych.
owodem na zaangażowanie
władz Lesznowoli w to przedsięwzięcie jest planowane wykonanie przez gminę aktualizacji mapy na cele projektowe. W dniu 15 marca br. odbyło się długo oczekiwane spotkanie w sprawie kontynuacji prac projektowych nad nowym przebiegiem DW
nr 721, zlokalizowanej na terenie gmin
Lesznowola i Raszyn. Powrót do prac
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nad tą strategiczną inwestycją umożliwiła wydana w 2020 r. decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który podtrzymał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wydaną w roku
2018 przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, na
czele z dyrektorem Tomaszem Dąbrowskim, Biura Projektowego Trasa Sp. z
o.o., przedstawiciele lokalnych samorządów oraz reprezentanci Stowarzyszenia Przyjazna Droga 721. Gminę
Lesznowola reprezentowała wójt Maria Jolanta Batycka - Wąsik wraz z zespołem: wicewójtami Mirosławem Wiluszem i Marcinem Kanią, kierownikiem
Referatu Dróg i Mostów Karoliną Pichnej oraz Radosławem Dąbrowskim –
głównym specjalistą w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.
realizację obwodnicy DW nr
721 wójt Maria Jolanta Batycka - Wąsik zabiegała od
wielu lat. W 2008 r. gmina podpisała z
Zarządem Województwa Mazowieckiego pierwsze porozumienie w sprawie
wspólnej realizacji tego ważnego dla
mieszkańców zadania. W kwietniu
2014 r. podpisano porozumienie pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Zarządem Województwa Mazowieckiego przy udziale
wojewody mazowieckiego, umożliwiające połączenie planowanej obwodnicy
DW nr 721 z drogą krajową nr 7 oraz
drogą ekspresową S8 poprzez węzeł
„Sękocin Nowy”. Porozumienie to stworzyło warunki do budowy drogi i wyeliminowało protesty mieszkańców. Należy podkreślić, iż budowa obwodnicy
nie byłaby możliwa bez udziału finansowego gminy Lesznowola. Dotychczas
lesznowolski samorząd sfinansował
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projekt oraz budowę zlokalizowanego
na terenie gminy Raszyn i uwzględniającego włączenie 721 BIS węzła drogowego „Sękocin Nowy”. Finansuje również koncepcję do decyzji środowiskowej oraz współfinansuje dokumentację projektową obwodnicy, jak również
ponosi 15 proc. kosztów wykupu gruntów przeznaczonych pod inwestycję.
a spotkaniu w dniu 15 marca, które odbyło się w trybie
online, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
wraz z projektantami szczegółowo
omówili przebieg projektowanej DW
nr 721 po wprowadzeniu zmian, do
których zobligowała ich decyzja środowiskowa. Dodatkowo omówiono zagrożenia, jakie mogą pojawić się w
dalszym procesie projektowym i ustalono wzajemne zobowiązania, a także
strategię działania na najbliższe miesiące. Cel jest jeden: jak najszybciej
zakończyć prace projektowe i uzyskać
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Gmina Lesznowola zadeklarowała pomoc w postaci wykonania aktualizacji mapy do celów
projektowych.
ziałania, jakie podejmuje samorząd województwa mazowieckiego pod kierownictwem marszałka Sejmiku Mazowieckiego Adama Struzika oraz zastępcy
dyrektora MZDW Tomasza Dąbrowskiego, skutkują dynamicznym postępem procesu inwestycyjnego. Wskutek
cyklicznych spotkań na bieżąco omawiany jest stan zaawansowania prac i
harmonogram działania. Dzięki wzorowej współpracy samorządowej ta wieloletnia, a zarazem strategiczna i niezbędna inwestycja ma szansę zakończyć się sukcesem.
Karolina Pichnej
Kierownik Referatu Dróg i Mostów
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Są pieniądze na remont boisk „Olkówek”

W wyniku uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Urząd Dzielnicy Ursynów otrzymał
wsparcie na remont boisk

„Olkówek” przy ul. Puszczyka w wysokości 150 tysięcy złotych.
Środki uzyskane przez dzielnicę zostaną przeznaczone m.in.

na wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej, nowej
nawierzchni boisk do koszykówki oraz montaż 126 nowych siedzisk kubełkowych.

- Boiska użytkowane intensywnie od 2009 roku wymagały remontu. Cieszę się, że pozyskaliśmy dodatkowe środki na tak potrzebny remont. Pozwolą one
zmniejszyć koszt dla ursynowskiego podatnika. Teraz wspólnie z
Ursynowskim Centrum Sportu i
Rekreacji robimy wszystko, aby
jak najszybciej boiska znowu służyły mieszkańcom - informuje burmistrz Ursynowa Robert Kempa.
Wniosek o przyznanie pomocy
finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” dzielnica
złożyła 19 marca 2021 r. Boiska
„Olkówek” po remoncie stworzą
świetne warunki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, by komputer
został zastąpiony piłką, aktywną
zabawą i czasem spędzanym na
świeżym powietrzu. Podmiotem
realizującym prace remontowe
zgodnie z przygotowaną i przekazaną w czerwcu br. przez Urząd
Dzielnicy Ursynów dokumentacją
będzie Ursynowskie Centrum
Sportu i Rekreacji.

Certyfikat ISO dla
Szpitala Tymczasowego
Szpital Tymczasowy przy ul. rtm. Witolda Pileckiego
99 otrzymał certyfikat ISO 9001:2015-10 gwarantujący
wysoką jakość świadczenia usług medycznych. Certyfikacja obejmowała zarówno szpital tymczasowy którym Szpital Solec Sp. z o.o. zarządza na Ursynowie,
jak i lokalizacje przy ul. Solec 99 oraz przy ul. Kruczkowskiego 3.
Przeprowadzona certyfikacja spółki obejmowała : świadczenie
usług medycznych poprzez profilaktykę, leczenie zachowawcze i zabiegowe w trybie całodobowym, dziennym i ambulatoryjnym, pielęgnację, diagnostykę i rehabilitację, medycynę pracy; edukację, promocję zdrowia oraz obsługę administracyjną. Certyfikacja dotyczyła także realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
- System ochrony zdrowia jako branża jest bardzo szeroko opisany w licznych ustawach, i te ustawy określają zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych. Również bardzo licznym regulacjom
podlegają zasady udzielania świadczeń oraz funkcjonowanie poszczególnych zawodów medycznych. Uzyskana certyfikacja to dodatkowa i nieobowiązkowa norma - spółka posiada ja nieprzerwanie od 2017 roku, i właśnie w tym roku certyfikat został odnowiony i poszerzony o Szpital Tymczasowy. Wprowadzenie ISO wypływa z troski o pacjentów i chęci stałego doskonalenia, poprawy procesów i stałego podnoszenia jakości świadczenia usług medycznych
- mówi dr n. med. Ewa Więckowska, Pełnomocnik Zarządu spółki Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa przy
wsparciu finansowym Urzędu Dzielnicy Ursynów realiSzpital Solec Sp. o. o.
zuje projekt POMOCNA TORBA. W ramach akcji do
punktów sprzedaży w wakacje trafi 10 000 toreb.
- Od lat wspomagamy Hospicjum Onkologiczne w akcjach i wydarzeniach, m.in. biorąc co roku udział w “Polach Nadziei”. Projekt
„POMOCNA TORBA” to kolejna aktywność którą wspieramy. Jestem
przekonany, że dzięki tym torbom więcej osób pozna lepiej działalność hospicjum i zechce dołączyć do grona wspierających jego
funkcjonowanie – mówi Burmistrz Ursynowa Robert Kempa.
Jeśli masz sklep i chcesz otrzymać 50 toreb, napisz do koordynatora projektu: pomocnatorba@fho.org.pl. Torby zostaną dostarczone na wskazany adres.
POMOCNA TORBA ma format A3. Jej użytkowanie przyczynia
się do wspierania działań proekologicznych o charakterze less waste. Tym samym wpisuje się w świętowanie Międzynarodowego
Dnia bez Toreb Foliowych, który na całym świecie obchodzony
jest 3 lipca.
– Co ważne chcemy zachęcić i zaprosić do wspierania hospicjum całą warszawską społeczność. Jest to wzajemna życzliwość,
która przynieść może wielostronne korzyści: zarówno Państwu,
jak i hospicjum – informuje o akcji Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa.

Pomocna torba

Konstytucja dla maturzystów
Do 350 ursynowskich maturzystów trafi egzemplarz
Konstytucji RP. To inicjatywa Burmistrza Dzielnicy Ursynów Roberta Kempy. Celem akcji jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego i szacunku dla obowiązujących w Polsce przepisów prawa.
Dystrybucja ustawy zasadniczej wraz z dołączonym do niej listem
z gratulacjami z okazji zdanej matury i życzeniami powodzenia w
dorosłym życiu i zdrowia, rozpoczęła się 5 lipca.
- Przekazuję Wam także Konstytucję RP. To podstawa ustroju naszego państwa, a także źródło podstawowych praw, wolności i
obowiązków obywateli. Cokolwiek będziecie w życiu robić, zawsze pamiętajcie o Konstytucji. To od Was zależy w jakim kraju będziecie żyli – napisał w liście do maturzystów burmistrz Ursynowa
Robert Kempa.

Czas na wakacyjny sport!
Na dobre rozpoczęły się wakacje. O aktywność fizyczną
dzieci młodzieży, jak co roku, zadbało Ursynowskie
Centrum Sportu i Rekreacji w ramach programu “Lato w Mieście”. Dzieci spędzające wakacje na Ursynowie nie będą się musiały zatem nudzić. Obiekty UCSiR
będą otwarte przez całe wakacje.
- Serdecznie zapraszam do korzystania z ursynowskich obiektów
sportowych. Myślę, że mamy dobrą ofertę dla młodych mieszkańców, którzy przez część lub całość wakacji pozostają w domu.
Śmiało można ruszyć na pływalnie, hale sportowe czy boiska i aktywnie spędzić tam czas – zachęca zastępca burmistrza Ursynowa
Piotr Zalewski.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 12.30 -14.30.dzieci i młodzież będą mogły nieodpłatnie korzystać z trzech pływalni (przy ul.
Koncertowej 4, Hirszfelda 11 i Pod Strzechą 3) oraz brać udział w
grach zespołowych i zabawach w hali sportowej „Hawajska” przy
ul. Dereniowej 48. Na pływalniach odbywać się będą nauka i doskonalenie pływania, można będzie także pływać rekreacyjnie.
Jak co roku przez całe wakacje (od poniedziałku do piątku, od
10.00 do 16.45), do dyspozycji dzieci będą darmowe i cieszące się
sporą popularnością zajęcia z piłki nożnej, prowadzone przez
dwóch trenerów na ursynowskim Orliku (ul. Przy Bażantarni 3). Są
one przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Zapisy bezpośrednio przed zajęciami danej grupy wiekowej. Kto wie, może na
naszym Orliku objawi się talent na miarę Roberta Lewandowskiego? Organizatorem zajęć jest Urząd Dzielnicy Ursynów.
Do dyspozycji mieszkańców są także obiekty ursynowskiego centrum sportu i inne ogólnodostępne. Są to: boisko w Parku im. Jana
Pawła II przy ul. Melodyjnej, boiska do koszykówki przy ul. Dembowskiego (obok Przedszkola nr 401, przy ul. Dembowskiego 9), boisko
do koszykówki w Parku Lasek Brzozowy, Orlik przy ul. Przy Bażantarni 3, boisko do piłki nożnej nad Jeziorem Zgorzała przy ul. Kórnickiej, skatepark w Parku Przy Bażantarni, bieżnia na Polance Raabego oraz Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Kazury.
Wszystkie opisane zajęcia odbywają się z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych i dotyczących bezpieczeństwa, w
związku z występowaniem pandemii.
Szczegółowe informacje na stronie www.ucsir.pl.

Dlaczego wycinane są
drzewa w Lesie Kabackim?
W poniedziałek, 12 lipca o godzinie 18.00 w zdalnym
trybie obradowania odbędzie się wspólne posiedzenie
Komisji Zielonego Ursynowa oraz Komisji Architektury
i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Ursynów. Radni
zajmą się tematem wycinki drzew w Lesie Kabackim.
Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele: Lasów Miejskich,
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, Stołecznego Zarządu Infrastruktury oraz władze Dzielnicy Ursynów. Posiedzenie komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów – www.ursynow.pl, przed posiedzeniem
mieszkańcy mogą przekazać pytania mailowo na adres: ursynow.zor@um.warszawa.pl.
- Tematem obrad będzie informacja na temat przyczyny wycinki drzew w Lesie Kabackim oraz informacja na temat wycinki drzew
na terenie jednostki wojskowej także w Lesie Kabackim. Wszystkich
zainteresowanych zapraszam do obserwowania prac komisji oraz
zadawania pytań drogą mailową – informuje ursynowski radny
Paweł Lenarczyk, Przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa.

„Bajeczna fiesta” już w niedzielę!
W niedzielę, 11 lipca, o godzinie 14.00 Urząd Dzielnicy
Ursynów zaprasza na drugi plenerowy spektakl w ramach cyklu „Bajki na trawie”. Wydarzenie odbędzie
się przy placu zabaw Olkówek, ul. Puszczyka. Wstęp
wolny - zalecane własne kocyki do siedzenia.
„Bajeczna Fiesta” to interaktywny spektakl plenerowy o tematyce ekologicznej pełen muzyki, tańca, zabaw i animacji dla najmłodszych. Na scenie wystąpi gwiazda rock’nd’jelona, najbardziej
kolorowa ekokapela, światowej sławy zespół muzyczny The Jelonband – Jelonek Bronek (król ekotańca połamańca), Biedronka
Ilonka (gitarzystka) i Pszczółka Julka (wokalistka).
Teatr Kultureska prowadzi w całej Polsce edukację ekologiczną
dzieci poprzez autorskie spektakle. Tematy ekologiczne w interesujący sposób wplecione są w fabułę. Ponadto w ramach spektakli
organizowane są liczne zabawy i interakcje z dziećmi, dzięki którym mają one okazję poszerzyć swoją świadomość ekologiczną.

