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Ściana Wschodnia wstrzymała Ursynów
przez siebie dziesięć lat temu model państwa. Zapomniał wół, jak
cielęciem był, czy co?
o cóż, punkt widzenia zależy zawsze od punktu siedzenia i tu oczywiście nic
nowego pod słońcem. Państwowy
monopol mieliśmy już w czasach
PRL, a z tym monopolem wiązała się tzw. nomenklatura, czyli
przyznawanie ważnych lub intratnych stanowisk li tylko po partyjnym uważaniu. Chodziło bowiem o to, żeby na tych stanowiskach pozostawali sami swoi.
Trudno oczywiście nie zauważyć,
iż w podobnym duchu zaczęły
działać również dominujące partie nowej Polski, dobierając swojaków choćby na chybił trafił: jednego rzuci się na sport, innego na
hodowlę koni arabskich, a jeszcze
innego na kolejnictwo lub wodociągi. W efekcie facet będący ministrem spraw zagranicznych kompromituje się do tego stopnia, że
bredzi o swojej wizycie w nieistniejącym państwie San Escobar,
aż cały Internet ryczy ze śmiechu.
Podobnie skompromitował się kiedyś, tylko w nieco innym kontekście, były minister kultury z rekomendacji PSL.
amiętam, że za Peerelu, gdy
rozpoczęto „odżydzanie”
stanowisk, chciał na takiej
zasadzie zostać redaktorem naczelnym miesięcznika „Szachy”
pewien gość, który w ogóle nie kumał tej gry i musiałby się jej dopiero nauczyć. Teraz PiS, planujące
liczne zwolnienia urzędników, gotowe wyrzucać z roboty nawet absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Krótko mówiąc, nie będzie się ponoć oszczędzać również wykwalifikowanych
urzędników służby cywilnej (mianowanych), bo pandemia koro-
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onathan Swift, irlandzki pisarz z satyrycznym zacięciem, żyjący w latach 1667
– 1754), rzucił między innymi
na papier taką oto sentencję:
„Kłamca polityczny różni się od
zwykłego tylko jednym – zazwyczaj ma krótką pamięć”. Dlatego
Polska Agencja Prasowa może w
każdej chwili przypomnieć Jarosławowi Kaczyńskiemu jego słowa z 2010 roku, które zacytowała w depeszy z Łodzi: „Jeśli jakaś
władza ma wszystkie stanowiska
w państwie, najróżniejszego rodzaju – a po strasznej katastrofie
nastąpiła przecież szybka obsada
różnych stanowisk, także pozarządowych – jeżeli do tego ma
prezydenta, jeśli do tego ma jeszcze poparcie potężnych mediów,
które nie zauważają jej błędów,
które w jednych oczach widzą
źdźbło, a w innych belki nie widzą – żeby się odwołać do Ewangelii – to wtedy z naszą demokracją może być naprawdę bardzo niedobrze” – nauczał prezes
partii Prawo i Sprawiedliwość
podczas wiecu w Łodzi.
ja się z tą jego nauką całkowicie zgadzam. Tylko że dzisiaj,
gdy się obserwuje owego latarnika oświetlającego drogę, jaką ma iść Polska, to okaże się, że
najciemniej pod latarnią. Obecnie bowiem sam Jarosław wprost
hołubi tak ostro krytykowany
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obficie, żeby zrekompensować obywatelom straty spowodowane koronawirusem.
e wspomnianą Ścianą
Wschodnią zderzył się nasz
sąsiad z Ursynowa, startujący w wyborach na prezydenta
RP – mer Warszawy Rafał Trzaskowski, który okazał się lepszy
od Andrzeja Dudy w dziesięciu
spośród 16 województw, a jednak
– mimo wygrania tylu bitew –
przegrał całą wojnę. Była to na
szczęście nad wyraz honorowa
przegrana. Każdy z pretendentów zebrał ponad 10 milionów
głosów, co faktycznie dzieli Polskę
niemal równo na pół. Wodzów
wiecznie ścigającej się z PiS-em
Platformy Obywatelskiej zapytać
wypada: gdzieście mieli oczy, nie
wysuwając wcześniej Trzaskowskiego na pozycję swojego lidera,
skoro potrafił on w mgnieniu oka
i przy ciężkim ostrzale ze strony
konkurencji zyskać tak wielkie
uznanie, choć – w przeciwieństwie do Dudy – nie wspierały go
ani trony, ani ambony?
a stanowisko prezydenta
państwa ten zasiedziały ursynowianin akurat się znakomicie nadawał z uwagi na swoje obycie międzynarodowe, znajomość kilku języków obcych oraz
wyniesioną z domu rodzinnego elegancję w zachowaniu. Andrzej Duda takich walorów nie ma, a blask
klasztoru jasnogórskiego, gdzie bywa on nader często, pomaga mu jedynie na forum krajowym. Za granicą wsparcie braci paulinów – niczego im nie ujmując – może się
bowiem przydać tylko jako protekcja dla kogoś chcącego znaleźć
się za klasztorną furtą.
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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nawirusa zmusza do poważnych
cięc personalnych. Może jednak
lepiej rozwiązać funkcjonujące
przy ministrach „polityczne gabinety” (jeśli ich dotychczas nie rozwiązano)?
iele wskazuje na to, że
swojakiem przestał być
nagle premier Mateusz
Morawiecki, którego prywatne
posunięcia majątkowe mogły budzić szczery podziw, ale może ktoś
z rządowych ideologów przeczytał
przypadkowo w jednym z moich
felietonów, że Polski to już nie da
się przepisać na żonę – i zalecił
jak najszybsze spuszczenie Mateusza, choć on z takim zapałem
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głosił swoją Ewangelię w niedawnej kampanii prezydenckiej,
wspierając Andrzeja Dudę.
en ostatni – zgodnie z przewidywaniami – wygrał po
raz drugi wybory na prezydenta RP i to akurat trzeba uszanować, niezależnie od tego, co się
myśli o metodach wpływania na
społeczeństwo, które nie wszystkim mogły się podobać. Prosta metoda janosikowa – zabierać bogatym, a rozdawać biednym na pewno była kluczem do tego zwycięstwa. Poprzednio rządzące partie
chwaliły się, jak dobrze sobie radzi
Polska jako całość, nie zajmując
się już tym, jak ten całościowy do-
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brobyt ma się do sytuacji ekonomicznej przeciętnego Polaka, któremu nie mogło się też spodobać
podwyższenie progu przejścia na
emeryturę. Nowa władza natomiast zwróciła się ku tym, którzy
radzą sobie najsłabiej, a na żonę
mogą przepisać co najwyżej swoje długi. No i najbiedniejszy lud,
głównie już zaawansowany wiekowo i zamieszkujący wschodnie
rubieże Rzeczypospolitej – władzy
się odwdzięczył. Trzeba sobie
wszakże zdawać sprawę, że rozdawnictwa nie da się utrzymać na
dłuższą metę. Każda kasa ma bowiem swoje dno, zwłaszcza ta
obecna, z której czerpie się nader
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Buspas na Puławskiej
Trwa wyznaczanie buspasa na ul. Puławskiej na odcinku od węzła “Wyścigi” do pętli autobusowej przy al.
Wilanowskiej.
Pas dla autobusów będzie obowiązywać na obu jezdniach od 24
lipca. Dopuszczony będzie na nim ruch karetek, pojazdów miejskiego transportu osób niepełnosprawnych, motocykli oraz taksówek.
Autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego mają do dyspozycji prawie 64 kilometry wydzielonych pasów dla komunikacji
miejskiej. To nie wszystko. Niektóre ulice dostępne są wyłącznie lub
przede wszystkim dla autobusów. Takich odcinków jest ponad pięć
kilometrów.
Autobusy swoje pasy dzielą również z tramwajami – poruszają
się wspólnym torowiskiem tramwajowo-autobusowym. Tak jest w
al. „Solidarności” oraz na ul. 11 Listopada.
Najdłuższy warszawski buspas jest na ul. Radzymińskiej i al. „Solidarności”. Zaczyna się niemal na granicy miasta, przy ulicy Krynoliny, a kończy na pl. Bankowym. Ma on dokładnie 7775 metrów długości. Na tym odcinku jest też najdłuższy w Warszawie „trambuspas”.
Autobusy i tramwaje kursują tu razem na odcinku 2,7 kilometra.
Najmłodszy buspas w stolicy wytyczony został w czerwcu 2020
w al. „Solidarności” od ul. Jórskiego do Łodygowej, ma on ok. 1700
metrów długości.Wyznaczenie nowego buspasa to poważna ingerencja w organizację ruchu. Dlatego przed podjęciem decyzji przeprowadzamy szczegółowe analizy, które pozwalają ocenić faktyczną efektywność buspasa.
Wśród analizowanych czynników znajdują się m. in. natężenie ruchu pojazdów transportu zbiorowego i pojazdów prywatnych,
okres funkcjonowania buspasa, straty czasowe w ruchu komunikacji miejskiej występujące przed wprowadzeniem usprawnienia,
liczba skrzyżowań oraz długość odcinków prostych (od skrzyżowania do skrzyżowania).
Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Rafała Trzaskowskiego, rozpoczęto również proces wpuszczenia motocyklistów na buspasy.
Przez ostatnie miesiące trwało projektowanie i opiniowanie zmian
w organizacji ruchu.
Pierwsi motocykliści pojawili się na buspasach jeszcze w czerwcu. Wtedy też wyznaczyliśmy nowy buspas na ul. Radzymińskiej.
Po zakończeniu obecnie trwających prac, będą oni mogli poruszać
się również po buspasie na Puławskiej.
W kolejnym etapie chcemy wdrożyć nowe buspasy z oznakowaniem pozwalającym na poruszanie się nimi motocykli na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. (na odc. Grójecka-Szczęśliwicka) oraz na
Modlińskiej (na odc. płk. R. Kuklińskiego-Elektronowa). Trwają
RK
ostatnie przygotowania.