Pierwszy pokaz w ramach
Ursynowskiego Lata Filmowego
W tym tygodniu rozpoczyna się kolejną edycję „Ursynowskiego
Lata Filmowego”. W czwartek, 8 lipca, o godzinie 21.30 zgromadzeni pod Kopą Cwila widzowie zobaczą film „PARASITE”. W lipcu i sierpniu każdego czwartkowego wieczoru będzie można obejrzeć popularne filmy. Łącznie dzielnica zorganizuje osiem pokazów
plenerowych. Wstęp wolny.
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Mieszko I i jego podwładni, czyli o ursynowskich drzewach
Często nie zdajemy sobie sprawy jak istotną funkcję odgrywają drzewa w mieście i ile dobrego im zawdzięczamy. Dawniej
rośliny te były postrzegane
przede wszystkim przez pryzmat swych walorów estetycznych - jako element dekoracyjny
dopełniający kompozycji architektoniczno-urbanistycznej miasta. Dzisiaj w dobie niekorzystnych zmian klimatycznych, powinniśmy nade wszystko zacząć
doceniać pozytywny wpływ
drzew na różne elementy środowiska naturalnego, którego same są też ważną częścią.
rganizmy te wykazują wyjątkową zdolność obniżania
temperatury, poprzez co mają bezpośredni korzystny wpływ na klimat w mieści. Poza tym pełnią ważną
funkcję fitosanitarną poprawiając jakość powietrza poprzez produkcję tlenu, pochłanianie dwutlenku węgla i redukcję ilości tlenków azotu. Pozwalają
utrzymać większą ilość wody w glebie
zapobiegając suszom i dają zacienienie, które okazuje się wręcz zbawienne
w upalne letnie dni, które właśnie się już
rozpoczęły w tym roku i których jeszcze
pewnie mnóstwo nas czeka tego lata.
od koniec kwietnia 2020 roku
Urząd Dzielnicy Ursynów ogłosił pakiet „10 kroków Ursynowa
w walce z suszą”. Jednym z ogłoszonych postulatów jest dążenie do zwiększenia liczby nasadzeń nowych drzew
na terenie dzielnicy. Aby zachęcić
mieszkańców Ursynowa do czynnego
włączenia się w ten projekt w sierpniu
2020 roku uruchomiony został program „Zostań sponsorem drzewa na
Ursynowie”. W akcji mogą wziąć udział
zarówno osoby prywatne, jak i firmy
czy organizacje pozarządowe. Lokalizację nasadzenia oraz gatunek sadzonego
drzewa ustalają wspólnie sponsor i upoważniony pracownik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów.
Podpisywane jest porozumienie podsumowujące wszystkie ustalenia i regulujące cały proces, jak również ustalające kwestie przyszłej pielęgnacji posadzonego drzewa, w którą sponsor ma
możliwość się włączyć. Jeśli sponsor
wyrazi na tą swoją zgodę, to informacja
o sponsoringu zamieszczona zostanie
na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w zakładce „Aleja sponsorów drzew na Ursynowie”. Każdy uczestnik programu odpowiedzialny jest za cały proces sadzenia
drzewa – począwszy od zakupu sadzonki i jej transportu na wybrane miejsce,
poprzez zapewnienie niezbędnych narzędzi i materiałów, aż po sam akt sadzenia. Podczas sadzenia drzewa obecny jest pracownik Wydziału Ochrony
Środowiska dla Dzielnicy Ursynów, aby
móc w razie potrzeby udzielić pomocy
lub chociażby wskazówek dotyczących
prawidłowego posadzenia drzewa.
Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w akcji zapraszane są do
kontaktu z Wydziałem Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy pod numerem telefonu (22) 443
72 50 lub mailowo na adres:
wos@um.warszawa.pl.
arto jednak uzmysłowić sobie, że sadzenie nowych
drzew przyniesie wiele ko-
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rzyści, ale głównie dla naszych wnuków, a nawet bardziej i prawnuków, a
dla dobrostanu nas samych i naszych
dzieci powinniśmy jak najszybciej zacząć bardziej dbać o drzewa, które rosną wokół nas i już dzisiaj osiągnęły pokaźne rozmiary. Na szczęście tych na
Ursynowie mamy całkiem sporo, a niektóre z nich mają bogatą i ciekawą historię. Według rejestru wojewody mazowieckiego, na Ursynowie rośnie 45
drzew i grup drzew, klasyfikowanych jako pomniki przyrody.
rólem ursynowskich drzew jest
niewątpliwie dąb szypułkowy
Mieszko I rosnący przy ulicy
Nowoursynowskiej przy Lasku Natolińskim. Mieszko I liczy sobie ponad 600 lat
i pamięta jeszcze czasy, gdy na tym terenie znajdowała się Puszcza Mazowiecka, a Mazowszem rządził książę Siemowit IV. Jest najstarszym drzewem w
Warszawie i jednym z najstarszych w
całej Polsce. Nie tylko wiek drzewa jest
imponujący, ale także i jego rozmiary dąb ma wysokość 18 metrów, obwód
pnia wynoszący na wysokości 1,3 metra,
według różnych źródeł, od 843 do 846
oraz 10-cio metrową średnicę korony.
Dąb Mieszko I w 1962 roku na mocy
orzeczenia Rady Narodowej m.st. Warszawy uznany został za pomnik przyrody. W latach 1972–1974 ze względu
na fatalny stan, w jakim dąb się już znajdował, drzewo poddano pierwszym poważnym pracom konserwatorskim. W
1994 dąb posiadał jeszcze całą zieloną
koronę, obecnie już tylko jeden konar
drzewa jest zdrowy - ten od strony południowej, podtrzymywany przez stalowe podpory. Kolejne prace konserwatorskie przeprowadzone zostały w 2015
roku. Przy tej okazji stworzono też całkowicie nowe podpory i założono pasy
podtrzymujące koronę dębu.
nocy z 16 na 17 czerwca
2019 Mieszko I przeżył
groźny pożar. Strażacy walczyli z ogniem przez cztery godziny.
Akcja nie należała do łatwych, gdyż
trzeba było uważać, by w trakcie walki
z żywiołem nie zaszkodzić pomnikowi
przyrody bardziej niż uczyni to sam
ogień. Strażnicy miejscy jeszcze przez
kilkadziesiąt godzin po zakończeniu
akcji dyżurowali przy drzewie, gdyż istniały obawy, że nie wszystkie źródła
ognia udało się do końca stłumić. Następnie do działania wkroczyła policja
i prokuratura. Po cztery miesiące śledztwa biegli wydali jednoznaczną opinię
– przyczyną pożaru było podpalenie.
Niestety, w lutym 2020 postępowanie w
sprawie zostało umorzone z powodu
nieodnalezienia sprawcy. Bezpośrednio po pożarze przyrodnicy i strażacy
obawiali się, że Mieszko nie przetrwa
zniszczeń, które wyrządziły mu płomienia oraz akcja gaśnicza. Na szczęście
jak się okazało ex post, zniszczeniu uległa głównie martwa część dębu i wiosną
2020 roku dąb wypuścił świeżutkie zielone listki ku wielkiej radości przyrodników, dendrologów, a przede wszystkim samych mieszkańców Ursynowa.
ieszko ma po sąsiedzku swego sporo młodszego, ale
wciąż sędziwego, brata –
dąb szypułkowy Hetman. Drzewo rośnie w Parku Kultury w Powsinie na dużej polanie przy ulicy Maślaków obok
kortów tenisowych i pawilonów rekreacyjno-sportowych. Hetman ma około