W 2019 rekordowo mało wypadków
W zeszłym roku w Warszawie doszło do 905 wypadków drogowych. To
najmniej odkąd prowadzone są tego typu statystyki w stolicy. W ostatnich latach ta liczba raz

rosła, raz spadała, ale
nigdy nie spadła tak bardzo jak w 2019 r. Poniższe
dane to część cyklicznego
raportu o bezpieczeństwie ruchu drogowego w
Warszawie.

Instynktownie czujemy, że jeśli
wypadków jest więcej, to więcej
jest też poszkodowanych, a jeśli
ta liczba robi się mniejsza, to rannych i ofiar też powinno być
mniej. W Warszawie ta reguła w
ostatnich latach nie zawsze dzia-

łała. W roku 2017 i 2018 zanotowano wzrost liczby wypadków,
ale… nie miało to tragicznych
efektów. Liczba ofiar śmiertelnych
od 2013 r. niezmienne spada.
W 2019 r. spadły wszystkie
najważniejsze statystyki wypadkowe. Zanotowano 905 wypadków drogowych, czyli aż o 199
mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie ofiar śmiertelnych (35) i
rannych (1031) też jest najmniej
odkąd prowadzimy statystyki.
Osób ciężko rannych jest tylko
o jedną więcej (102) niż w najlepszym pod tym względem roku 2015.
Od kilku lat prowadzony jest
audyt przejść dla pieszych i w jego efekcie przebudowywane są
najniebezpieczniejsze miejsca.
Takiego programu nie ma nigdzie na świecie. Intensywnie poprawiane jest też oświetlenie.
Efekt? Spadające statystyki.
Dla porównania cofnijmy się o
trzy lata. Dlaczego akurat do
2016 r.? Bo wtedy liczba wypadków drogowych była podobna –
914. Ale aż 54 osoby zginęły wtedy na ulicach Warszawy, a 158
odniosło ciężkie rany. Tych drugich zwykle pomija się w statystykach, a to przecież poszkodo-

wani, których czeka wielomiesięczne leczenie, a czasem nigdy
nie wracają do pełnego zdrowia.
Warto więc zauważyć, że w
ciągu sześciu lat – od najbardziej
tragicznego 2013 r. – liczba najciężej poszkodowanych w wypadkach (ciężko rannych i zabitych) spadła w Warszawie dwukrotnie! Z 283 do 137 osób.
Wróćmy jednak do 2016 r.
Również inne statystyki wypadkowe były wtedy dużo wyższe.

Zginęło 33 pieszych (w 2019 r. –
21). Samych wypadków z pieszymi zdarzyło się wtedy 398,
co stanowiło 43,5 proc. wszystkich wypadków. W ubiegłym roku takich zdarzeń było 302, czyli 1/3 wszystkich wypadków.
Rok 2019 pod względem statystycznym budzi optymizm, bo
zanotowano poprawę w prawie
każdym aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na warzdm
szawskich ulicach.
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Polska dla Dudy,
Warszawa dla
Trzaskowskiego
W drugiej turze wyborów na Prezydenta RP reelekcję
uzyskał Andrzej Duda. Prezydent Warszawy, Rafał
Trzaskowski musi zadowolić się drugim miejscem i wysokim poparciem w miastach, w tym w stolicy. Dudę
poparło 51,03 proc. elektoratu, Trzaskowskiego natomiast 48,97 proc. Frekwencja wyborców w skali całego
kraju była wysoka i sięgnęła 68,18 procent.
Druga tura wyborów prezydenckich była jedną z najbardziej
wyczerpujących kampanii wyborczych III RP.
Urzędujący prezydent oraz włodarz Warszawy starli się w pojedynku o kształt naszego kraju. Zwyciężył Andrzej Duda, uzyskując
nieco powyżej 51 procent ważnych głosów. Rafał Trzaskowski niewiele mu ustąpił i co ważne dla jego sztabu zdecydowanie wygrał
w Warszawie. Przyjrzyjmy się zatem wynikom w stolicy. Frekwencja w Warszawie wyniosła 75,21 proc. W pierwszej turze, przypomnijmy, była nieco niższa i sięgnęła 74,4 proc. To dobry wzrost, należy bowiem pamiętać, że jest środek sezonu urlopowego i wielu
warszawiaków mogło głosować podczas spędzania wakacji w innym miejscu.
Prezydent Andrzej Duda opiera swój elektorat na osobach starszych, w skali całego kraju wygrał w grupach wiekowych 50-59 oraz
60+. Trzaskowski natomiast działa przede wszystkim w oparciu o
wielkomiejskich obywateli. Widać to wyraźnie w Warszawie. Kandydat Platformy Obywatelskiej zdobył uznanie 695 559 osób, a zatem poparło go 67,65 procent uprawnionych do głosowania. Natomiast na Andrzeja Dudę swój głos oddało 332 554 osób, czyli 32,35
procent. Przewaga jest więc dwukrotnością.
Tradycyjnie już największą frekwencją może pochwalić się warszawski Wilanów. W wyborach wzięło tu udział aż 84,86 proc.
mieszkańców tej dzielnicy. We wszystkich obwodach zdecydowanie wygrał tu Rafał Trzaskowski. Ciekawostką jest też wynik z komisji w Świątyni Opatrzności Bożej – 83,72 proc. dla kandydata PO.
Na całym Wilanowie ten współczynnik będzie równał się 77,96
proc. głosujących. Ponad 70 procent głosów Trzaskowski zebrał
również na Ursynowie (73,41), Żoliborzu (71,68), Mokotowie
(71,29) i Bemowie (70,23).
Rafał Trzaskowski wygrał we wszystkich dzielnicach Warszawy.
Gdzie jednak poparcie było najmniejsze? Miało to miejsce na Pradze Północ – gdzie kandydata PO poparło 59,48 procent, Targówku – 59,95 procent oraz w Rembertowie – 61,90 procent.
Piotr Celej
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Zdaniem radnego

Oni na górze,
a my na dole...
Mamy więc nowego-starego Prezydenta RP. Mnie
osobiście jako socjologa
ten wynik nie zdziwił, bo
opierając się na analizach, dokładnie taki przewidywałem.
Nie było też żadnym zaskoczeniem, że mieszkańcy Ursynowa głosowali inaczej niż cała
Polska – tak się dzieje już od wielu lat. Jako bezpartyjny samorządowiec podchodzę do tego
werdyktu z dystansem i skupiam
się przede wszystkim na sprawach naszej dzielnicy. W tym
kontekście mam nadzieję, że
zwycięstwo Andrzeja Dudy nie
zachęci rządu do dalszych kroków osłabiających samorząd.
To właśnie samorządy są najbliżej mieszkańców, najlepiej
znają ich potrzeby i na bieżąco je
realizują. Wielkie projekty rządowe to tylko fragment naszej
rzeczywistości, ale codzienność –
taka jak szkoły, przychodnie czy
drogi, to właśnie zadanie samorządu. I trzeba przyznać, że choć
błędy się zdarzają, to w ogólnym
rozrachunku samorządowcy radzą sobie z tymi zadaniami całkiem dobrze. Błędem byłoby
więc ograniczanie ich kompeten-

cji lub dostępnych środków. Mam
też nadzieję, że Rafał Trzaskowski, który wiele o samorządach
mówił, dostrzeże problem na
własnym podwórku, czyli słabość
samorządów dzielnicowych. W
Warszawie wciąż ogromną władzę mają dyrektorzy miejskich
biur, do których burmistrzowie
dzielnic muszą często chodzić
„po prośbie”. Tak nie powinno
być, bo to burmistrz reprezentuje mieszkańców. Prezydent Warszawy może tę niezdrową sytuację zmienić i przekazać dzielnicom więcej kompetencji.
Czekają nas teraz 3 lata bez
wyborów (choć rzeczywistość
potrafi zaskakiwać). Niedzielny
wynik pokazał, że rząd nie ma
bezwarunkowego poparcia Polaków i tylko niecałe pół miliona
wyborców różniło obydwu kandydatów. To oznacza, że za 3 lata wszystko jest możliwe, tym
bardziej że urzędujący Prezydent
zarejestrował dość słabe poparcie
w grupie najmłodszych wyborców, a w 2023 roku dzisiejsi licealiści będą mieli już prawa wyborcze. Co zaś się tyczy Rafała
Trzaskowskiego – mam nadzieję,
że skupi się teraz na zarządzaniu Warszawą, bo wyzwań przed
naszym miastem jest wiele. I oby
pamiętał o Ursynowie (wszakże
jest naszym sąsiadem z Kabat)!
Wciąż czekamy chociażby na
Park nad tunelem Południowej
Obwodnicy Warszawy, na który
dalej nie są zabezpieczone środki w budżecie miasta.
Antoni Pomianowski
Radny Dzielnicy Ursynów

Kontrole kierowców – Warszawa żąda zmiany przepisów
– Żądamy pilnej zmiany przepisów ws. kontroli kierowców–
mówiła na konferencji prasowej
Renata Kaznowska, odnosząc
się do pisma, jakie 26 czerwca
wysłała w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego. Premier poinformował tylko, że przekazuje sprawę resortowi pracy.
Policja rozpoczęła na zajezdniach
kontrole warszawskich kierowców pod
kątem obecności alkoholu i środków
psychotropowych. Ma to związek z
ostatnimi zdarzeniami w Warszawie,
przede wszystkim z wypadkiem na moście Grota-Roweckiego. – Za kontrole
bardzo dziękujemy – powiedziała Renata Kaznowska. Pokazała jednak przypadek fatalnego potraktowania jednego z
kierowców miejskich Zakładów Autobusowych.
Pan Zbigniew zażywa leki, po zatrzymaniu przez policję spędził w areszcie
dobę – przeżył ciężkie chwile. – Postępowali jak z najgorszym przestępcą.
Łzy mi się w oczach pokazały – relacjonował.
Wiceprezydent Kaznowska przypomniała, że zgodnie z obowiązującymi
ustawami ani Warszawa, ani sami przewoźnicy nie mogą kontrolować pracowników pod kątem zażywania alkoholu i środków psychotropowych. 27
czerwca 2019 Urząd Ochrony Danych
Osobowych wydał komunikat, który

jednoznacznie to potwierdził. Kontrole
może wykonywać Inspekcja Transportu Drogowego i policja.
Warszawa, przewoźnicy i inne podmioty, m. in. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej od lat ubiegają się
o zmianę przepisów prawa, m. in. art.
17 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwo-

ści. Wiceprezydent Warszawy wystąpiła z pismem do premiera o podjęcie
pilnych prac 26 czerwca, tuż po wypadku na moście Grota-Roweckiego.
– Pilnie zmiany są potrzebne, pozwolą one na prewencyjną kontrolę kierowców. -Jak w każdym środowisku,
nieprawidłowości się zdarzają. A
transport publiczny powinien być ab-

solutnie bezpieczny – zaznaczyła wiceprezydent.
Odpowiedź nadeszła 7 lipca: premier
poinformował, że kieruje sprawę do resortu pracy – nie zapowiedział podjęcia
żadnych konkretnych działań.
– Myśleliście państwo, że w tej bardzo trudnej sytuacji, tego kataklizmu,
który spadł na Warszawę, natychmiast