K

W

M

265 lat, mierzy według różnych źródeł
od 31 do 33 metrów, a obwód jego pnia
na wysokości 1,3 metra wynosi około
520 cm. Na terenie Parku Kultury w Powsinie znajduje się jeszcze kilka dębów,
których wiek znacznie przekracza 100
lat oraz grupa ponad 100-letnich topoli czarnych rosnących na skarpie i równie wiekowych sosen, które podziwiać
można przy pętli autobusowej.
statnimi czasy głośnym
echem odbiła się sprawa
pięknej, rozłożystej wierzby
płaczącej, zwanej „Babcią Wierzbą”,
znajdującej się przy ulicy Wiolinowej
tuż obok Domu Sztuki. Drzewo rosło
w tym miejscu jeszcze zanim w ogóle
wybudowano Dom Sztuki. Mieszkańcy
Ursynowa mają ogromny sentyment
do „Babci Wierzby”, gdyż w latach 90tych Dom Sztuki organizował w tym
miejscu imprezy muzyczne „Biesiady
pod wierzbą” cieszące się ogromną popularnością w dzielnicy. Niektórzy Ursynowianie wspominają nawet jak to
ówczesny burmistrz gminy Stanisław
Faliński tańczył pod tym wierzbą w
trakcie jednej z takich imprez. Przez
wiele lat w cieniu wierzby odbywały
się też festyny z okazji Dnia Dziecka.
ajmłodsi po dzień dzisiejszy
mają w tym miejscu „swój
murek” do zabawy i chętnie
się tutaj spotykają. Batalia o wierzbę
rozgorzała na dobre w sierpniu 2018
roku, ale już w 2014 roku pojawiały się
pogłoski, że Spółdzielnia „Jary” planuje wycinkę drzewa tłumacząc swe plany kiepskim stanem zdrowotnym wierzby i istniejącym sporym ryzykiem jego
złamanie się, bądź złamania części konarów, na przykład, w czasie burzy lub
przy bardzo mocnym wietrze, co z kolei stwarza poważne zagrożenie dla
zdrowia, a nawet życiu mieszkańców
pobliskich bloków, którzy często przechodzą tuż obok drzewa. W 2017 roku
„oliwy do ognia dolało” oberwanie się
jednego z konarów drzewa. Pod koniec
sierpnia 2018 roku spółdzielnia zwróciła się z prośbą o ekspertyzę do dendrologa, który stwierdził, że na wierzbie
występują „liczne owocniki grzyba z rodzaju czyreń, świadczące o białej zgniliźnie. Pasożyt zaatakował korzenie oraz
konary.” Prezes SMB „Jary” Piotr Janowski w swej wypowiedzi dla prasy
stwierdził wtedy, że „Istnieje obawa, że
wysoka na mniej więcej 20 metrów
wierzba może runąć. W związku z tym
Spółdzielnia zamierza wystąpić o zgodę na wycinkę drzewa.” Tego samego
dnia na drzewie umieszczono kartkę z
napisem: „Ursynów to nie puszcza. Nie
damy wyciąć naszej wierzby”. Autorką
tekstu była radna Ewa Cygańska, reprezentująca stowarzyszenie Nasz Ursynów. Wokół sprawy obrony wierzby zebrała się spora grupa społeczników walczących o uchronienie drzewa przed
planowaną wycinką. Kolejna, niezależna opinia dendrologiczna dała wiele
nadziei informując, że stan drzewa da-
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je szanse na jego przeżycie, ale pod warunkiem dokonania odpowiednich zabiegów wzmacniających i stałej należytej pielęgnacji, którą zaniedbywano
przez lata. Walka o drzewo toczyła się
aż do wiosny bieżącego roku. Finalnie
„Babcię Wierzbę” udało się szczęśliwie
ocalić przed piłą.
a terenie kampusu SGGW tuż
obok gmachu Pałacu Rektorskiego przy ulicy Nowoursynowskiej 166 rośnie dorodny orzech
czarny. Jest to gatunek drzewa stosunkowo rzadko spotykany w Polsce. Pierzaste liście orzecha czarnego mają budowę podobną do liści orzecha włoskiego, z tą różnicą, że pojedyncze listki są stosunkowo wąskie i mają lancetowaty kształt. Liście te jesienią wyjątkowo późno opadają i przybierają wyjątkowo piękne barwy, pozostając na
gałęziach dłużej niż w przypadku innych drzew liściastych stanowią piękny element dekoracyjny. Ale nie to stanowi o wyjątkowości tego akurat drzewa, ani nawet nie fakt, że zostało ono
posadzone w tym miejscu blisko 200 latem temu przez samego patrona Ursynowa - Juliana Ursyna Niemcewicza,
który w 1822 roku nabył posiadłość
ziemską, której tereny obejmowały,
między innymi, obszar dzisiejszego
kampusu SGGW. Niemcewicz gospodarzem był niezwykle zaangażowanym i innowacyjnym. Żywe zamiłowanie do uprawy roli podzielał ze swymi
wielkimi przyjaciółmi „zza oceanu” Thomasem Jeffersonem i Jerzym Waszyngtonem, z którymi miał w zwyczaju wymieniać się nie tylko uwagami i
poradami na temat uprawy roślin, ale
i sadzonkami oraz nasionami. I otóż
najprawdopodobniej z nasion, które
pisarz otrzymał od prezydenta Waszyngtona pochodzi ten piękny okaz
orzecha czarnego, którym dzisiaj może poszczycić się dzielnica.
ą też na Ursynowie drzewa, o
których jest już głośno, mimo
ich młodego wieku. Takim
drzewem jest platan klonolistny z Parku Jana Pawła II, który sławę swą zawdzięcza temu, iż został ufundowany
i posadzony w tym miejscu przez
przedstawicieli klubu piłkarskiego Warta Poznań. Wybór miejsca nie był, oczywiście, przypadkowy. Na początku XX
wieku były to tereny wojskowe, na których odbywały się mecze amatorskich
drużyn piłkarskich, zwanych potocznie „dzikimi”. Jedna z ekip nastolatków, która walczyła w tym miejscu o
trofea 15 czerwca 1912 roku utworzyła pierwszy poznański klub piłkarski Wartę Poznań. Uroczyste posadzenie
drzewa odbyło się w dniu 15 października 2020 roku. Platan w momencie
sadzenia miał 3-lata i wysokość blisko
4 metrów. W przyszłości drzewo ma
szansę osiągnąć wysokość nawet 30
metrów. Jest to też jeden z najbardziej
rozłożystych gatunków drzew na świecie, którego korona może osiągnąć sze-
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rokość nawet 30 metrów. Ursynowianie
będą mieli, gdzie szukać cienia spacerując po pięknym parku.
a szczęście już dzisiaj w gorące dni, mieszkańcy dzielnicy
mogą wybrać się na spacer
Aleją Kasztanową. Aleja powstała w
1815 roku, gdy Rzeczypospolita znajdowała się pod zaborami, a Warszawa dopiero co stała się stolicą utworzonego na
mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego Królestwa Polskiego, zwanego
też Królestwem Kongresowym, którego
tytularnym władcą został panujący wtedy car Aleksander I. Nowy władca przed
swą pierwszą wizytą w Warszawie miał
liczne obawy co do tego jak zostanie tu
przyjęty, przeczuwając, że jego nowi
poddani wcale nie pałają do niego wielką miłością. Dlatego przedsięwziął rozmaite środki bezpieczeństwa mające
zabezpieczyć go przed ewentualnym
zamachem, w tym nakazał, miedzy innymi, utworzenie traktu ewakuacyjnego, na wypadek konieczności szybkiej
ucieczki na obrzeża miasta. Trakt ten
miał prowadzić z Wilanowa aż do Góry Kalwarii i przebiegać przez wieś Kabaty na Ursynowie, w sąsiedztwie Pałacu Natolińskiego. Car polecił obsadzenie tej wiejskiej drogi dorodnymi kasztanowcami, które już w momencie sadzenia miały całkiem spore rozmiary.
Drzewa miały stanowić kryjówkę dla
agentów chroniących przejazdu władcy. Nie istnieją żadne dowody na to, by
rzeczywiście w tym czasie planowany
był jakikolwiek zamach na Aleksandra
I. Po obawach cara pozostała jednak
wspaniała pamiątka w postaci dwóch
fragmentów dawnego „kasztanowego
traktu ewakuacyjnego” - jeden łączy
ulicę Jana Rosoła z Aleją Komisji Edukacji Narodowej, a drugi przebiega pośród budynków mieszkalnych pomiędzy Aleją Komisji Edukacji Narodowej
a ulicą Stryjeńskich.
ile o Alei Kasztanowej słyszał
pewnie prawie każdy mieszkaniec Ursynowa, to wciąż
niewielu mieszkańców dzielnicy kojarzy
dwie inne piękne aleje na terenie dzielnicy – brzozową i lipową. Na prywatnej
działce przy ulicy Ludwinowskiej 30,
obok Puławskiej rośnie 57 dorodnych
brzóz, z których każda liczy sobie około 45 lat. Ten imponujący dwurzędowy szpaler drzew w 2001 roku została
uznana za pomnik przyrody. Do rejestru
pomników przyrody wpisanych zostało również pięć lip drobnolistnych rosnących na alei lipowej przy skrzyżowaniu ulic Moczydłowskiej i Rolnej w
pobliżu ruin stajni na terenie dawnego
folwarku Moczydło.
ie pozostaje nam chyba nic innego jak zaprosić Państwa na
przechadzkę szlakiem ursynowskich drzew i zachęcić do docenienia nie tylko ich walorów wizualnych,
ale również korzystnego wpływu na jakość powietrza i klimat w dzielnicy.
Katarzyna Nowińska
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Wszystko o wariancie Delta koronawirusa
Wariant Delta koronawiNaukowcy uczulają też, że wa- sce. Biorąc pod uwagę dorusa pojawił się już w Pol- riant Delta może być dwukrotnie świadczenia z ubiegłego roku
sce. Specjaliści przestrzebardziej zaraźliwy od innych wa- mogę jednak powiedzieć, że
gają przed groźnymi powi- riantów. W Wielkiej Brytanii jest podróże, powroty z wakacji bękłaniami i prawdopodob- on odpowiedzialny za 90 proc. dą z pewnością związane z zaną czwartą falą pandemii. nowych zakażeń. “Dane wskazu- każeniami, zarówno osób doUratować mogą nas
ją, że wariant delta atakuje głów- rosłych jak i dzieci.
szczepionki, które zmniej- nie osoby niezaszczepione – staNadejście czwartej fali wydaszają ryzyko zachorowań i nowią one ponad dwie trzecie je się być nieuniknione, jedynym
powikłań.
wszystkich nowych przypadków. możliwym przeciwdziałaniem
Wirus wywołujący COVID- Tymczasem osoby w pełni za- jest powszechna wyszczepial19 zmutował zależnie od re- szczepione nadal osiągają wysoką ność, która niestety w Polsce “rogionu, gzie się rozprzestrze- odporność. Pełne zaszczepienie dzi się w bólach”.
niał. Jedną z najbardziej zaraź- istotnie zmniejsza ryzyko zachoro-Świadomość wśród pacjenliwych okazał się wariant Del- wania, a w przypadku choroby tów jest niska, obawiają się
ta, którego rozpowszechnienie bardzo znacząco redukuje ryzyko szczepić, a wiedzę o szczepiesię w Polsce jest kwestią tygo- hospitalizacji. Dowodzą tego ba- niach czerpią z tego, co powiedni. W Wielkiej Brytanii wa- dania prowadzone przez Instytut dzą znajomi. Jest to niepokoriant delta odpowiada już za Zdrowia Publicznego Wielkiej jące zwłaszcza u osób z grup
ponad 90 proc. nowych zaka- Brytanii dla szczepionki wekto- ryzyka, do których należą osożeń, w innych krajach europej- rowej (AstraZeneca) oraz szcze- by z chorobami przewlekłymi,
skich odsetek zachorowań wy- pionki mRNA (BioNTech/Pfizer). leczone onkologicznie. ZdarzyWykonawca ursynowskiego odcinka Po- wieckiej, po zachodniej stronie skrzyżowania ulic: wołanych tym wariantem Wiele wskazuje, na to, że podob- ło się w mojej praktyce, że osołudniowej Obwodnicy Warszawy rozpoDereniowej, F. Płaskowickiej i Stryjeńskich), a wy- wciąż się zwiększa. Stopień za- nie będzie w przypadku pozosta- ba chora na białaczkę, po przeczął ostatnie prace zmierzające do wpro- jeżdżały w trasy z przystanku Stryjeńskich 02 (na
wadzenia docelowej organizacji ruchu
ul. Dereniowej, po płn. stronie skrzyżowania ulic:
na ul. Płaskowickiej. Od 8 do 12 lipca za- Dereniowej, F. Płaskowickiej i Stryjeńskich). W
mknięte dla samochodów będzie skrzyweekend, 10-11 lipca, linia 503 będzie kursowała
żowanie al. KEN i ul. Płaskowickiej.
ulicami Gandhi i Dereniową, zawróci na rondzie u
zbiegu ulic Płaskowickiej, Dereniowej i StryjeńBez ronda Krahelskiej przez kilka dni
skich, żeby dojechać do przystanku Stryjeńskich 02.
W czwartek, 8 lipca o godz. 22.00 rozpoczną się
Autobusy linii nocnej N86 w obu kierunkach bęprace związane z asfaltowaniem skrzyżowania dą jeździły ulicami Dereniową – Stryjeńskich –
ul. Płaskowickiej z al. KEN. Rondo K. Krahelskiej Belgradzką.
zostanie w całości zamknięte. Objazdy prowadzić
Prace finiszują
będą do ul. Gandhi, a następnie ul. Pileckiego lub
Po zakończeniu prac na rondzie, od poniedziałul. Dereniową do ul. Płaskowickiej lub ul. Rosoła
do ul. Belgradzkiej. W każdym momencie prac ku, 12 lipca, na ul. Płaskowickiej od ul. Polskie
utrzymany zostanie ruch na trzech z czterech Drogi do ul. Lanciego, ruch będzie funkcjonować
przejść dla pieszych w rejonie ronda (jednak mo- w docelowym układzie. Inwestor Południowej
Obwodnicy Warszawy zapowiada, że prace na
gą się one zmieniać wraz z postępem prac).
Prace związane z asfaltowaniem ronda mają ursynowskim odcinku zbliżają się już do finału. W
potrwać do wczesnych godzin porannych w ponie- tunelu pod Ursynowem trwają ostatnie roboty.
Uruchamiane są elementy systemów odpowiadziałek, 12 lipca.
dających za bezpieczne użytkowanie tunelu. MonAutobusy na objazdach
towane jest oznakowanie pionowe. Trwa monAutobusy linii 136 pojadą al. KEN i ul. Ciszew- taż bramownic oraz umieszczanie na nich tablic
skiego do pętli Ursynów Płd. Jadąc w kierunku kierunkowych. Na trasie głównej wykonywane kaźności wirusa delta na bieżą- łych dopuszczonych do obiegu szczepie szpiku, która pomyślMłynowa, ominą rejon prac al. KEN.
jest oznakowanie poziome, a na drogach dojazdo- co monitoruje m.in. Instytut szczepionek. Coraz więcej badań nie przeszła terapię, zakażenia
Autobusy linii 503 w czwartek, 8 lipca, od godz. wych kończone jest układanie ostatniej warstwy Zdrowia Publicznego w Wiel- pokazuje też, że nawet jeśli osoba koronawirusem niestety nie
22.00 i w piątek, 9 lipca, zostaną skierowane na ob- konstrukcji nawierzchni. Zaawansowanie prac na kiej Brytanii (Public Health En- zaszczepiona zachoruje, to stano- przeżyła - powiedziała PAP
jazd ulicami: Gandhi – Dereniowa – Płaskowickiej ursynowskim odcinku przekroczyło 95 proc. Trwa- gland). Według prowadzonych wi ona znacznie mniejsze ryzyko prof. Joanna Zajkowska z Unim b l tam analiz epidemiologicz- zakażenia dla osób, z którymi wersyteckiego Szpitala Kliniczdo przystanku Stryjeńskich 04 (na ul. F. Płasko- ją testy i odbiory.
nych, wariant delta jest bar- mieszka i styka się na co dzień, nego w Białymstoku. Dodała,
dziej zaraźliwy, mówi się, że o niż chora osoba niezaszczepiona” że “idei szczepień nie można
40 do 60 proc.
podważać, bo dzięki szczepie– wyjaśniają naukowcy z PAN.
- Chociaż w Polsce wariant
Pojawienie się kolejnych muta- niom możemy funkcjonować w
delta jeszcze nie należy do do- cji jest kwestią czasu, ale prawdo- populacji”.
Obniżki czynszów w lokaprzez stolicę przedsiębiorcom ne. Stołeczni radni, na wniosek minujących, mamy dopiero ok. podobnie wszystkie szczepionki
Patrząc na mapę szczepień
lach miejskich, ulgi podat- w czasie pandemii. Drugą waż- prezydenta m.st. Warszawy, już 90 zanotowanych przypadków zwiększają odporność na choroby widzimy wyraźnie, że duże miakowe czy niższe stawki za
ną zmianą jest możliwość naj- w zeszłym roku zdecydowali, że zakażeń, to stanowi poważne wywołane przez koronawirusa. sta - w tym Warszawa - są na
korzystanie z ogródków
mu na okres krótszy niż 10 lat. ze względu na pandemię do koń- zagrożenie, ponieważ jako bar- SARS-CoV02 ciągle mutuje i nadal dobrej drodze do odporności
gastronomicznych – to tyl- W przypadku lokali położonych ca 2021 r. będą one niższe aż o dziej zakaźny w sprzyjających pojawiają się nowe warianty, cze- zbiorowej. Niestety, mniejsze
ko niektóre z licznych
w parterach ciągów handlowo- 75 procent. Do Zarządu Dróg warunkach może się łatwo roz- go przykładem jest Delta i Delta miejscowości, szczególnie na
form pomocy Warszawy
-usługowych najem będzie Miejskich (ZDM) wpłynęło po- przestrzenić – uważa prof. Er- Plus. W tej sprawie wszyscy eks- wschodzie, mogą być groźnydla przedsiębiorców, któmożliwy np. na 3 lata, z możli- nad 450 wniosków o wydanie nest Kuchar z Warszawskiego perci są zgodni, że patogen ten mo- mi ogniskami zapalnymi warzy ucierpieli w czasie
wością przedłużenia. Jest to od- zezwoleń na zajęcie pasa drogo- Uniwersytetu Medycznego.
że wciąż się zmieniać, dopóki bę- riantu Delta i nowych mutacji.
pandemii. Miasto szacuje, powiedź na sygnały, jakie mia- wego pod uruchomienie ogródmógł atakować osoby, które Dlatego ważne jest informowaSzczepionka ratuje życie dzie
że łączna wartość wsparsto otrzymały od lokalnych ków. Dla porównania w całym
nie są na niego odporne. Dotyczy nie, że wbrew internetowym faDane wskazują na to, że wa- to więc przede wszystkim ludzi ke newsom najskuteczniejszym
cia stołecznych firm przeprzedsiębiorców. W efekcie 2020 r. było ich mniej niż 500.
kroczyła 75 mln złotych.
warszawscy najemcy miejskich Należy dodać, że ogródki usta- riant Delta atakuje głównie oso- niezaszczepionych przeciwko CO- i jedynym rozwiązaniem na
Pomoc trafiła do ponad
lokali użytkowych otrzymali do- wiane są nie tylko na terenach by niezaszczepione – stanowią VID-19. W czwartej fali zakażeń, wszelkie mutacje koronawirusa
8,5 tys. lokalnych przedtąd obniżkę czynszów o łącznej zarządzanych przez ZDM, ale one ponad dwie trzecie wszyst- której się wszyscy obawiają, naj- są szczepienia. Najważniejszym
siębiorców.
wartości blisko 52 mln zł. Obję- także na działkach dzielnic czy kich nowych przypadków. Tym- częściej mogą chorować osoby, któ- teraz zadaniem wydaje się nie
– Pandemia to ciężki czas dla ła ona ponad 42 proc. lokali bę- Zarządu Terenów Publicznych. czasem osoby w pełni zaszcze- re dotąd nie przeszły tej choroby al- tylko przygotowywanie szpitaprzedsiębiorców, niezależnie od dących w kompetencjach Biuli, a przede wszystkim rzetelne
Pomoc Warszawy dla branży pione nadal osiągają wysoką bo się jeszcze nie zaszczepiły.
branży nadal mierzą się z pro- ra Polityki Lokalowej. Dodatko- gastronomicznej idzie dalej. Mia- odporność – piszą na swojej
informowanie niezaszczepioblemami i ciągłą niepewnością. wo w 2021 r. czynsze te nie są sto zwolniło restauratorów, pro- stronie eksperci z zespołu ds. Czwarta fala we wrześniu? nych o korzyściach płynących z
We wrześniu mutacja Delta wakcynacji.
Dlatego stale oferujemy im kon- powiększane o wskaźnik infla- wadzących sprzedaż alkoholu w COVID-19 przy prezesie PolPiotr Celej
ma stać się dominującą w Polkretną pomoc. Warszawa nadal cji. Dzięki temu najemcy oszczę- swoich lokalach, z opłaty II raty skiej Akademii Nauk.
będzie ich wspierać, bo bez nich dzą kolejne 5 mln zł.
za korzystanie z zezwoleń w tym
nie ma szans na dobre życie w
Wsparcie miasta objęło też po- roku. Dotyczy to ok. 2,7 tys. lomieście i jego rozwój – mówi nad 800 dzierżawców i najem- kali gastronomicznych, które poRafał Trzaskowski, prezydent ców nieruchomości miejskich, siadają takie zezwolenia. Ratusz
Warszawy.
którzy prowadzą działalność go- szacuje, że właściciele restauranich nadal potrzebuje karmienia butelką, jednak
Karolina Zdrodowska, dyrek- spodarczą. Skorzystali oni z ob- cji w stolicy oszczędzą na tym
wiele już przyjmuje stały pokarm. Niektóre chotor koordynator ds. przedsiębior- niżki czynszów na łączną kwotę łącznie ok. 5 mln złotych.
rują na koci katar, ale są już w trakcie odzyskiwaczości i dialogu społecznego w blisko 10,3 mln zł. To jednak nie
Wsparcie Warszawy dla przednia formy i zdrowia.
urzędzie m.st. Warszawy, pod- wszystko. Warszawa uwzględ- siębiorców nie ograniczyło się
Kocięta będą się najlepiej rozwijać, gdy otrzymakreśla, że miastu zależy na niła również ponad 1000 wnio- tylko do obniżania danin na
ją indywidualną opiekę. Pracownicy schroniska
wspieraniu przedsiębiorców i sków przedsiębiorców o udziele- rzecz samorządu. W czasie epistarają się jak mogą, ale przy takiej liczbie zwierząt,
rozwoju przedsiębiorczości, nie ulgi w spłacie zobowiązań demii nieprzerwanie działał
nie mogą dać im wszystkiego, co oferuje stały
szczególnie w sytuacji, w której podatkowych z tytułu podatku miejski punkt informacyjny w
dom. Dlatego szczególnie teraz schronisko zachępandemia ograniczyła możliwo- od nieruchomości oraz podatku Centrum Przedsiębiorczości
ca do adopcji maluszków. Wszystkie koty do adści rozwoju wielu branż, a nie- od środków transportowych. To Smolna (CPS). Tu właściciele
opcji można lepiej poznać na stronie internetowej
które całkowicie zamroziła. – kolejne 3,5 mln zł, które pozosta- małych i średnich firm mogą zaschroniska.
Stąd nasze wsparcie w postaci ły w kieszeniach właścicieli lo- sięgnąć eksperckiej porady m.in.
Adopcje odbywają się siedem dni w tygodniu,
m.in. obniżki opłat za czynsz i kalnych firm.
z zakresu zakładania i prowadzew godzinach 12:00-17:00. Aby jej dokonać, naledzierżawę nieruchomości oraz
Epidemia szczególnie dotkli- nia działalności gospodarczej,
ży zabrać ze sobą transporter do przewożenia koulgi w opłatach podatkowych. wie uderzyła w warszawskich form pomocy przedsiębiorcom
ta. Najlepiej przyjechać z wypełnioną już ankietą,
Cały czas dostępne są także pro- restauratorów, którzy zostali w ramach tarcz antykryzysogramy doradcze wsparcia dla zmuszeni do ograniczenia lub wych czy dostępnych źródeł do- Każdego roku, w okresie od maja do paź- którą można pobrać ze strony internetowej. Można ją także wypełnić na miejscu. Adopcja odbywa
małych i średnich firm w Cen- całkowitego wstrzymania dzia- finansowania biznesu. Od po- dziernika, do warszawskiego Schronisię w ciągu jednego dnia.
trum Przedsiębiorczości Smol- łalności. Miasto pomaga im sta- czątku pandemii konsultanci ska „Na Paluchu” trafiają setki kociąt.
Na tych, którzy nigdy nie opiekowali się kotem
na – dodaje Zdrodowska.
nąć na nogi, oferując różne for- punktu informacyjnego CPS ob- Jeśli zastanawiasz się nad przygarnięna stronie schroniska czeka poradnik po adopcji.
Obniżka czynszów za lokale my wsparcia. Jedną z nich jest służyli ponad 2 742 przedsiębior- ciem kota, nie kupuj – adoptuj!
Obecnie w schronisku jest już 50 kociąt. Malu- Schronisko prosi o przemyślane decyzje, bo adopużytkowe była jedną z pierw- obniżenie stawek za zajęcie prze- ców i osób planujących otworzyć
szych form pomocy udzielonej strzeni na ogródki gastronomicz- działalność gospodarczą. M B L chy są w wieku od około 3 do 8 tygodni. Część z cja to zobowiązanie na całe kocie życie.

Ostanie prace na obwodnicy

75 mln zł na ratunek przedsiębiorcom

Schronisko „Na Paluchu”: zaadoptuj kocię!
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Wilanów mniej znany
Wakacje trwają już w najlepsze,
więc koniecznie trzeba wybrać
się na plażę, a tę najbliższą mamy po sąsiedzku, bo w Wilanowie. „Plaża na Zawadach” jest
najmłodszą spośród warszawskich plaż i jako jedyna może
poszczycić się piaskiem pochodzącym z wybrzeża bałtyckiego,
a dokładnie z Gdyni.
est znacznie rozleglejsza od innych plaż stolicy, bo w najszerszym miejscu podczas niskiego stanu wody w Wiśle mierzy nawet
50 metrów. Jest też w porównaniu z innymi plażami naszego miasta, zdecydowanie bardziej spokojna i pusta nawet w wakacyjne upalne dni. Wilanowska plaża częściowo położona jest
na terenie rezerwatu przyrody „Wyspy Zawadowskie”, znanego jako miejsce gniazdowania i żerowania rzadko
już występujących w naszym kraju gatunków ptaków, takich jak: sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna, tracz
nurogęś, mewa srebrzysta czy ostrygojad zwyczajny. „Plaża na Zawadach”
ma nam do zaoferowania znacznie
więcej niż błogi odpoczynek na kocyku czy leżaczku, możemy tu spędzać
czas w aktywny sposób i to na przeróżne sposoby, choćby ćwicząc na „siłowni na wolnym powietrzu”, pływając
kajakiem, tańcząc salsę czy grając w
bule. Miłośnicy żeglowania wynajmują łódki i przepływają na znajdującą
się w pobliżu tzw. Plażę Romantyczną
w Wawrze, a dokładnie w okolicach
ulic Romantycznej i Rychnowskiej. W
tym miejscu warto wspomnieć, że wawerska plaża wiosną tego roku zyskała całkiem nowe oblicze. Na tym dość
dzikim dotąd terenie pojawiły się bowiem wydzielone miejsca piknikowe,
przytulne altanki, ławki, ścieżki spacerowe i rowerowe. Plaża jest znana z
odbywających się na niej już od wielu
lat imprez kulturalnych, takich jak

J

przede wszystkim koncerty i seanse
kina plenerowego.
le romantycznie możemy poczuć się już i w samym Wilanowie, tutaj bowiem znajduje
się najstarszy z warszawskich Mostów
Zakochanych. Prowadzi on nad potokiem Służewieckim z narożnika Alei
Wilanowskiej i ulicy Przyczółkowej właśnie w stronę plaży „Na Zawadach”. Ma
12 metrów długości. Latem 2012 roku
jego budowę ze stali i drewna rozpoczęli żołnierze z pułku wojsk inżynieryjnych z Inowrocławia. Prace ukończone
zostały zimą 2013 roku i most z wielką
pompą w blaskach świątecznych iluminacji oddany został do użytku w Walentynki tegoż samego roku. Zewsząd słychać było westchnienia zachwytu zgromadzonych wokół mieszkańców dzielnicy, którzy tłumnie przybyli świętować oficjalne otwarcie mostu. A wygląda on rzeczywiście urokliwie. Zimą dodatkowego czaru dodaje mu niewątpliwie świąteczne oświetlanie, które
rokrocznie jest tu instalowane. Widocznymi z daleka elementami konstrukcji
są trzy wielkie bramy w kształcie serca
ze stalowej kratownicy, pod którymi
biegnie kładka. Po bokach przykręconych jest dodatkowo sześć masywnych
serc z metalu, po trzy z każdej ze stron.
Na każdym z nich rozmieszczone są
specjalne kółka do zawieszania kłódek
przez zakochanych. Kłódki, są najczęściej opatrzone inicjałami lub całymi
imionami zakochanych i mają symbolizować siłę więzów miłości, która połączyła parę. Zakochani zwyczajowo
wrzucają kluczyki od tych kłódek do
przepływającego pod mostem Potoku
Służewieckiego.
o takim wspaniałym ślubowaniu wierności z mostu wspólnie popodziwiać mogą znajdujący się praktycznie na wprost dawny budynek dworca Kolei Wilanowskiej położony przy ulicy Stanisława
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Kostki Potockiego 31. A jest co podziwiać! Budowa dworca miała ścisły
związek z rozwojem Kolei Wilanowskiej na początku lat 90-tych XIX wieku. Zapotrzebowanie na transport na
tej trasie pojawiło się wraz z nastaniem
wśród mieszkańców dużych miast mody na spędzanie wolnego czasu w podmiejskich miejscowościach letniskowych, do jakich w tamtym czasie zaliczał się przecież Wilanów. Na samym
początku istnienia trasy wagony ciągnięte były jeszcze przez konie, ale bardzo szybko zastąpiono je mocą napędową pary. Linia kolejki otwierana była
etapami. Finalnie długość trasy wynosiła 6,7 km. W 1912 roku powstał plan
rozwoju Kolei Wilanowskiej, przewidujący przebudowę jej torów z szerokości 800 mm na szerokość 1 000 mm
oraz utworzenie od Warszawy do Skolimowa trasy dwutorowej. Niestety,
przed wybuchem I wojny światowej
zdołano jedynie uporać się z odcinkiem na terenie Warszawy, gdzie w
związku z protestami mieszkańców ulicy Chełmskiej tory rozebrano i puszczono prosto na południe ulicą Sobieskiego, aż za linię wałów fortecznych
carskiej twierdzy. Następnie skręcały
one na wschód wzdłuż fosy (obecnie
ulica Przy Bernardyńskiej Wodzie) i
dochodziły do ulicy Czerniakowskiej
w pobliżu klasztoru bernardynów. Po
uruchomieniu tramwaju elektrycznego
w 1937 roku Kolej Wilanowska straciła na znaczeniu, a intensywny rozwój
transportu samochodowego w kolejnych latach doprowadził do skrócenia
trasy kolejki wąskotorowej. Finalnie w
1971 roku linię Kolei Wilanowskiej na
odcinku warszawskim całkowicie zlikwidowano, a budynek stacji przekształcono w placówkę Poczty Polskiej,
zachowując przy tym podział na otwartą centralną część i mniejsze pomieszczenia w bocznych aneksach. W miejscu dawnych kas biletowych urządzo-

no stanowiska pocztowe. Poczta działała tutaj aż do 2016 roku, a po jej zamknięciu obiekt nie jest w ogóle użytkowany. W maju tego roku, z uwagi
na szczególne wartości artystyczne i
historyczne dawnego dworca, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zdecydował o wpisaniu obiektu do rejestru zabytków nieruchomych
województwa mazowieckiego. We
wnętrzu budynku po dzień dzisiejszy
podziwiać bowiem można oryginalne
elementy konstrukcyjne, takie jak
drewniany strop belkowy oraz piękne
elementy dekoracyjne, jak fasety i rozety sufitowe.
to jednak poszukuje zupełnie
innych wrażeń estetycznych
na zakończenie wizyty w Wilanowie powinien koniecznie udać się
do Muzeum Plakatu, które znajduje się
na terenie zespołu pałacowo-ogrodowego Króla Jana III Sobieskiego w miejscu dawnej ujeżdżalni konnej. Placówka działa od 1968 i jest najstarszym muzeum plakatu na świecie. W swych zbiorach posiada około 54 000 prac, w tym
m.in. kolekcje plakatu polskiego i europejskiego od końca XIX wieku do współczesności, kolekcje Polskiej Szkoły Plakatu, jak również kolekcje plakatu ame-
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rykańskiego, chińskiego i japońskiego.
Możemy tu podziwiać dzieła tak znamienitych twórców jak Pablo Picasso,
Andy Warhol czy Stasys Eidrigevičius.
Muzeum współpracuje z wieloma innymi muzeami i galeriami na całym
świecie, organizując wystawy czasowe
wybitnych artystów światowej sławy.
Co dwa lata w placówce odbywa się
Międzynarodowe Biennale Plakatu. Od
2 lipca w muzeum oglądać możemy
wystawę Ryszarda Kaja pod tytułem
„Polska”. Prezentowane prace należą
do tzw. nurtu plakatu turystycznego.
Artysta sportretował różne miejsca w
naszym kraju – miasta i wsie, a także regiony, relikty geologiczne, rezerwaty
przyrody czy parki narodowe. Wszystkie miejsca ukazane są przez pryzmat
osobistych wspomnień twórcy z pobytu w danej lokalizacji. To naturalne, że
miejsca zawsze opisujemy takimi, jakimi zachowały się w naszej pamięci.
Warto więc czasem w poszukiwaniu
niezapomnianych wrażeń zejść z utartego turystycznego szlaku, tak jak my
uczyniliśmy to dzisiaj zabierając Państwa na krótką przechadzkę po mniej
znanych atrakcjach słynnego królewskiego Wilanowa.
Katarzyna Nowińska

78. rocznica śmierci gen.
Władysława Sikorskiego

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...
Szczęśliwa 7 Mokotowska
Zapraszamy do aktywnego spędzenia soboty. 10 lipca 2021
przy ul. Gwintowej 3 w okolicach Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży odbędą się zawody biegowe Szczęśliwa 7
Mokotowska oraz Mokotowska 600tka Wakacyjna.
Bieg dla dzieci odbędzie się o godzinie 10:15 na dystansie
600m w kategoriach: do 6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat. Do godziny
10:00 należy odebrać pakiet startowy.
Bieg dla dorosłych oraz młodzieży (16 – 18 lat z pisemną zgodą rodziców) zaplanowany jest na godzinę 11:00 na dystansie
7 km. Uczestnicy zostaną wyróżnieni w kategoriach:
Kobiety: K I – do 29 lat, K II – 30 – 44 lat, K III – 45 – 59 lat,
K IV – pow. 60 lat
Mężczyźni: M I – do 29 lat, M II – 30 – 39 lat, M III – 40 – 49
lat, M IV – 50 – 59 lat, M V – 60 – 69 lat , M VI – pow. 70 lat
Pakiety startowe należy odebrać do godziny 10:50. Biuro
zawodów czynne od godziny 9:00 w okolicach pętli autobusu
167, przystanek Siekierki – Sanktuarium 03. Regulamin oraz zapisy na stronie: www.biegi.waw.pl.

4 lipca 2021 roku minęło 78 lat od śmierci gen. Władysława Sikorskiego. Premier polskiego rządu na emigracji i Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych zginął w
1943 roku w katastrofie lotniczej koło Gibraltaru.
Samolot Liberator II AL523, którym wracał z inspekcji polskich
oddziałów na Środkowym Wschodzie, spadł do morza. W katastrofie śmierć poniosła także córka generała i jego współpracownicy,
m.in. szef sztabu Naczelnego Wodza Tadeusz Klimecki.
W rocznicę śmierci Generała, w imieniu mieszkańców Mokotowa kwiaty przy pomniku na ul. Tureckiej 3, złożyli burmistrz Rafał Miastowski oraz Bożena Kosińska-Krauze – przewodnicząca
Komisji Kultury Rady Dzielnicy Mokotów.

Festiwal Dreszer Jazz 2021
Zapraszamy w każdą sobotę lipca o 17:00.
Miejsce: Park Dreszera (pomiędzy ulicami: Puławską, Odyńca, Krasickiego i Ursynowską)
cena: bezpłatne
Jazzowa scena muzyczna działająca w Warszawie od 2010 roku.
10 lipca – Old Timers
17 lipca – Magdalena Howorska i Wojciech Kamiński
24 lipca – Bartosz Smorągiewicz Trio
31 lipca – Małys – Rudnicki – Zielak
Prowadzenie: Jacek Gintowt
Współorganizatorzy: Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy,
Impresariat Artystyczny Jacek Gintowt, Stoart

Wakacyjna piłka na Siekierkach
W ramach akcji Lato w Mieście, Urząd Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy wraz z Fundacją Bo Warto zaprasza wszystkie
chętne dzieci w wieku 7 – 12 lat do udziału w zajęciach pn. Wakacyjna piłka na Siekierkach.
Zajęcia będą trwały przez cały lipiec codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-13.00. Spotykamy się na boisku przy ul. Grupy AK „Północ”.
Wstęp wolny ilość miejsc ograniczona.
Zapisy pod nr. Tel. 602 228 732.

Skoki przez przeszkody
o Puchar Mokotowa
W miniony weekend mimo ulewnego deszczu, który padał z piątku na sobotę udało się przeprowadzić 2 dniowe Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez
Przeszkody - Puchar Mokotowa XVI edycji.
Od godziny 11.00 w sobotę i od 9.00 w niedzielę toczyła się rywalizacja w następujących kategoriach wiekowych: młodzicy,
dzieci, juniorzy młodsi, juniorzy, młodzi jeźdźcy i seniorzy. Zmaganiom na terenie stadniny przy ul. Santockiej 27 przyglądali się
z dużym zainteresowaniem włodarze Mokotowa, burmistrz Rafał
Miastowski wraz z wiceburmistrzem Markiem Rojszykiem. Prawdziwą i największa przeszkodą okazał się zalany parkur, dlatego
rozegranie zawodów przeniesiono pod namiot. Zawodnicy mieli
utrudnione zadanie związane z ciasnymi nawrotami i niebagatelna rolę w osiągnieciu sukcesu miała technika i znakomite prowadzenie konia.
Organizatorem zawodów był TKKF „Hubert”.

10

Gazowe Solarisy wyjechały na ulice

Pierwsze nowe tramwaje dotarły do stolicy!
Do Warszawy dotarły właśnie dwa nowe
tramwaje – pierwsze z zamówionych 123
nowoczesnych i „szytych na miarę” pojazdów. Prezentacja, w której wziął
udział wiceprezydent Robert Soszyński,
prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski oraz ambasador Republiki Korei w Polsce Sun Mira - odbyła się w
środę, 30 czerwca w zajezdni tramwajowej Żoliborz.
Za sprawą unikatowej konstrukcji, innowacyjnych rozwiązań i dostosowania do lokalnej infrastruktury, warszawianki i warszawiacy już wkrótce będą mogli podróżować po stolicy nowoczesnymi tramwajami.
Dwa pierwsze tramwaje są częścią zamówienia
obejmującego w sumie aż 123 pojazdy a zawarta
z producentem umowa przewiduje opcję zakupu kolejnych 90 sztuk. Jest to największy kontrakt na tabor tramwajowy zawarty kiedykolwiek
w Polsce i jedna z największych tego typu umów
w Europie (na kwotę 2,245 mld zł!).

Do stolicy trafią aż trzy rodzaje pojazdów szynowych o różnej długości, w wersji jednokierunkowej i dwukierunkowej. Najdłuższe z nowych
wagonów będą miały prawie 33 metry, czyli aż o
2,5 metra więcej niż obecne tramwaje niskopodłogowe. Będą to najdłuższe tramwaje, jakie kiedykolwiek jeździły po stołecznych torowiskach. W
każdym z nich będzie mogło podróżować nawet
240 osób. Co ułatwi zachowanie dystansu pomiędzy pasażerami, tak ważne w dobie pandemii.
Krótsze 24 – metrowe tramwaje będą jeździły na
mniej obciążonych trasach.
Nowe tramwaje dla Warszawy zostały zaprojektowane tak, by zapewnić jak największy komfort
pasażerom. Dostosowano je do specyfiki stołecznych torowisk, a w trakcie prac projektowych kluczową rolę odegrały uwagi warszawskich motorniczych. W ten sposób stworzono pojazd, który będzie w największym stopniu dopasowany do faktycznych potrzeb warszawianek i warszawiaków.
Unikalna konstrukcja wagonów, szyta na miarę dla Warszawy, oparta została na skrętnych wózkach, by cicho pokonywać nawet te ulice, gdzie są
ciasne zakręty. Skrajne wózki, są tzw. wózkami obrotowymi a każde koło wyposażono w absorber
hałasu. Co pozwoli na ograniczenie zużycia szyn
i zapewni cichszą jazdę na łukach. Dzięki temu,
tramwaje spełnią wymagania dotyczące emitowanych dźwięków.
Niskoemisyjne będą przyjazne środowisku, a
podczas hamowania będą zwracały energię do
sieci. W sytuacji, gdy nie będzie to możliwe, zostanie ona zmagazynowana w zasobniku energii i wykorzystana na cele trakcyjne.
To kolejny ważny krok w kierunku zielonej,
ekologicznej, nowoczesnej i przyjaznej stolicy. W
mieście tak dużym jak Warszawa transport publiczny odgrywa i będzie odgrywał kluczową rolę. Dziś wysoko podnosimy poprzeczkę i wyzna-

czamy nowe tramwajowe trendy. Zadbaliśmy o to
by był to pojazd bardzo komfortowy i nowoczesny.
Mam nadzieję że nowe niskopodłogowe, wygodne i klimatyzowane tramwaje zachęcą warszawianki i warszawiaków do jeszcze częstszego korzystania z komunikacji miejskiej w Warszawie,
która już jest jedną z najlepszych na świecie. Docenią je w szczególności pasażerowie z niepełnosprawnościami, opiekunowie z dziećmi w wózkach, a także seniorzy – mówi Robert Soszyński,
zastępca prezydenta m.st. Warszawy.
Po zrealizowaniu, do końca kwietnia 2023 r., zamówienia na wszystkie 123 tramwaje, stolica będzie dysponować największą flotą tramwajów niskopodłogowych w Polsce. Ich liczba przekroczy
430, co będzie stanowić aż 70% całego taboru
tramwajowego w Warszawie. Przełoży się to na
poprawę komfortu, szybkości i efektywności przejazdów tramwajowych w stolicy.
– Realizujemy największe przewozy tramwajowe w kraju, a wraz z dynamicznym rozwojem
miasta, także i potrzeby transportowe rosną. W latach poprzedzających pandemię, przewoziliśmy
ponad 250 mln pasażerów rocznie. Takich tramwajów nie ma jeszcze nikt – nie są to gotowe konstrukcje z salonu. Staraliśmy się wypracować model, który stanie się nie tylko standardem w komunikacji miejskiej w Warszawie, ale będzie też mógł
być wzorcem nowych konstrukcji tramwajowych
w innych polskich miastach. Naszym celem było
stworzenie tramwaju najlepiej dopasowanego do
potrzeb pasażerów i motorniczych – dodaje prezes Wojciech Bartelski.
Nowe tramwaje dla Warszawy powstały na bazie zbieranych przez lata doświadczeń. Wykorzystano zarówno doświadczenie lokalnych dostawców czy podwykonawców, jak i wiedzę międzynarodowego giganta – koreańskiej firmy Hyundai Rotem. Jest to jeden z największych producentów pojazdów szynowych na świecie - dostarczył ich już
kilka tysięcy do 36 krajów.
Pomimo tego, że nowe tramwaje przypłynęły do
Warszawy aż z Republiki Korei, a ich producentem
jest firma Hyundai Rotem, to nad projektem
wspólnie pracowali zarówno koreańscy, jak i polscy inżynierowie. Dodatkowo, aż 60 procent komponentów w nowych pojazdach pochodzi z Polski
oraz Unii Europejskiej. Przykładowo, cały układ zasilania i napędu tramwajów powstał w Warszawie
i dostarczyła go stołeczna firma Medcom, która
współpracuje ze światowymi producentami taboru szynowego. Projekt tramwajów współtworzyła krakowska firma EC Engineering, która dostarczyła również takie komponenty, jak pantografy
czy wycieraczki. Z innej polskiej firmy, mającej
siedzibę w Warszawie – ATM – pochodzą rejestratory parametrów jazdy. Natomiast fotele dla
motorniczych - skomplikowane konstrukcje ze
sterowaniem pneumatycznym – dostarczyła śląska firma Damiro. Siedzenia dla pasażerów także
powstały w Polsce. Wyprodukowała je firma Ster.
Istotna jest też kwestia serwisowania nowych
pojazdów. Przez najbliższe lata punkt serwisowy
będzie się mieścił w zajezdni Żoliborz i w kolejnych
zajezdniach.
W serwisie Hyundai Rotem zatrudnieni są głównie pracownicy z Polski. Pozostali pracownicy – z
Korei, będą w Warszawie przez cały okres wdrożenia nowych tramwajów do eksploatacji seryjnej.
Wszystkie prace serwisowe będą wykonywane
na miejscu, w Warszawie – dotyczy to nawet większych i bardziej zaawansowanych napraw. To
umożliwi natychmiastową reakcję i podjęcie niezbędnych działań, by serwisowany wagon mógł
jak najszybciej powrócić na warszawskie torowiska. Kontrakt zapewnia dostęp do cześć i komponentów przez najbliższe 15 lat, a także szkolenia
dla pracowników Tramwajów Warszawskich, by
mogli oni płynnie przejmować opiekę serwisową
nad wagonami.
Nowe tramwaje czekają teraz niezbędne badania homologacyjne, a pierwsi pasażerowie pojadą nimi już jesienią.
M a r z e n a Wo j e w ó d z k a