rozpoczęto prace legislacyjne? Nie
rozpoczęto. Czy to jest faktyczny przejaw troski o pasażerów transportu publicznego w Polsce? Nie. Mam absolutne poczucie cynicznego wykorzystywania tej sytuacji i tragedii ludzkich w kampanii wyborczej – oceniła
Renata Kaznowska.
Jak przypomniała, Warszawa ma jeden z najlepiej rozwiniętych systemów
transportu publicznego w Europie.
Rocznie wydaje nań 3 mld zł. Mieszkańcy oceniają go bardzo dobrze. –
Dzisiaj dowiadujemy się, że transport
jest zagrożony, ponieważ jeden kierowca pod wpływem środków psychoaktywnych spowodował wypadek.
Czas na opamiętanie. Dzwonią kierowcy i mówią: „Jesteśmy oburzeni”. Wypadki się zdarzają – ten na moście Grota to o jeden za dużo – mówiła wiceprezydent Warszawy, podkreśliła jednak,
że nie ma zgody na szkalowanie tak
odpowiedzialnego zawodu z powodu
trwającej kampanii.
Zwróciła się też z informacją do polityków PiS, którzy 8 lipca przyszli do
ratusza na kontrolę i zażądali od Zarządu Transportu Miejskiego informacji: – Szanowni państwo, nie dostaniecie jutro odpowiedzi. Zgodnie z przepisami na odpowiedź mamy 14 dni.
Dostaniecie ją w poniedziałek o godzinie 8:00. Zapraszam do ZTM. Dość
szkalowania, dość manipulowania inRK
formacjami.
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Rozmawiamy z dr Barbarą Mąkosą-Stępkowską, dobrym duchem Ursynowa

Prawniczo-medialny wielobój...
Tym większa była satysfakcja
z naszej pracy. Studio mieściło
się najpierw przy ul. Marco Polo,
a potem przy ul. Meander. Opoką tej naszej kablówki była od
początku zapewniająca aparaturę sieć Porion.
Ja z kolei przypominam sobie, że bodaj w roku 1992, gdy
byłem już redaktorem naczelnym „Pasma”, a pani szefowała
Ursynatowi, urządziliśmy kolejny konkurs na prezenterów tego
studia. W jury znalazła się między innymi Alicja Resich-M
Modlińska, a jedną z osób zakwalifikowanych okazała się studentka
SGGW Katarzyna Wełpa...
Kasia Wełpa była osobą nie
tylko bardzo uzdolnioną, ale
również bardzo miłą i przez wiele lat pozostawałyśmy w kontakcie, choć z dawnego zespołu Ursynat każdy w końcu poszedł w
swoją stronę. Do dziś utrzymuję
też kontakt z operatorem Jackiem Zielińskim i na Facebooku
– z Bartoszem Kuberą.

Dr BARBARA MĄKOSA-S
STĘPKOWSKA, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, potem pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN (praca doktorska pt. „Przestępstwa nieumyślne przeciwko życiu i zdrowiu i ich sprawcy”, nagrodzona przez fachowy miesięcznik „Państwo i Prawo”). Od 1989 wykłada prawo na Wydziale Dziennikarstwa UW (obecnie noszącym nazwę
Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii), zaznajamiająca studentów z zagadnieniami
prawnymi i etycznymi w zakresie komunikowania, reklamy i public relations. Wykładowca w Podyplomowym Studium Public Relations w Szkole Głównej Handlowej. W tym zakresie prowadziła również zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W okresie 1996-2006 dyrektor Biura Informacji (i rzecznik) Ministerstwa Sprawiedliwości. W latach 20082020 naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. W tym czasie przez wiele
lat pełniła funkcję rzecznika prasowego Urzędu Dzielnicy Ursynów .
Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych prezenterka, a potem redaktor naczelna studia telewizji kablowej Ursynat.
MACIEJ PETRUCZENKO: Jest
pani doktor jedną z najciekawszych postaci Ursynowa jako
osoba łącząca od lat wielu pracę
naukową z funkcjami dziennikarskimi i urzędniczymi. Wprost
trudno sobie wyobrazić, że ktoś
tak aktywny na różnych polach
ma przejść na emeryturę...
BARBARA MĄKOSA-S
STĘPKOWSKA: No cóż, na każdego
przychodzi czas,, jakkolwiek ja
akurat nie kończę pracy zawodowej całkowicie, bo w ograniczonym wymiarze godzin, będę
kontynuować funkcję wykładowcy prawa na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytetu Warszawskiego.
Żegnam się natomiast ze stanowiskiem naczelnika Wydziału
Organizacyjnego w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów, w którym byłam również rzecznikiem prasowym. Pozostaję jednak nadal
wskazanym na tę kadencję przez
Zarząd Dzielnicy członkiem Ursynowskiej Rady Seniorów.

terki pierwszego w Polsce studia telewizji kablowej, które powstało w roku 1988 na Ursynowie pod nazwą Ursynat...
To już dawne, ale bardzo interesujące czasy. Inicjatorem tamtej pionierskiej kablówki był
dziennikarz „Życia Warszawy”,
wielce zasłużony dla Ursynowa i
pełen inicjatyw Andrzej Ibis-Wróblewski, równocześnie pomysłodawca pierwszej w całym kraju sublokalnej i całkowicie niezależnej gazety – czyli tygodnika
„Pasmo”, docierającego początkowo do wszystkich mieszkań
na Ursynowie. Jeśli chodzi o studio Ursynat, to dobrze pamiętam, że nad stroną techniczną
przekazu czuwał inżynier z TVP
– Wacław Tylawski. Zorganizowano konkurs, mający wyłonić
prezenterów studia i ja się zgłosiłam jako jedna z kandydatek,
przychodząc na ów swoisty egzamin wraz z mężem (on jako oddany nauce biochemik nie aspirował do roli prezentera, ale był
ciekaw jak zakończy się ta moja
Z mojego punktu widzenia ja- przygoda). Jury miało nie byle
wi się pani bynajmniej nie w ro- jaki skład, bo wraz z Ibisem zasiali emerytki, lecz młodej prezen- dali w nim znani w całym kraju