Na warszawskie ulice wyjechały pierwsze autobusy
gazowe Solaris wyprodukowane dla Miejskich Zakładów Autobusowych. Zgodnie z kontraktem Warszawa otrzyma aż 100 niskoemisyjnych pojazdów.
Gazowe Solarisy zadebiutowały w barwach MZA na liniach
116 i 523. Na razie wyjechały
trzy autobusy, natomiast już w
lipcu po zakończeniu podstawowej części zamówienia zajezdnia „Ostrobramska” będzie dysponowała 70 tego typu pojazdami. Na przełomie roku zostanie
zrealizowane jeszcze zamówienie uzupełniające na kolejnych
30 gazowców.
Dostarczane do stolicy gazowe
Solarisy występują w krótszej
wersji 12-metrowej (40 pojazdów) oraz przegubowej (w sumie 60 sztuk). Wszystkie są wyposażone zgodnie z rygorystycznymi wymogami Zarządu Transportu Miejskiego – posiadają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, udogodnienia dla osób z
dysfunkcjami wzroku i ruchu,
monitoring bezpieczeństwa,

elektroniczną informację zewnętrzną i wewnętrzną, systemy przeciwpożarowe, ładowarki USB, głosowe zapowiedzi
przystanków oraz urządzenia do
zliczania pasażerów. Po raz
pierwszy kierowcy otrzymali też
udogodnienie w postaci mikrolodówek do napojów.
Miejskie Zakłady Autobusowe eksploatują autobusy gazowe od 2015 roku. Początkowo
było to 35 pojazdów Solbus zasilanych LNG czyli skroplonym
gazem ziemnym. W późniejszym okresie zakupiono także

110 MAN-ów na sprężony gaz
ziemny. W planach, poza Solarisami, są także dostawy autobusów z sanockiej fabryki Autosana. W zeszłym roku podpisano
kontrakt przewidujący wyprodukowanie w przyszłym roku
90 pojazdów na skroplony gaz
ziemny. Dzięki temu na koniec
2022 roku MZA będzie dysponowało 345 gazowcami.
Warto pamiętać, że Warszawa
jest jednym z europejskich liderów w dziedzinie eksploatacji autobusów zeroemisyjnych. W barwach MZA kursuje ich już 160.

Ekologicznie i ekonomicznie
Osoby prowadzące pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego jeżdżą
zgodnie z zasadami eco-drivingu. Oznacza to, że podczas każdego kursu starają się zużyć jak najmniej paliwa, co bezpośrednio przekłada się na czystsze
powietrze.

Czym jest eco-driving?

Późniejsza analiza danych pozwala ocenić, czy
ilość zużytego paliwa mieści się w przyjętych granicach. Jeśli zostaną zdiagnozowane problemy, w
pierwszej kolejności sprawdza się, czy jest to wynik awarii wozu lub infrastruktury, czy kierowca
„zapomniał” o stosowaniu zasad eco-drivingu, co
na szczęście nie zdarza się często. W tym drugim
przypadku – zapraszany jest w swoim czasie wolnym na dodatkowe szkolenia, które mają na celu
omówienie sposobu jazdy oraz wspólne wypracowanie rozwiązań.
Regularnie prowadzone są także audyty pracy
osób prowadzących pojazdy. Instruktor staje się
pasażerem i podczas podróży stara się jak najpełniej ocenić sposób jazdy m.in. pod kątem eco-drivingu. Wniosku z przejazdów są podstawą do
późniejszych rozmów z kierowcami podsumowującymi ich pracę.

Eco-driving to energooszczędna jazda każdym typem pojazdu, bez względu na to, czy jest
to samochód osobowy, ciężarowy, autobus czy
pociąg. Są dwa główne cele takiego sposobu jazdy – ekonomiczny i ekologiczny. Mówiąc „ekonomia” mamy na myśli przede wszystkim oszczędność paliwa i podzespołów. Ekologia to ograniczenie emisji spalin, a tym samy poprawa jakości powietrza.
Nie można także zapomnieć o przewidywalOszczędzili mnóstwo prądu
ności i płynności jazdy jako cechach charakteryZgodnie z zasadami eco-drivingu prowadzone
stycznych eco-drivingu. To właśnie dzięki nim pasażerowie po opuszczeniu pojazdu komunikacji są także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej – warmiejskiej mówią o komfortowej podróży – bez szawskiego operatora kolejowego. SKM obsługuje obecnie cztery linie o łącznej długości prawie
szarpania i raptownych hamowań.
160 km. W dni powszednie uruchamia w ciągu doNieważny typ, ważny styl
by 244 pociągi, a w soboty, niedziele i święta 200.
Miejskie Zakłady Autobusowe są największym
Ze względu na częste zatrzymania w obszarze
stołecznym operatorem autobusowym i w godzi- aglomeracji, najwięcej potencjalnych korzyści z
nach szczytów komunikacyjnych po warszaw- eco-drivingu można uzyskać właśnie w przypad-

skich i podwarszawskich ulicach kursuje ponad tysiąc ich wozów.
Kierowcy uczą się zasad eco-drivingu już podczas zajęć prowadzonych w ramach kwalifikacji
wstępnej. Temat jest także regularnie omawiany
w trakcie szkoleń okresowych. Szkoleniowcy i instruktorzy kładą duży nacisk na uświadomienie
kursantom, że agresywna jazda nie skraca czasu
przejazdu, ale za to negatywnie wpływa na komfort jazdy pasażerów i ilość zużytego paliwa.
Sprawdzianem wiedzy i umiejętności kierowców
jest ich regularna praca i jej efekty.
W Miejskich Zakładach Autobusowych na bieżąco przygotowywane są zestawienia, w których
uwzględnia się: dane kierowcy, typ pojazdu oraz
ilość zużytego paliwa. Od kilku lat – oprócz wozów
z silnikami diesla – coraz popularniejsze są autobusy o alternatywnych źródłach energii – hybrydowe, elektryczne i gazowe. Ich prowadzenie także podlega zasadom eco-drivingu, a ilość wyprodukowanej i zużytej energii elektrycznej lub gazu
ma również wpływ na środowisko naturalne.

ku kolei aglomeracyjnej. W SKM zasady eko jazdy wprowadzono w 2018 roku.
Dzięki temu tylko w 2020 roku, stołeczny przewoźnik kolejowy zaoszczędził cztery tysiące MWh
energii, czyli tyle, ile potrzeba do zasilenia 1,7
tys. gospodarstw domowych przez cały rok. Ograniczył również emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ponad trzy tys. ton. Oszczędności finansowy osiągnęły poziom 2,7 mln zł.
W tym roku SKM planuje wprowadzenie nowego dynamicznego systemu wspierania eco-drivingu. Tablety, których używają maszyniści zostaną wyposażone w aplikacje podpowiadające, kiedy przyspieszyć i z jaką mocą, jak długo jechać z
daną prędkością oraz kiedy rozpocząć hamowanie. Forum Odpowiedzialnego Biznesu umieściło
eco-driving SKM w najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020” jako przykład
dobrej praktyki związanej z ochroną środowiska.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie
skm.waw.pl.
z t m . w a w. p l
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Dokąd Tuska zabierze biały koń?
Powrót Donalda Tuska do
polskiej polityki był prawdziwym hitem weekendu.
Czy jednak były premier i
Przewodniczący Rady Europejskiej ma do czego
wracać? Jakie scenariusze
napisał polityk i jego
otoczenie?
Donald Tusk to bez wątpienia
najbardziej gorące nazwisko polskiej polityki. Historyk z Trójmiasta osiągnął sukces międzynarodowy niedostępny dla żadnego krajowego działacza po
1989 roku. Mimo formalnie niezbyt mocnej pozycji Przewodniczącego Rady Europejskiej, jakie piastował, był to bez wątpienia olbrzymi sukces, istotne podkreślenie roli Polski. Po sześciu
latach rządów Prawa i Sprawiedliwości ta pozycja jest zupełnie
inna i inny jest też klimat wokół
byłego premiera. Podejmując rękawice Tusk musiał ważyć między dwoma scenariuszami:
zbawcy oraz przegranego. Stawiając na szali swoje miejsce w
historii, były premier pokazał
swoim wyborcom i wrogom, że
jest gotowy na rywalizację.

Gen zwycięzcy
Po porażce Platformy Obywatelskiej pod przewodnictwem
Ewy Kopacz w wyborach prezydenckich i parlamentarnych rozpoczęło się szukanie winnych.
Wielu komentatorów obarczało
odpowiedzialnością za przegraną właśnie Donalda Tuska, który podjął pracę w Brukseli. Minęło kilka lat, a Borys Budka i Ra-

fał Trzaskowski mówią o “robieniu miejsca” dla byłego premiera. Najczęściej podkreślanymi jego cechami stały się z kolei doświadczenie międzynarodowe i
“gen zwycięzcy”. To bowiem
Tusk notorycznie wygrywał z Jarosławem Kaczyńskim, dla którego był od lat najgroźniejszym
politycznym oponentem.
PO zyskuje na powrót lidera,
który ma osiągnięcia i zwycięstwa. Najważniejszą jednak cechą, którą politycy przeciwstawią Kaczyńskiemu jest jednak
to..., że lider PiS szczerze nienawidzi Tuska. Wicepremier ds.
bezpieczeństwa jest teraz najważniejszym politykiem w kraju i to jego strategie realizuje
państwo. Pojawienie się znienawidzonego rywala może zachwiać nietrwałymi i krótkimi
okresami równowagi w Zjednoczonej Prawicy. Politycy opozycji z pewnością liczą na popełnienie przez Kaczyńskiego błędów wynikających z chęci jak
najszybszego politycznego pogrążenia Tuska. Mamy tu do czynienia z dylematem kurczaka,
czyli zjawiskiem, gdzie premiowana jest najwyżej odwaga, zaś
najniżej stchórzenie. Podobnie
jak opisywani przez twórcę tego zjawiska młodzi meksykańscy mafiosi Tusk i Kaczyński stoją naprzeciwko siebie tuż przed
zwarciem, którego zwycięzca
może być tylko jeden. Nie zabraknie więc ciężkich oskarżeń,
gry Trybunałem Stanu oraz prokuraturą. Tusk ma w polu wygranej “wjazd na białym koniu”,

ale porażka może zepchnąć go w że nie dać sukcesu, czego dowopolityczny niebyt. Kaczyński z dem są ostatnie wybory.
By zdobyć Polskę, Tusk musi
kolei może ugruntować swoją
pozycję jako zwycięzca, jeśli po- zdobyć miejscowości od 10 do
kona Tuska, ale może też odpowiedzieć za naruszenia prawa
podczas swoich rządów.
Widomym znakiem obawy
przed Donaldem Tuskiem są
“Wiadomości” TVP - i w szerszym kontekście - przekaz mediów przychylnych partii rządzącej. Od lat Tusk jest obwiniany o
wszelkie niepowodzenia, wycinane są fragmenty jego wypowiedzi w języku niemieckim,
podprogowo pokazywano również Tuska podczas pogrzebu
Pawła Adamowicza. Hejt nakręcany na byłego premiera jest bezprecedensowy w historii polskich
systemów medialnych. Propaganda ta jest momentami bardziej toporna od schyłkowego
PRL-u. Paweł Kieler, młody muzyk, osiągnął 2,8 mln wyświetleń, śpiewając paski z Wiadomości, a w refrenie pojawiają się
wersy, iż “Donald Tusk dał sygnał do ataku”. To właśnie były
premier rodzi w pracownikach
telewizji Jacka Kurskiego największe obawy.

wane przez wyborców PiS
wdzięcznych za programy socjalne rządu. Przed Tuskiem
więc niełatwe zadanie. W prze-

Walka o średnie miasta
Powrót Tuska nie jest jednak
usłany różami. Do “odzyskania”
dużych miast dla PO nie wystarczą zdjęcia z porannego biegania. Tusk musi pójść na wojnę
lub współprace z Szymonem Hołownią. Ale nawet zagarnięcie
około 5-7 mln głosów wyborców
liberalnych z wielkich miast mo-

100 tys mieszkańców. To właśnie one są przysłowiowym “języczkiem u wagi” wyborów w
Polsce. Były premier niegdyś wygrywał w tych miejscowościach,
jednak obecnie są one zdomino-

ciwieństwie do wyborców z wielkich miast, na prowincji nie ma
oburzenia zagarnianiem przez
PiS państwa prawa. Kartą socjalną polityk z Trójmiasta też raczej nie zagra. Pozostaje więc

ukazywanie korupcji i nepotyzmu i własny program dla tych
miejscowości, podkreślający zapewne dotychczasowe osiągnięcia PO i byłego premiera.
Z pewnością Tusk, wracając do
krajowej polityki, stworzył mapy
drogowe takich programów i karty te będą odsłaniane podczas objazdu polityka po kraju. Programy
te muszą być chwytliwe, by przebić się przez propagandę skierowaną przeciwko byłemu Przewodniczącemu Rady Europejskiej. Z pewnością ta arena starcia
będzie “grzana” przez obie strony
politycznego konfliktu. Tusk zapewne będzie starał się powstrzymać narzucanie agendy przez
członków Prawa i Sprawiedliwości. Dotychczas to się opozycji nie
udawało i była ona tylko graczem
na planszy przygotowanej przez
Jarosława Kaczyńskiego. Teraz
prezes PiS będzie musiał jeszcze
bardziej skumulować energię na
wybranych przez siebie obszarach. Czy będzie to “zarządzanie
przez kryzys”, do czego lider Prawa i Sprawiedliwości nas przyzwyczaił w ostatnich latach? Na
to z pewnością liczą ludzie Tuska. A należy pamiętać, że posłowie Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski ogłosili niedawno, że
opuszczają klub PiS i powołują w
Sejmie koło Wybór Polska. Po ich
odejściu klub ten liczy 229 osób,
więc formalnie traci większość w
Sejmie. Szykuje się naprawdę gorąca polityczna jesień.
Piotr Celej
Fot. wikipedia

Kluboteka w działaniu...

Starówka brzmiąca jazzowo
Po koncercie inaugurującym 27. Międzynarodowy Plenerowy Festiwal, w którym
zagrał niezawodny Zbigniew Namysłowski Quintet, apetyty fanów muzyki jazzowej wzrosły. Wkrótce entuzjaści jazzu będą mogli wysłuchać na Starówce kolejnej porcji tej muzyki w świetnym wykonaniu. Na scenie pojawi się RGG Trio Mysterious Monuments On The Moon.
Będzie to jednocześnie koncert jubileuszowy mający uhonorować 20-lecie
pracy artystycznej.
Zespół wystąpi w składzie: Łukasz Ojdana –
fortepian, Maciej Garbowski - kontrabas, Krzysztof Gradziuk – perkusja. Jest to jeden z ważniejszych i cenionych polskich zespołów grających w
formule klasycznego tria fortepianowego. To trio
perfekcjonistów, którzy brzmienie, każdy pojedynczy dźwięk traktują jako wartość samą w sobie. Muzyka RGG wymyka się klasyfikacjom. Muzycy unikają głównego nurtu i łatwych rozwiązań.
Z niespotykaną konsekwencją i uporem tworzą
własną muzykę. Nawiązują do doświadczeń artystycznych, zdobywanych podczas współpracy z
muzykami, a chodzi m.in. o: Evana Parkera, Trevora Wattsa i Samuela Blasera, Verneri Pohjola. To
ostatnia grupa koncertowa Tomasza Stańki.