spikerzy TVP – Edyta Wojtczak i
Jan Suzin, którzy też zapowiadali pierwszy program ursynowskiej kablówki. W trakcie konkursu redaktor Ibis-Wróblewski
zadał mi pytanie, mające przypuszczalnie sprawdzić, jak mógłby się zachować na wizji człowiek wytrącony z równowagi.
Udawał gburowatego pasażera
autobusu, który innym przeszkadza wysiąść. Na moje pytanie,
czy pan wysiada, on odpowiedział: – A co to panią obchodzi?
Ostatecznie moja replika brzmiała : – Wobec tego, wysiądźmy razem! I ta reakcja pewnie się
spodobała, bo zostałam przyjęta,
a razem ze mną będąca świeżo
po szkole teatralnej Jolanta Pieńkowska, która przyszła z małym
dzieckiem przy piersi. Kim jest
dzisiaj Jolanta, nie muszę chyba
wyjaśniać, bo z czasem stała się
gwiazdą Telewizji Polskiej, a potem TVN.
Tamta pionierska telewizja
kablowa była ewenementem,
choćby dlatego, że przełamywała państwowy monopol nadawania...

Wymiana dylatacji w Dolinie Służewieckiej
Rozpoczęto prace związane z wymianą
dylatacji wiaduktów ul. Dolina Służewiecka nad al. KEN oraz ulicą Koński
Jar. Roboty potrwają przez całe wakacje
i będą etapowane, tak aby zminimalizować utrudnienia w ruchu.
Wymiana urządzenia dylatacyjnego to skomplikowany proces, który wymaga zachowania określonych reżimów technologicznych. Po usunięciu
starego urządzenia i ułożeniu nowego urządzenia
dylatacyjnego wylany beton potrzebuje kilku dni
za związanie. Po tym etapie nakładana jest izolacja i nawierzchnia. W miarę możliwości będziemy
dążyć do tego, żeby roboty zostały ukończone
szybciej niż to zakłada harmonogram, optymalnie
jak najbliżej końca okresu wakacyjnego. Prace
podzielone są na trzy etapy.

Pierwszy etap – do 3 sierpnia
Zamknięte będą skrajny prawy pas w kierunku
węzła Wyścigi oraz lewy pas w kierunku Wilanowa w rejonie remontowanych dylatacji.
Drugi etap – od 4 sierpnia do 23 sierpnia
Zamknięte będą skrajny lewy pas w kierunku
węzła Wyścigi oraz skrajny prawy pas w przeciwnym kierunku. Skręt w al. KEN będzie zachowany – środkowy pas będzie do jazdy na wprost i do
skrętu w prawo.
Trzeci etap – od 24 sierpnia do 12 września
Zamknięte będą środkowy pas w kierunku węzła Wyścigi oraz środkowy pas przechodzący następnie w prawy w kierunku Wilanowa.
zdm

Czy po latach pracy na różnych frontach czuje się pani doktor przede wszystkim prawnikiem, urzędnikiem czy raczej
dziennikarzem...?
Prawnikiem jestem po prostu
z wykształcenia, chociaż nigdy
nie pracowałam czynnie w tym
zawodzie. Przyjęto mnie
wprawdzie na aplikację sędziowską, ale okazało się, że nie
mogę jej łączyć z pracą w Polskiej Akademii Nauk. Nie ukrywam zresztą, że studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim zaczęłam z myślą o przyszłym wykonywaniu zawodu
dziennikarza, co wtedy bezpośrednio po maturze nie było
możliwe. Prawo wydawało mi
się najsolidniejszą podstawą wykształcenia spośród kierunków
humanistycznych. Na studiach
okazało się, że prawo mnie naprawdę „wciągnęło” . Wybrałam seminarium z kryminologii, bo zawsze interesowały
mnie zagadnienia psychologiczne, a to seminarium było najbliższe tym zainteresowaniom.
Wśród moich koleżanek i kolegów na studiach prawniczych
byli między innymi późniejsi
profesorowie – Monika Płatek
(dzisiaj moja Przyjaciółka) i
Krzysztof Rączka – późniejszy
dziekan Wydziału Prawa i sędzia Sądu Najwyższego oraz trochę starsi koledzy – wybitni sędziowie – między innymi Stanisław Zabłocki, wybitni adwokaci – Anna Gajewska-Kraczkowska, Henryk Szulejewski, misjonarze – kolega z mojej grupy
studenckiej – Janusz Antoni
Markowski, a nawet premierzy,
bo pamiętam również z czasów
studiów Włodzimierza Cimoszewicza, który udzielał się na
studiach także jako dziennikarz.