Łukasz Ojdana – przedstawiciel najmłodszej
generacji pianistów europejskich. Poszukiwania
młodego pianisty obejmują szeroko rozumiane
zagadnienia sztuki, włączając w to obszar literatury, filozofii, teatru i duchowości.
Maciej Garbowski – reprezentant polskiej myśli kompozytorskiej, w której wyraźne wpływy
technik charakterystycznych dla języka Lutosławskiego czy Pendereckiego syntetyzują z muzyczną erudycją i kontrabasową wirtuozerią. Zasłuchany w muzyce XX-wiecznych twórców eksploruje
zagadnienie melodyki i harmoniki, wplata słowiański liryzm, wrażliwość i subtelność.
Krzysztof Gradziuk – esteta perkusyjnego
brzmienia, kolorysta i kreator melodii, artysta
bezkompromisowy i poszukujący nowych ścieżek
rozwoju w zgodzie z własnym poczuciem artystycznego smaku. Określany jest mianem jednego z najbardziej oryginalnych perkusistów współczesnej, europejskiej sceny muzycznej.
Koncert: 10 lipca o godzinie 19:00, Rynek Starego Miasta, Warszawa
Organizator: Fundacja Jazz Art. Dyrektor generalny – Krzysztof Wojciechowski. Dyrektor artystyczny, rzecznik festiwalu – Iwona Strzelczyk
Wojciechowska
Mirosław Miroński

Początek lata i piękna pogoda pokazały jak bardzo
ursynowscy Seniorzy potrzebują integracji i wspólnych działań. Kluboteka
Dojrzałego Człowieka w
ostatnim czasie zorganizowała wiele atrakcyjnych
zajęć i wycieczek, w których łącznie udział wzięło
ponad 200 Seniorów.
Działania takie były możliwe
dzięki dofinansowaniu projektu
,,Pasje Nestora” przez Dzielnicę
Ursynów oraz wolontariatowi
pracowniczemu HOPE firmy Nutricia i Kluboteki.
Projekt ,,Pasje Nestora” to 11
różnych rodzajów warsztatów i
plener malarski. To właśnie pasja
była i jest motorem napędowym
do wyjścia z domu, okazała się
też być współtwórcą aktywnego
ursynowskiego Seniora. Nauczyliśmy się odkrywać, że każdy
dzień to nowa przygoda, którą
chcemy przeżyć wspólnie i tak
działamy. Bardzo liczną grupą
zwiedzaliśmy Park Natoliński. Z
przyjemnością słuchaliśmy o historii tego miejsca, pięknie opowiadanej przez panią Magdalenę
Jędrzejewską- Pyrzanowską, za
co BARDZO DZIĘKUJEMY. Park
Natoliński to urokliwe miejsce
gdzie Seniorzy kolejny raz mieli
możliwość malować wśród pięknej scenerii i drzew będących pomnikami przyrody. Plener był organizowany w ramach projektu
,,Pasje Nestora” dzięki czemu
uczestnicy otrzymali podobrazia
i inne potrzebne materiały. Wspa-

niałe poprowadził go Andrzej Filipowicz, od lat działający na rzecz
ursynowskich Seniorów. W trakcie pleneru odwiedził nas wiceburmistrz od spraw społecznych
Jakub Berent, który podziwiał nowo odkryte przez Seniorów zdolności, oraz ich zaangażowanie w
pasję jaką jest malowanie.
My, Seniorzy, wiemy to, że stale rozwijając się i realizując w
życiu, zachowujemy fizyczną i
umysłową młodość, a radości
późnego wieku są większe od
uciech młodości.
Nie chcemy ciągle liczyć upływu lat dopóki liczą się chwile
przyjemności. A przyjemnością
może być wszystko nawet wspólne sprzątanie pięknego wąwozu – będącego przedłużeniem
ul. Wąwozowej, a następnie spędzenie tam czasu na plenerze fotograficznym, czy choćby język
angielski w lesie.
Wyprawa rowerowa to wycieczka na Zimne Doły. Przygotowanie bezpiecznej trasy i poprowadzenie wyprawy zawdzięczamy naszym klubowiczom – przewodnikom z uprawnieniami dla

grup rowerowych: Wierze i Henrykowi Ditchenom. Wycieczka,
ognisko, kiełbaski, gry, zabawy,
konkursy z nagrodami, piękny
koncert na pile klubowiczki – Eli
Domińczak to był dzień pełen pozytywnych emocji.
Inną, również cieszącą się
ogromnym zainteresowaniem
atrakcją był spływ kajakowy rzeką Jeziorką. Trasa PIĘKNA, CUDOWNA przyroda, ale trudna z
licznymi przeszkodami do pokonania. DALIŚMY jednak RADĘ
i jesteśmy z siebie DUMNI. Długa 28 kilometrowa wycieczka
rowerowa oraz spływ były naszymi sprawdzianami, za które
otrzymaliśmy 6 +. Te atrakcje
to projekt wolontariatu pracowniczego HOPE firmy Nutricia.
BARDZO DZIĘKUJEMY Ani Sobolewskiej-Wawro i Karolinie
Łukaszewicz. Relację fotograficzną z naszych wypadów przygotował Klub Foto pod kierunkiem Maryli Zieleniewskiej, działający w ramach projektu ,,Pasje Nestora”. Wystawę można
oglądać i podziwiać na parterze
Urzędu Dzielnicy Ursynów – wystawa widoczna jest też z zewnątrz budynku.
Kluboteka Dojrzałego Człowieka sama w sobie jest pasją i
wolontariatem wielu Seniorów,
a przede wszystkim – Ireny Karpowicz i Magdy Dąbrowskiej.
Nasze motto to ,,Dawać siebie
innym – integrować nie dzielić.”
Zapraszamy po wakacjach do
nowych wspólnych działań na
rzecz Seniorów.
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parafraza tekstu piosenki Nikt tylko ty Mariana Hemara
z repertuaru Zofii Terne i Miry Zimińskiej (muzyka: Pat Johnston)
3 lipca 2021: Donald Tusk ponownie na czele Platformy Obywatelskiej
Już nie mów nic, to żaden żart ani pic,
Zrobisz co chcesz, najlepiej sam wiesz.
Podziwiam cię, że ci się chce wleźć w to g…,
Lecz za rok czy dwa już będzie za późno.
Nikt, tylko Ty,
Musisz Platformy być liderem!
Kto mógłby znowu być premierem?
Nikt tylko Ty.
Kto jak nie Ty
Może sterować tym okrętem?
Kto byłby lepszym Prezydentem?
No, kto, jak nie Ty?
W Platformie polityków wielu,
Schetyna, Budka, Nitras, Klich,
Lecz przyznam, drogi przyjacielu,
Następców twoich szukać w nich
Na próżno.
Kto jak nie Ty
Jest gotów dzielić nasze troski?
Żaden Hołownia i Trzaskowski
Lecz Ty, tylko Ty!

y tu sobie gadu gadu, tymczasem świat żyje ostatnio tragicznymi wydarzeniami płynącymi z Kanady, płoną tam kościoły i niszczone są
pomniki Jana Pawła II oraz królowych Anglii Wiktorii i Elżbiety II.
Na terenach dawnych szkół dla dzieci rdzennej ludności, czyli Indian, prowadzonych przez Kościół katolicki, znajdowane są kolejne masowe groby. Aż 751
bezimiennych grobów znaleziono na cmentarzu przy byłej przymusowej szkole dla Indian w prowincji Saskatchewan. W Kolumbii Brytyjskiej znaleziono masowy grób ze szczątkami 215 uczniów
z Kamloops Indian Residential School. “Znajdziemy więcej grobów, gdzie państwo i Kościół katolicki zabijały naszych ludzi. Mieliśmy obozy koncentracyjne, nazywano je Residential Schools.
Jedynym przestępstwem, jakie popełniliśmy jako dzieci, było urodzić się Indianinem” – oświadczył przed telewizyjnymi kamerami wódz Bobby Cameron z Federacji Suwerennych Rdzennych
Narodów. W tego typu “szkołach” dokonywano po prostu kulturowego ludobójstwa. Dzieci
gwałtem zmuszano do przyjmowania kultury oraz języka kolonizatorów. Tak naprawdę Residential Schools były kaźniami, w których dzieci głodzono, bito, gwałcono i poddawano przemocy psychicznej. Ponad 150 tys. dzieci zindoktrynowano, a tysiące opornych zabito. Kilkadziesiąt tysięcy uczniów przepadło bez wieści.
Cadmus Delorme, wódz Indian Cowessess, zażądał od papieża oficjalnych przeprosin oraz publicznego pokajania się za popełnione przez Kościół zbrodnie. Zdaniem kanadyjskich mediów,
Kościół katolicki jako jedyny nie przeprosił ofiar szkół z internatem. Jan Paweł II był w Kanadzie
trzykrotnie i ignorował problem. Kanada to jednak tylko czubek góry lodowej. Bezimienne pochówki setek dzieci, nielegalne adopcje, dzieci odbierane matkom – to bilans 70 lat działalności irlandzkich domów matki i dziecka. Przez cały czas nad placówkami kuratelę sprawowały
instytucje Kościoła katolickiego. Ofiary do dzisiaj nie doczekały się zadośćuczynienia. Tylko Kościół katolicki nie chce wziąć odpowiedzialności za swoje zbrodnie i nie przeprasza. Kościoły protestanckie już przeprosiły i wypłacają pieniądze. W latach 1921-1963 w Irlandii działały domy
matki i dziecka. Zmarło w nich 9 tysięcy dzieci. Nad tymi placówkami kuratelę sprawowały instytucje kościelne.

M

atherine Corless, historyczka z miejscowości Tuam, przeanalizowała akty zgonów z funkcjonującego w tym mieście domu dziecka. Wynikało z nich, że gdzieś w nieoznakowanym,
masowym grobie muszą znajdować się ciała 800 dzieci. Gdy po jej rewelacjach w Bon Secours w Tuam (hrabstwo Galway) przeprowadzono poszukiwania, odkryto podziemną strukturę,
element systemu kanalizacji, podzieloną na 20 komór. Ciała dzieci wrzucano po prostu do szamba. Grzebane nielegalnie ciała odnajdywano potem w kolejnych latach m.in. w Bessborough (hrabstwo Cork), czy Sean Ross (hrabstwo Tipperary). Anonimowe cmentarzyska znajdowały się z reguły w pobliżu domów dla niezamężnych matek. Dla wielu z nich mniejszym wstydem było oddać
dziecko, niż być samotną matką. Niezamężne matki były bowiem narażone na obelgi, ostracyzm i
społeczne wykluczenie. Choć kobiety z dziećmi nie były w tych ośrodkach umieszczane siłą, to nie
pozostawiano im alternatywy.
Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych „pomagały” samotnym kobietom
w ten sposób, że odbierały matkom dzieci. Matki mogły zajmować się swoim potomstwem wyłącznie przez rok po ich urodzeniu. Później dzieci były oddawane do adopcji, często zagranicznych i płatnych, co było niezgodne z ówczesnym
„Tak naprawdę Residential prawem. Spora część umierała z powodu niedożywienia, stosowania fizycznej
Schools były kaźniami,
przemocy oraz wszechobecnych chorób
w których dzieci głodzono, zakaźnych. Zwłoki grzebano bezimienw zbiorniku na wodę lub w szambie.
bito, gwałcono i poddawano nie
Arcybiskup Eamon Martin, głowa Koprzemocy psychicznej”
ścioła katolickiego w Irlandii, szczerze
przeprosił ofiary zarządzanego przez
państwo i Kościół systemu domów dla samotnych matek z dziećmi, w których od lat dwudziestych
do dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zmarło 9 tys. dzieci, w większości pochowanych w bezimiennych masowych grobach. “Arcyfiolet” przyznał, że “Kościół w bezsporny sposób był częścią kultury, w której ludzie byli bardzo często stygmatyzowani, sądzeni i odrzucani”. Zapomniał biedaczek
dodać, że ci “ludzie” byli także bici, gwałceni i zabijani. We własne piersi uderzyło się również Zgromadzenie Sióstr Matki Boskiej Wspomożycielki: “Przyznajemy w szczególności, że niemowlęta i dzieci, które zmarły w tym domu, zostały pochowane w sposób pozbawiony szacunku i niedopuszczalny. Za to wszystko głęboko przepraszamy”. I one “zapomniały” o przemocy, gwałtach i mordach dokonywanych na dzieciach.
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Nikt, tylko Ty,
Nikt nie da tyle nam dobrego,
Nikt nie pokona Kaczyńskiego,
Jak Ty, tylko Ty.

Mirosław Miroński

Nie chcemy takiej telenoweli
elenowele to coś, co niezmiennie cieszy się zainteresowaniem Polaków.
Zresztą, są popularne nie tylko u nas. To fenomen w skali całego świata,
nie jesteśmy pod tym względem wyjątkiem. Tasiemcowe seriale już od
wielu dekad przyciągają przed ekrany telewizorów rzesze miłośników tego rodzaju rozrywki. Są określane mianem złodziei czasu. Wypełniają czas ich fanom, a
producentom zapewniają niemałe zyski. Oczywiście nie wszystkie, tylko te, których oglądalność jest
największa. Historia telenoweli w naszym kraju ma już kilkadziesiąt lat. W dużym stopniu wpłynął
na to brazylijski serial „Niewolnica Isaura” (A Escrava Isaura) z lat 2004-2005. Telenowela ta jest
adaptacją dziewiętnastowiecznej powieści o tym samym tytule brazylijskiego pisarza Bernarda
Guimaraesa. Ten prawnik z wykształcenia stał się poczytnym pisarzem epoki romantyzmu. Do popularności Bernarda Guimaraesa przyczyniły się zapewne podejmowane przez niego treści abolicjonistyczne, które w jego czasach znajdowały wielu zwolenników. Abolicjonizm doprowadził w efekcie do zniesienia niewolnictwa w jego najbardziej jaskrawej formie.
Tak czy inaczej, w Polsce telenowela nakręcona na podstawie książki Bernarda Guimaraesa rozpalała do czerwoności emocje widzów. W czasie emisji poszczególnych odcinków wyludniały się ulice Warszawy i wszystkich miejscowości w całej Polsce. Umiejętnie (z punktu widzenia marketingowego) dozowano treść pozostawiając widzów w niepewności aż do następnego odcinka. Zwykle
były one ucinane w najbardziej dramatycznym momencie. A widzowie zostawali z wypiekami na
twarzy i z dręczącymi pytaniami - Co dalej? Co z Isaurą?
Uwielbiana Isaura, grana w fil„W czasie emisji poszczegól- mie przez Lucélię Santos. była uosocnót. Piękna, dobra i szlanych odcinków wyludniały się bieniem
chetna skupiała na sobie uwagę rozulice Warszawy i wszystkich entuzjazmowanej publiczności, podgdy niegodziwy Leôncio Almemiejscowości w całej Polsce” czas
ida, w którego rolę wcielił się Rubens de Falco, był niemal powszechnie znienawidzony. Pozytywny, choć dość niemrawy Tobias Vidal, grany przez Roberto Pirillo, był przedmiotem westchnień niejednej przedstawicielki płci pięknej i łamaczem kobiecych serc. O popularności telenoweli „Niewolnica Isaura”, świadczy najlepiej
fakt, że dziewczynkom dość licznie nadawano imię Isaura i Januária, choć to drugie ze zrozumiałych względów znacznie rzadziej.
Obok najbardziej znanych telenowel hollywoodzkich, brazylijskich, czy też seriali produkcji indyjskiej, określanych terminem Bollywood, są jeszcze seriale, do których scenariusze pisze samo życie. Takim przykładem jest niekończący się serial z udziałem negatywnego bohatera – koronawirusa SARS-CoV-2. To dramat ciągnący się od ponad roku, do którego zakończenie nie zostało jeszcze napisane. Jak wspomniałem, napisze je życie. Nie wiemy czy będzie to happy end, czy też nie,
ale w dużej mierze zależy to od nas. To my, poprzez własne decyzje i zachowania, wpływamy na jego przebieg, a także na jego finał.
Seriale, a tym bardziej te długie, lubią wykorzystywać powtarzane sekwencje, które były użyte
już wcześniej. Scenarzyści robią tak z kilku powodów. Pierwszy i najistotniejszy jest taki, że w miarę trwania telenoweli coraz trudniej o nowe pomysły. W dodatku, w szeregu podobnych produkcji
trudno jest widza czymkolwiek zaskoczyć. Powielane są więc te same wątki, co prowadzi w naturalny sposób do nudy. Nuda pojawia się w serialach w miarę ich rozwlekania. Widz albo zaciska zęby, żeby dotrwać do końca, albo odpuszcza, mówiąc kolokwialnie i przerzuca się na coś innego, co
wydaje się nowsze, jeśli chodzi o fabułę i pomysły. Niektóre seriale zostały położone przez samych
producentów, jak:„Gra o trony” (ang. Game of Thrones) – amerykański serial fantasy, zrealizowany przez Davida Benioffa i D.B. Weissa dla HBO. Ta adaptacja cyklu powieści „Pieśń lodu i ognia”
amerykańskiego pisarza George’a R.R. Martina w dużej mierze zniechęciła fanów dłużącymi się przerwami pomiędzy poszczególnymi sezonami. Po długich przerwach widzowie zapominali, co działo się wcześniej, a nawet kto jest kim w filmie. Był to przykład, jak można pozbawić świetny skądinąd serial siły świeżości i rozwlec go niczym rozgotowany makaron. Może jedną z przyczyn był fakt,
że tę telenowele kręcono w kilku krajach: Hiszpanii, Maroku, Islandii, Chorwacji, Irlandii Północnej, Szkocji i na Malcie. Wersja polska odbywa się równolegle z amerykańską, czyli w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 3.00 naszego czasu. Seria siódma i ósma składały się, odpowiednio, z siedmiu i sześciu odcinków. Ostatni (ósmy) sezon zakończył jego emisję u nas. Ostatni odcinek wyemitowano 19 maja 2019.
Nasuwa się pewna analogia z pandemią cowid-19, która również ma zasięg światowy. Różnica
pomiędzy telenowelami, oglądanymi dla przyjemności, a serialem z udziałem koronawirusa jest zasadnicza. O ile do tych pierwszych możemy wracać chętnie nawet po latach, o tyle do tego ostatniego z pewnością nie. Chcemy go pożegnać nieodwracalnie i bezpowrotnie. Chcemy, aby zniknął
z naszego życia i z wszelkich mediów, które dziś poświęcają mu czas i miejsce.
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Tadeusz Porębski

Kościół jako morderca? Niestety, tak...

Nikt tylko ty

W prawo czyli w lewo

Gadka Tadka

pecjalna rządowa komisja pracowała przez sześć lat nad raportem, który opisywał
działalność nieczynnych już katolickich domów dziecka w Irlandii. Wynika z niego, że
w tego typu placówkach od 1922 r. zmarło około 9 tys. noworodków, niemowląt i małych dzieci. Ofiary skandalu z irlandzkich domów matki i dziecka otrzymają odszkodowania wypłacane przez rząd. Jednak irlandzki skarb państwa będzie ściągał należności od zakonu. Międzyresortowa komisja pod przewodnictwem Departamentu ds. Dzieci i Równości przygotowuje system zadośćuczynień dla poszkodowanych oraz ich rodzin. Początkowo komisja śledcza próbowała zrzucić odpowiedzialność za stworzenie systemu wyniszczającego kobiety i dzieci na barki ojców tych dzieci oraz rodziny matek. Mieliby oni ukryć w ten sposób nieślubne potomstwo
w obawie przed ostracyzmem nietolerancyjnego i konserwatywnego społeczeństwa. Wszystko
oczywiście za aprobatą Kościoła katolickiego. Jednak po opublikowaniu rewelacji w mediach,
przetoczyła się przez Irlandię fala antyklerykalnych protestów i zdecydowano się ujawnić szczerą prawdę.
Mariusz Agnosiewicz świetnie scalił w Onecie w jedno konkwistę, Boga i dzisiejszych katolickich
arcypasterzy: “Jan Paweł II nie zdobył się na prawdę o podboju i zniszczeniu, za które odpowiadają przecież nie tylko katoliccy władcy, ale i duchowieństwo. Przeciwnie, w 1992 r. uświęcił huczne
obchody “500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej”, kiedy w tym czasie postępowe środowiska
katolickie domagały się, by papiestwo wykorzystało rocznicę do przeproszenia za zbrodnie wobec
Indian”. Nie ma co dalej ściemniać, drodzy Czytelnicy. Fakty historyczne świadczą o tym, że Kościół
katolicki wtargnął przed 500 laty do Ameryki Łacińskiej z bronią w ręku, bez respektu dla tamtejszych kultur i stał się współwinny największej masakrze w dziejach ludzkości, zaś jego misjonarze
potępiali wszelkie uczucia religijne Indian jako “pochodzące od szatana”. Prawda jest też taka, że
od czasów Kolumba zaczął się proces eksterminacji, który nigdy nie ustał, a rok 1992 nie był żadnym powodem do świętowania, gdyż Holocaustu popełnionego na Żydach też się przecież nie celebruje, tylko oddaje cześć pamięci ofiar ludobójstwa.

S

iedy dodać do tego “zasługi” Watykanu i katolickiego kleru w umożliwieniu ucieczki
do Ameryki Południowej tysiącom hitlerowskich zbrodniarzy wojennych przez specjalnie stworzoną tzw. „linię szczurów” jestem kontent, że już w wieku siedemnastu lat odwróciłem się od Kościoła i nie chcę mieć z tą instytucją nic wspólnego. „Linia szczurów” składała się z wielu pojedynczych komponentów, była to spontaniczna współpraca różnych instytucji, która została usankcjonowana po drugiej wojnie światowej. Najpierw ucieczka przez Alpy do Włoch, z tej możliwości skorzystało 90 procent nazistowskich zbrodniarzy. Potem pierwszy przystanek w południowym Tyrolu. W klasztorze niemieckiego zakonu krzyżackiego w Merano, w klasztorze kapucynów niedaleko Brixen, czy w klasztorze franciszkańskim koło Bolzano zbrodniarze wojenni ukrywali się przez wiele lat i zbierali pieniądze na ucieczkę za ocean.
Stamtąd droga prowadziła do Rzymu. Jeżeli zostało przedłożone pismo Kościoła katolickiego
dotyczące tożsamości danego człowieka, uzyskanie paszportu wystawianego przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (wystawiono około 120 tysięcy takich dokumentów) było już tylko formalnością. Tą drogą uciekli m.in. Franz Stangl, komendant obozu zagłady w Treblince, winny zagazowania 900 tys. Żydów, Adolf Eichmann, wykonawca planu nazwanego “ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej”, czy dr Josef Mengele, zwany w Auschwitz “Aniołem Śmierci”. Tak Kościół katolicki dbał o swoje owieczki. A że były to również czarne owce, bynajmniej mu nie przeszkadzało...
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Derby na Służewcu w strugach deszczu

Gitarzysta zagrał na nosie rywalom i publiczności
Trzyletni ogier Guitar
Man zdecydowanie triumfował w niedzielę w klasycznej gonitwie Derby.
Przejdzie do historii także
dlatego, że dosiadająca go
Joanna Wyrzyk jest pierwszą kobietą w historii polskich wyścigów konnych,
której udało się wygrać
ten prestiżowy wyścig.
niedzielę na Służewcu panowały
ciężkie warunki,
niemal bez przerwy padał
deszcz. Na starcie do gonitwy
Derby stanęło 12 folblutów, trenowanych w kraju oraz gość z
Niemiec – siwa klacz Nania. Zaraz po starcie na czoło stawki
wysforował się Guitar Man, dosiadany przez dżokejkę Joannę
Wyrzyk. Większość kibiców i fachowców sądziła, że nieliczony
Guitar Man poprowadzi wyścig
dla kolegi ze stajni ogiera Adahlen pod czempionem Szczepanem Mazurem. Po wyjściu na
końcową prostą prowadzony blisko kanatu Guitar Man odskoczył jednak od rywali i nie zwalniając tempa zmierzał do celownika. Ze ścigającego go peletonu
oderwała się Nania, która w połowie prostej dopadła Guitar Mana. Wydawało się, że doświadczony Jan Verner w bezpośredniej walce nie da szans amazon-
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ce, ale srodze się przeliczył. Joanna Wyrzyk na ostatnich metrach
wspaniale posyłała “Gitarzystę”,
odparła atak i wygrała o koński
łeb. Na trzecią pozycję – aż o 7
długości za walczącą parą – finiszował faworyzowany Anator, a
za nim Adahlen i Gryphon. Drugi z faworytów Young Thomas
ukończył wyścig dopiero na
ósmym miejscu.
yhodowanego w
słynnej stadninie
Coolmore ogiera
Guitar Man trenuje Adam Wyrzyk, ojciec Joanny. Triumf w
Derby jest dla niej bez wątpienia
największym sukcesem w karierze. Tytuł dżokejki wywalczyła
w ubiegłym sezonie, wygrywając setną gonitwę. Ta utalentowana, ambitna, waleczna i
atrakcyjna fizycznie młoda dama czyni z roku na rok widoczne postępy. Stylu jazdy, jaki zaprezentowała w Derby, nie powstydziliby się najlepsi zachodni dżokeje. Joanna Wyrzyk jest
pierwszą kobietą w historii polskich wyścigów konnych, która
zdołała wygrać ten prestiżowy
wyścig. W 1995 r. bliska triumfu w Derby była nieżyjąca już
Katarzyna Szymczuk, która na
ogierze Wolarz wywalczyła drugie miejsce, tuż za zwycięzcą
Numerousem. Jej wynik powtórzyła rok później praktykantka
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Guitar Man skutecznie odpiera atak niemieckiej klaczy Nania (nr 4).

dżokejskiaatarzyna Wojtasiak,
dosiadająca klaczy Donna Grafia, ulegając dopiero na ostatnich metrach o pół długości
ogierowi Wonderful.
iezwykle cieszy fakt,
że po latach męskiej
dominacji w gonitwach najwyższej kategorii do
walki skutecznie włączają się kobiety. Również w rankingu trenerów na szczyt przebiła się kobieta Cornelia Fraisl, osiadła od
lat w naszym kraju Austriaczka.
W minionym sezonie wystąpiła
po raz pierwszy w roli trenerki i
natychmiast zawojowała Służewiec. Trenowane przez nią konie
wygrały 44 gonitwy, co uplasowało Cornelię na drugim miejscu w czempionacie trenerów.
Najstarsi bywalcy Służewca nie
pamiętają tak udanego debiutu
trenerskiego.
wycięstwo “Gitarzysty”
było dużym “fuksem” i
miało przełożenie na
wypłaty. Za porządek Guitar
Man - Nania koński totalizator
zapłacił aż 460 zł za trzyzłotowy bilet. Trenowana w Niemczech klacz Nania była jedynym
koniem z zagranicy, nie miała
jednak na koncie spektakularnych sukcesów i chyba dlatego,
podobnie jak Guitar Man, nie
Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Chalimoniuk została zaliczona przez służewitał gości gonitwy derbowej, będąc odziany z najwyższą elegancją wieckich typerów do grona faw dawnym stylu.
worytów.
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la “Passy” wynik gonitwy nie jest żadnym zaskoczeniem. W przed
derbowej publikacji “Czy Guitar
Man wygra Derby”, napisaliśmy
m.in.: “Odrębnej analizy wymaga Guitar Man, syn irlandzkiego
ogiera Galileo, jednego z najdroższych i najbardziej pożądanych
reproduktorów na świecie... W
środowisku powiada się, że przychówek po Galileo zaczyna się
od miliona funtów, a konie po
nim oferowane za pół miliona
uważa się za podejrzane. „Gitarzysta” został zakupiony za kilkadziesiąt tysięcy, więc na Służewcu poszła fama, że ma on po ojcu
tylko dwie, najwyżej trzy nogi.
Oby wyścigowi spece, produkujący się w telewizyjnym studiu,
nie pomylili się w ocenie. Z obserwacji wynika bowiem, że jest to
bardzo mocny, ciągły koń, od debiutu wyraźnie oszczędzany”. A
tak pisaliśmy o klaczy Nania: “Nie
można wkluczyć w Derby „fuksa”... Może to być niemiecka Nania, ponieważ dystansowe folbluty trenowane w Niemczech
mają w wyścigowym świecie bardzo dobrą markę, potrafiły wygrać nawet prestiżowy Łuk
Triumfalny w Paryżu...”.
o pod kątem selekcji
oznacza zwycięstwo w
Derby niezbyt udanego potomka ogiera Galileo, drugie miejsce nie wyróżniającej się
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Na „góralach” do Europy
W dniach 29 czerwca – 3 lipca jedenastu młodych zawodników Warszawskiego Klubu Kolarskiego wzięło
udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w kolarstwie górskim. Zawody dla młodzików (13-14 latkowie) i juniorów młodszych (15-16 latkowie) odbyły się
we włoskiej Pile na wysokości blisko 2000 m. n. p. m.
To już szósty raz z rzędu jak warszawski klub wysyła na tej rangi zawody swoich wychowanków. W przeszłości startowali tam
m.in. Matylda Szczecińska, Miłosz Ośko, Dominik Górak, Konrad
Czabok, Michał Pomorski, Mateusz Gajdulewicz. Wszyscy to późniejsi mistrzowie bądź wicemistrzowie Polski w MTB lub na szosie.
Zawody w Pile składały się z czterech konkurencji: krótka jazda
na czas w terenie (ok. 1,5 minuty), eliminator (czterech zawodników startuje na krótkiej, krętej trasie, dwóch najlepszych awansuje
dalej), sztafeta (2 chłopców i jedna dziewczyna, każdy pokonuje pełną rundę wyścigu MTB – ok 13 minut) i najważniejszy: wyścig MTB
XCO (na trudnej technicznie rundzie, wyścig trwa ok 50 minut).
– Start na tej imprezie stał się kołem zamachowym w rozwoju sportowym wielu naszych podopiecznych. Sześć lat temu za namową rodziców zawodników zorganizowaliśmy pierwszy wyjazd na MME
do austriackiego Grazu. Dzięki udziałowi w tej rangi imprezie mogliśmy przyjrzeć się jak funkcjonują reprezentacje i teamy z innych
państw. Wiele się nauczyliśmy i uczymy się co roku. Co napawa
nas dumą, nasi zawodnicy osiągają też coraz lepsze rezultaty. 17. miejsce Maćka Jarosławskiego czy 26. Alka Struzika to są już bardzo do-

bre wyniki, dające nadzieję na medale w kolejnych latach – podsumował prezes Warszawskiego Klubu Kolarskiego Błażej Maresz.
W zawodach w każdej kategorii startuje przeszło stu zawodników,
niewiele mniej liczne są kategorie kobiece. Najlepsi są Szwajcarzy,
Włosi, Austriacy i Czesi. Każda z tych nacji ma po kilka swoich reprezentacji. Dodatkowo startują kluby z tych państw.
Cross-country bardzo się zmienia. Trasy zawodów sprzed 5-10
lat wyglądały zupełnie inaczej niż te dzisiejsze. Ilość trudnych i
wręcz niebezpiecznych elementów na rundzie znacząco się zwiększyła. Od zawodników wymaga się nie tylko najlepszej wydolności,
ale też i cyrkowych umiejętności. Do tego muszą być dostosowane
rowery, które dzieci z Włoch czy Szwajcarii mają z najwyższej półki. Jeżeli w kraju trenuje MTB kilka tysięcy młodzików, można być
pewnym, że wśród nich znajdzie się zawodnik z wydolnością medalisty takich MME. Jeżeli nauczymy go pokonywać trudne elementy, medal będzie nasz. Do tego niezbędne są trasy, na których można trenować. Takich miejsc w Warszawie, niestety, brakuje. Możemy dobrze promować klub, przeprowadzać sprawnie nabory, pozyskiwać sponsorów rowerowych, zatrudniać najlepszą kadrę trenerską, jednak bez wsparcia w budowie odpowiedniej infrastruktury nie podskoczymy wyżej – skwitował Błażej Maresz.
Olbrzymie podziękowania należą się trenerom i rodzicom, którzy w tym roku umożliwili start zawodnikom WKK na tej imprezie.
Wyjazd został dofinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa,
za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Dżokejka Joanna Wyrzyk, pierwsza w historii polskich wyścigów
konnych triumfatorka gonitwy Derby.
wynikami klaczy Nania oraz pobicie przez tę parę aż o ponad 7
długości zdecydowanych faworytów prestiżowego wyścigu?
Jest to potwierdzenie mojej tezy
sprzed tygodnia o wyjątkowo
słabym roczniku derbowym. Ponoć z faktami nikt rozsądny nie
polemizuje, a niedzielne fakty
są potwierdzeniem tezy o sprowadzaniu z Zachodu do Polski
coraz gorszego materiału wyścigowego. W derbowym, bardzo
słabym roczniku, nie ma wybijających się jednostek, co przyczyniło się do zdecydowanego
triumfu w Derby odrzutowi po
Galileo i przeciętnej niemieckiej
klaczy. Można oczywiście zrzucać winę na ciężki tor, ale klaso-

wy folblut radzi sobie w każdych
warunkach pogodowych.
ogły zdziwić ceny biletów wejściowych
na Derby. Aby w niedzielę wejść na tory, trzeba było
zapłacić 29 zł od głowy. Czteroosobową rodzinę z dorosłymi
dziećmi, bądź grupę przyjaciół
sam wjazd na Służewiec kosztował więc 120 zł. Nic dziwnego,
że sprzedano jedynie około 2 tysięcy biletów. A jeszcze niedawno Derby i Wielką Warszawską
oglądało po kilkanaście, zaś w
latach 90-tych kilkadziesiąt tysięcy widzów – bez względu na
pogodę.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
Foto: TS
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418