Specjalizcja kryminologiczna
musiała wiązać się z jakimiś
praktykami...
Przygotowując pracę magisterską „Psychopatia, jako czynnik kryminogenny” , spędziłam
trzy tygodnie w Oleśnicy, badając losy skazanych w zakładzie
karnym dla osób z odchyleniami od normy psychicznej ”, co
było ciekawym doświadczeniem. Bo w tym sensie mogę
powiedzieć, że „byłam w więzieniu”. Moja praca doktorska z
kolei została napisana w Instytucie Nauk Prawnych PAN, pod
kierunkiem wybitnego autorytetu prawniczego – prof. Leszka
Kubickiego. Dotyczyła jeszcze
prawa karnego („Przestępstwa
nieumyślne przeciwko życiu i
zdrowiu i ich sprawcy”), choć
wtedy już zaczęłam się przekwalifikowywać na prawo mediów, bo dostałam etat na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych UW.
Kiedy mój promotor pracy
doktorskiej został ministrem
sprawiedliwości, zaproponował mi pracę w ministerstwie i
następne prawie 10 lat pracowałam na stanowisku dyrektora Biura Informacji, pełniąc
też funkcję rzecznika prasowego. Stałam się w ten sposób następczynią popularnego rzecznika – mecenasa Andrzeja Cubały, który miał kancelarię
prawną na Ursynowie. Miałam
okazję pracować z 9 ministrami sprawiedliwości – pierwszym był prof. Leszek Kubicki,
a potem między innymi pani
premier Hanna Suchocka, sędzia Barbara Piwnik, pan senator Grzegorz Kurczuk, dzięki
któremu miałam okazję przyglądać się pracy Komisji Śledczej w sprawie Rywina, bo Minister Kurczuk był jednym ze
świadków w tej sprawie. Pracowałam również z ministrem
sprawiedliwości Lechem Kaczyńskim i krócej – z ministrem
Zbigniewem Ziobrą, bo w trakcie jego kadencji odeszłam z
Ministerstwa Sprawiedliwości.
W okresie, gdy szefem resortu
był Lech Kaczyński, miał on dodatkowo asystentkę prasową,
nawiasem mówiąc, moją byłą
studentkę.

Rozumiem jednak, że praca
na innych polach również nie
była i nadal nie jest dla pani
udręką...
Oczywiście, wspomnę tylko,
że na noszącym w różnych okresach mniej lub bardziej rozbudowane nazwy Wydziale Dziennikarstwa UW wykładam prawo
już od 1989 roku. To szmat czasu. Do dziś jestem docentem w
Katedrze Prawa Mediów. Zdążyłam poznać wielu studentów,
którzy porobili kariery dziennikarskie w zawodzie. Przekonałam się, że przez wiele lat studenci zapytani o wybitnych polskich dziennikarzy wymieniali
„na jednym oddechu” Monikę
Olejnik i Tomasza Lisa , co nas
–wykładowców – trochę złościło,
bo zapominali o Wańkowiczu i
Kapuścińskim. Prawdą jest jednak, że gdybyśmy zapytali o wybitnych absolwentów Wydziału
Dziennikarstwa UW, to tych wybitnych dziennikarzy byłoby bardzo wielu. Oczywiście Monika
Olejnik i Tomasz Lis również
„otarli się” o nasz Wydział, ale lista wybitnych jest znacznie dłuższa. Absolwentem Wydziału
Dziennikarstwa UW jest również
jeden z obecnych zastępców Burmistrza – pan Jakub Berent.
Zdaje się, że pracę naukową
cała pani rodzina ma we krwi...
Pewnie można tak powiedzieć, bo mąż jest dr. hab. w zakresie biochemii, a syn to doktor
biotechnologii. Uważam, że są
to dziedziny, w których można
mówić o prawdziwej nauce, bo
tam spędza się lata na badaniach, w laboratoriach itp. Ja
jednak teraz nie myślę już o żadnej pracy naukowej. W związku
z emeryturą mam inne plany.
Może wreszcie porządnie się wyśpię, ale przede wszystkim będę mogła cieszyć się swoimi
wnukami, bo czuję wielki niedosyt takich kontaktów.

A mogę zapytać na koniec, jakie hobby ma pani doktor?
To bez wątpienia gra w tenisa
i pływanie. Kiedyś nawet ścigałam się z szefową UCSiR-u Renatą Popek w rodzinnych mistrzostwach Ursynowa w pływaniu.
Obecnie ograniczam się już tylko do tenisa, grywając z mężem
Od 2008 roku była pani na- dwa razy w tygodniu na ursyczelnikiem w Urzędzie Dzielnicy nowskich kortach.
Ursynów i z tym wiążą się chyba
same miłe wspomnienia...
Życzę wobec tego, by teraz
Oczywiście, tym bardziej, że czasu na realizowanie tenisowewykonywałam tę pracę w miej- go hobby było jeszcze więcej.
scu tak bliskim memu sercu i
Bardzo dziękuję za rozmowę
wcześniej czasem przemykała i mam nadzieję, że może kiedyś
mi taka myśl, że chciałabym być uda mi się zagrać w tenisa z Parzecznikiem na Ursynowie, gdzie nem Redaktorem, choć wiem,
(po Muranowie, gdzie spędzi- że Pan preferuje piłkę nożną, a
łam dzieciństwo i wczesną mło- w tej dziedzinie nie mam żaddość), „osiadłam” na długo i nych szans.
skąd już nigdzie się nie ruszę,
bo w tej Dzielnicy mieszka się
Na szczęście w tenisa też grynajlepiej.
wam i chętnie się stawię na korcie.
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Ciszewskiego-bbis
rozpocznie się od
ronda przy ul. Kiedacza.

Ciszewskiego-bbis od
ul. Kiedacza przecina
Skarpę Ursynowską.