CAŁE i uszkodzone kupię,
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327

DO WYNAJĘCIA gabinet w
salonie fryzjersko-kosmetycznym,
Piaseczno, ul. Rubinowa, nad
Pocztą, 601 231 501; 602 747 333
DZIAŁKI rekreacyjnobudowlane, Prażmów,
602 770 361
KUPIĘ las, okolice Prażmowa,
602 770 361
MIESZKANIE 48 m2, parter, ul.
Hawajska sprzedam bezpośrednio,
602 651 211

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania: sprzedaż:
! Centrum, 24 m2, 1 pok.,
świetny standard, 100 m od st.
metra, cisza, spokój, 601 720 840
! Konstancin, 100 m2
apartament, obok parku, dobra
cena, 601 720 840
! Konstancin, rezydencja 400
m2/3500 m2, starodrzew, wysoki
standard, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,7 mln.
zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł, do neg., cisza, spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Ursynów, 61 m2, 3 pok., I p.,
do wejścia, 601 720 840
! Ursynów, 2 pok.,42 m2, blisko
metro, po remoncie, c. 535 tys.zł,
601 720 840
! Ursynów, 2 pok., 48 m2,
550 tys. zł, 601 720 840
! Ursynów, 3 pok.., 58 m2,
c. 710 tys. zł, 601 720 840
! Ursynów Imielin ,70 m2, 3
pok.,z garażem, ładne, 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840

Domy:
! Dom ok. Góry Kalwarii,
w stanie surowym 230 m2 na
działce 1300 m2. Cicha, spokojna
okolica, tylko 350 tys. zł,
601 720 840
! Konstancin, rezydencja 400
m2/3500 m2, starodrzew, wysoki
standard, 601 720 840
! Konstancin, 400m2/1300m2,
ładny dom w dobrej cenie, tylko
1,9 mln zł, 601 720 840
! Konstancin , okazja dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 1.250 tys.zł, 601 720 840
! Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do 450
m2, 601 720 840
! Mokotów Górny dom, 300
m2, świetny punkt, 601 720 840
! Piaseczno Gołków, 80 m2
dom, działka 500 m2, c. 630 tys. zł,
601 720 840
! Ursynów, pół bliźniaka, 610
m2 na mieszkanie lub biuro,
c. 3,8 mln.zł, 601 720 840,
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Działki:
! Działka 1600 m2
k.Konstancina (5 km), pod
budowę domu, ładna, zielona,
cisza, spokój, świetna cena,
601 720 840
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Chyliczki, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Chyliczki 5700 m2 pod mini
osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.
Puławskiej, c. 2 mln.200 tys. zł,
superpunkt , 601 720 840
! Wesoła 63 000 m2,
inwestycyjna, blisko autostrady,
601 720 840
! Wilanów, 5000 m2, pod
bud.jednorodzinne, ładna działka,
601 720 840

! Sadyba, lokal handlowy 110
m2 do wynajęcia, wysoki standard,
witryny przy głównej ulicy,
601 720 840
! Ursynów-Kabaty, 128 m2 lokal
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys. zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 75 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550
tys. zł , 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów,
domów, rezydencji,
niezabudowanych działek gruntu
w południowej części Warszawy
(Konstancin, Piaseczno i okolice,
Sadyba, Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

AAA MALOWANIE
tanio, remonty,
glazurnictwo
669 945 460
AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 303 530

NAPRAWA lodówek,
602 272 464
NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

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

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
PRANIE dywanów,
wykładzin, kanap,
669 945 460
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE,
itp. 608 303 530

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MALOWANIE, gładź,
505 735 827

Do wynajęcia:
! Mokotów, ul. Belwederska,
4 pokoje, 108 m2, do wynajęcvia
6500 zł/m-c, 601 720
Lokale handlowe :
! 58 m2 z dobrym najemcą,
tylko 830 tys. zł.
! Biedronka, z najemcą.
Wieloletnia umowa, 601 720 840
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard, z
parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,
! Centrum, lokal 160 m2 –
sprzedaż – z najemcą – 10 lat,
dobra inwestycja, 601 720 840
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep
spożywczy działający, dobre
dochody, do wynajęcia, 18 tys.
zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5 mln. zł, z
powodu braku czasu, 601 720 840
! Kamienica 421 m2 + lokale
handlowe, wszystko wynajęte,
czynsz płacony przez najemców
20 tys/m-cznie - sprzedam,
601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 , z
najemcą, okolice Nowego Światu,
601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów 70 m2, lokal z
najemcą, gastronomia, c. 1 mln
450 tys. zł brutto, wynajęty na
10 lat, 601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840,

ŚLUSARZA i lakiernika
proszkowego zatrudnimy,
Baniocha,602 253 180

APTEKA na Ursynowie zatrudni
magistrów, farmacji i techników na
dyżury, 22 643 01 02,
apteka.ursynow @op.pl
SZKOŁA PODSTAWOWA im.
Polskich Olimpijczykow w
Mysiadle, ul. Kwiatowa 28,
zatrudni nauczyciela religii, (pełen
etat) oraz nauczyciela fizyki,
(pelen etat) 22 godziny.
Tel. kontaktowy 22 462 85 20. CV
proszę przesyłać na adres e-mail
sekretariat@spwmy.edu.pl

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ
DROBNYCH
PROSIMY
O KONTAKT
POD NUMEREM
509 586 627
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Przyłapani na wycinaniu
katalizatora mieli narkotyki
Ursynowscy policjanci zatrzymali 23-letniego obywatela
Ukrainy oraz jego o rok starszego krajana podejrzanych o usiłowanie kradzieży katalizatora
z volkswagena zaparkowanego przy ul. Związku Walki Młodych w Warszawie. Mężczyźni
mieli w samochodzie jeszcze
ciepłą bezprzewodową szlifierkę kątową, narzędzia świadczące o prowadzeniu tego rodzaju
przestępczej działalności oraz
zawiniątka z heroiną.
Policjanci z ursynowskiego
wydziału wywiadowczo-patrolowego ustalili, że przestępstwo
polegające na próbie kradzieży katalizatora z samochodu
volkswagen polo, stojącego na

parkingu, ujawnił mieszkaniec
jednego z pobliskich budynków.
Około 3:00 nad ranem do jego mieszkania zaczął docierać
dźwięk szlifierki. Zaniepokoiło
go to i postanowił to sprawdzić.
Kiedy wyszedł na zewnątrz w
pobliżu miejsca, z którego dobiegał niepokojący go odgłos zauważył ubranego na czarno
mężczyznę w wieku około 30
lat. Na twarzy miał czarną maseczkę ochronną, stał przy samochodzie toyota prius i rozglądał się jakby kogoś ubezpieczał.
Gdy zgłaszający głośno zapytał
co się dzieje, wówczas odgłosy
pracującej szlifierki ucichły, a
mężczyzna stojący przy toyocie
krzyknął coś w kierunku kolegi
leżącego pod volkswagenem polo, po czym wsiadł do swojego
pojazdu i odjechał w kierunku al.
KEN. Mieszkaniec Ursynowa
wezwał policjantów, a kiedy
przyjechali wskazał im samochód, z którego sprawcy chcieli
wyciąć katalizator.
Mundurowi ustalili rysopis
sprawców, obejrzeli auto, na
wydechu którego wydać było
ślady po tarczy szlifierki i wspólnie ze zgłaszającym ruszyli w
poszukiwaniu podejrzanych.
Toyotę, którą oddalili się sprawcy funkcjonariusze zauważyli
przy ul. Wokalnej, w aucie siedziało dwóch mężczyzn, świadek zdarzenia rozpoznał ich jako sprawców. Wywiadowcy dokonali ich legitymowania, 23latek i jego o rok straszy kolega
nie potrafili odpowiedzieć co
robili w nocy na Ursynowie.
W bagażniku ich pojazdu wywiadowcy znaleźli niebieski plecak, w którym znajdowały się
cążki do metalu oraz bezprzewodowa szlifierka kątowa wraz
z akumulatorkami i tarczami do
cięcia metalu. Urządzenie było
jeszcze ciepłe, co niewątpliwie
świadczyło o tym, że była niedawno używana. Ponadto w samochodzie mundurowi znaleź-

li ciemne ubrania, maski, rękawiczki latarki oraz wyposażenie
w postaci lewarków i kluczy.
Dodatkowo w saszetce, do
której przypięte były kluczyki od
pojazdu toyota, wywiadowcy
ujawnili cztery zawiniątka z folii aluminiowej z zawartością białego i brązowego proszku. Badanie narkotesterem wykazało,
że to heroina. Obaj mężczyźni
trafili do policyjnego aresztu, następnego dnia usłyszeli zarzuty
kradzieży oraz posiadania środków odurzających. Starszy z nich
przyznał się, że on wycinał katalizator z samochodu, a jego kolega stał na czatach. Teraz grozi
im kara do 5 lat więzienia.

Ukradł kilkadziesiąt
rowerów
Ursynowscy kryminalni zatrzymali 43-latka podejrzanego o kradzież około 60 rowerów. W trakcie prowadzonego
dochodzenia śledczy z Mokotowa udowodnili mu kradzież
16 jednośladów na terenie
dzielnicy. Natomiast ursynowscy funkcjonariusze zebrali dowody wskazujące na kradzież
27 rowerów. Mężczyzna przyznał się, że na swoim koncie ma

również zabór jednośladów na
Śródmieściu i Woli.
Policjanci ustalili, że za sprawą kradzieży kilkudziesięciu
rowerów na ternie Warszawy
stoi 43-latek, który nie ma stałego miejsca zamieszkania.
Mężczyzna był świadomy procederu jaki uprawiał niemalże
na przemysłową skalę dlatego
ukrywał się, zmieniając często
miejsce pobytu. Niemniej jednak policjanci ustalili, że w dniu
zatrzymania będzie przebywał
w jednym z mieszkań przy ul.
Racławickiej na Mokotowie.
Pojechali więc z niezapowiedzianą wizytą, na którą podejrzany zareagował całkiem zwyczajnie, od samego początku
miał wiele do powiedzenia na
temat swoich występków. W
trakcie przeszukania mieszkania funkcjonariusze ujawnili
szczypce do przecinania zabezpieczeń rowerowych oraz bezrękawnik, w którym dokonywał szeregu przestępstw.
Mężczyzna chętnie mówił o
wszystkim, wymieniając całą listę ulic niemalże z fotograficzną
pamięcią. Oświadczył, że zabierał jednoślady na Ursynowie,
Mokotowie, Woli oraz Śródmieściu. Łącznie w całej Warszawie
mógł ich ukraść około 60.
Między innymi zabrał rower
przy al. KEN 84. Tam przyjechał
rowerem, który wcześniej
ukradł na Wilanowskiej. Pamięta kradzież sprzed jednego ze
sklepów przy al. KEN 91. Kolejne miały miejsce w maju i w
czerwcu z klatki schodowej przy
ul. Lanciego. Następna na ul.
Rybitwy. Dwa rowery ukradł
przy ul. Dembowskiego. Następnie przy ul. Lachmana, Dereniowej, Ekologicznej, Polinezyjskiej, Dembego, Grzegorzewskiej, Nowoursynowskiej, Puławskiej, Belgradzkiej, Wąwozowej, Rodowicza Anody, Braci
Wagów itd. Łącznie policjanci
udowodnili mu 27 kradzieży na

Ursynowie i 16 na Mokotowie.
Podejrzany twierdził, że każdy
rower sprzedawał za około 250
zł. Pieniądze przeznaczał głównie na narkotyki.
Teraz czekają go jeszcze pozostałe zarzuty. Na razie jednak
będzie musiał spędzić najbliższe
miesiące w areszcie, bowiem na
wniosek policjantów i prokuratora mokotowski sąd zastosował
wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dwumiesięcznego aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży w warunkach recydywy, ponieważ był już
karany za kradzieże. Grozi mu
kara do 5 lat więzienia, która
może wzrosnąć jeszcze o połowę
ze względu na jego przeszłość.

Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Alicja Zawadzka
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 502 00 00
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

Nieletni oszukiwali
seniorów
Wilanowscy kryminalni ustalili i zatrzymali dwóch 14-latków
podejrzanych o udział w dwóch
oszustwach metodą „na policjanta”. Przestępstwo polegało
na tym, że do pokrzywdzonych
zadzwonił mężczyzna podający
się za funkcjonariusza CBŚP i
przekonał ich, że na ich konta
bankowe włamali się oszuści i
właśnie kradną im pieniądze, po
czym nakłonił seniorów, aby wydali swoje karty bankomatowe
młodym mężczyznom podającym się za policjantów.
Wilanowscy kryminalni wiedzieli, że 14-latkowie mają na
koncie kilka przestępstw, których dopuścili się w swojej dzielnicy, ale także na Żoliborzu. Do
pracy przy oszustwach „na policjanta” miał ich pozyskać pełnoletni kolega, który został już
wcześniej zatrzymany przez żoliborskich funkcjonariuszy, a
następnie tymczasowo aresztowany przez sąd.
Policjanci ustalili, że do tego
rodzaju procederu celowo werbowani są nieletni, ponieważ w
mniemaniu przestępców trudniących się oszustwami „na policjanta”, nieletni podlegają innej
odpowiedzialności za tego rodzaju przestępstwa niż dorośli.
Zaangażowani do odbierania
pieniędzy lub kart bankomatowych od pokrzywdzonych swoim wyglądem muszą jednak
sprawiać wrażenie, że są dorośli.
W tym przypadku obaj zatrzymani przez policjantów nieletni
mieli ponad 186 cm wzrostu.
Kiedy zostali skierowani do
mieszkań pokrzywdzonych, ci
byli tak przestraszeni zaistniałą
sytuacją, że nawet nie zapytali o
legitymacje służbowe ani w żaden inny sposób nie zweryfikowali, czy młodzi mężczyźni, którym dają w ręce karty bankomatowe to funkcjonariusze CBŚP.
Czternastolatkowie weszli w taki sposób w posiadanie dwóch
kart. Łącznie przeprowadzili nimi sześć transakcji wybierając z
kont osobistych 23.000 zł.
Dysponując odpowiednią ilością dowodów wskazujących na
udział nieletnich w przestępstwie funkcjonariusze zatrzymali najpierw jednego, a później drugiego z nich, obaj trafili do policyjnej izby dziecka, a
tamtąd na przesłuchanie do
mokotowskiego wydziału do
spraw nieletnich i patologii. Policjanci przesłuchali obu zatrzymanych jako nieletnich sprawców czynu karalnego i skierowali sprawę do sądu rodzinnego i nieletnich, który zadecyduje o ich dalszym losie. W przypadku dorosłych tego rodzaju
przestępstwo zagrożone jest karą do 8 lat więzienia, nieletni
natomiast mogą trafić do zakładu poprawczego.

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
22 443 71 00
fax
22 443 72 91
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01
Policja
603 19 78 lub 112
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 19115

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

701 75 00

757 20 51
726 67 00
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Piaseczyńska 77
22 484 23 00, 22 484 23 10
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
999, 756 75 11

Kobiece doświadczenie
niemieckiego zniewolenia

Wyjątkową wystawę pt. „Aktywna kultura pamięci –
kobiece doświadczenie obozów koncentracyjnych”
można obejrzeć w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów. Zrealizowano ją przy współpracy z Uniwersytetem
Białostockim oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Autorką projektu jest Barbara Czarnecka. Clou stanowią unikatowe i niemal nieznane rysunki wykonane przez więźniarki w obozach. Pokazują obozową codzienność i przemoc wobec przetrzymywanych w nim kobiet. Prace prezentowane na wystawie pokazują
kobiety uchwycone w różnych pozach, podczas wykonywania czynności. Są obnażone, wycieńczone i chore. Na wystawę składają się
archiwalne rysunki, wykonane przez polskie artystki, więźniarki
, które są opatrzone komentarzem w postaci fragmentów obozowych wspomnień oraz prace malarskie, rzeźby, instalacje będące
współczesną recepcją tego doświadczenia. Dopełnieniem rysunków
jest komentarz historyczny i literacki, a także wspomnienia zawierające fragmenty relacji obozowych byłych więźniarek.
Projekt „Aktywna kultura pamięci – kobiece doświadczenie obozu koncentracyjnego” sfinansowało MNiSW i Wydział Filologiczny
UwB. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy na temat
losu i doświadczeń kobiet w w niemieckich obozach koncentracyjnych. Jest on adresowany zwłaszcza do młodego pokolenia. Ma pomóc zrozumieć, czego kobiety te musiały doświadczać i co przeżywać.
Mirosław Miroński
Wystawa potrwa do 17 października br.

Lesznowola
Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe 992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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