Ta inwestycja połączy Centrum Miasteczka Wilanów z Ursynowem

Czym będzie Ciszewskiego - bis
Bogusław Lasocki
Radosny wpis burmistrza Roberta Kempy na profilu fejsbukowym z 3 lipca br. znów zaktywizował zwolenników i przeciwników nowego połączenia Ursynowa z Wilanowem. - “Yes! Yes!
Yes! Mamy to!!!” - pisał burmistrz Kempa. - Jest pozwolenie na budowę ulicy Ciszewskiego od Kiedacza do al. Rzeczypospolitej czyli kolejnego po ul.
Rosnowskiego/Korbońskiego cywilizowanego połączenia Ursynowa i Wilanowa!
– Dziękuję Rafałowi Trzaskowskiemu za decyzję o przyspieszeniu finansowania inwestycji z grudnia ub. r. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności “– informował burmistrz Robert Kempa na fejsbuku. Rygor natychmiastowej wykonalności oznacza, że
właściciele spornych działek przestali
“natychmiast” być ich właścicielami na
rzecz m. st. Warszawy.

Co ma być
to będzie
To, że Ciszewskiego-bis będzie, dla
osób bardziej obeznanych z realiami
dalekosiężnej polityki urbanistycznej,
nie budziło jakichkolwiek wątpliwości.
Pewną kwestią pozostawało tylko “kiedy”, ponieważ na trasie było sporo działek, których właściciele byli nieskorzy
do ich szybkiego wyzbycia się, licząc, że
za jakiś czas może dostaną więcej.
Warto pamiętać, że jeśli jakaś inwestycja jest w planach strategicznych,
jak na przykład poprowadzenie POW
przez Ursynów, to będzie zrealizowana
na pewno. Można powoływać sobie komitety społeczne, protestować, nie zgadzać się. Niekiedy udaje się uzyskać
jakieś zmiany kosmetyczne, na przykład zamiast puścić ruch estakadą napowietrzną, wydrążyć tunel. Ale trasa
miała być w tym rejonie i będzie. Pro-

Od strony Miasteczka
Wilanów kolejne rondo
rozdzieli ruch pojazdów.

testy dosyć łatwo rozmywają się w miarę upływu czasu, włączenie socjotechniki poparte różnymi obietnicami sprawujących władzę również rozmiękcza
oponentów. A jeśli to nie wystarcza, zawsze w zanadrzu są decyzje administracyjne z “rygorem natychmiastowej
wykonalności”.
Jeśli planowane są wielkie inwestycje, wykraczające poza jedną dzielnicę
i jakiś kawałek w jednej dzielnicy jest
wyraźnie dopasowany do innego w sąsiadującej, to w terminie może chwilowo odległym, jednak na pewno dojdzie do ich połączenia. Wylot wilanowskiej ulicy Branickiego nie przypadkiem
znalazł się na wprost odległego wylotu ursynowskiej ulicy Płaskowickiej. Do
ich połączenia ulicą Płaskowickiej - bis
musi dojść, bo tak już dawno temu zaplanowano. Analogiczna sytuacja ma
miejsce w przypadku końcówek wilanowskiej ulicy Osi Królewskiej i ursynowskiej ulicy Ciszewskiego, co prawda również odległych, ale zlokalizowanych dokładnie na wprost siebie. Rozbudowane w każdym kierunku dwupasmowe jezdnie aż się proszą, by je połączyć , tym bardziej że to połączenie było już zaplanowane we wczesnych latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Będzie ślicznie
i wspaniale
Dyskusje i rozważania o przyszłej
Ciszewskiego-bis trwały na forach społecznościowych od kilku lat, ale konkretny wymiar przybrały - zresztą tylko przez chwilę - jakieś dwa lata temu, gdy burmistrz Kempa opublikował
na swoim profilu fb animowaną wizualizację, przygotowaną przez twórców projektu budowlanego i wykonawczego. Ponieważ zamawiającym
projekt był Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, można przyjąć, że z
dokładnością do subtelnych korekt,
wizualizacja nowej ulicy odpowiada
przyszłemu stanowi faktycznemu. Już
na pierwszy rzut oka wszystko wygląda imponująco. Zieleń wzdłuż jezdni i
poza jezdnią (ta pierwotna), chodniki
dla pieszych, drogi rowerowe, samochody jadą i autobusy też, pojawiają się
trzy ronda. Ekstra.
Gdy się jedzie z Ursynowa, pierwszy
kontakt z Ciszewskiego-bis następuje
przy ul. Kiedacza. Utworzone tam no-

we rondo uspokoi ruch i jak sitko maszynki do mięsa wtłoczy samochody
z dwupasmowej Ciszewskiego w jednopasmową Ciszewskiego-bis. Nie ma
się czemu dziwić. Wszak nowa arteria
została zaplanowana jako gminna droga lokalna, więc po jednym paśmie ruchu w każdą stronę musi wystarczyć.
Patrząc w kierunku Wilanowa zauważamy po obu stronach ulicy eleganckie
chodniki dla pieszych i drogi rowerowe. Tuż za skarpą pod jezdnią spotykamy dwa tunele. Pierwszy, ten bliżej
skarpy, przeznaczony jest wyłącznie
dla rowerzystów (nie dla pieszych!)
chcących wrócić na Ursynów. Drugi
tunel to raczej most dla strugi odprowadzającej wodę do Potoku Służewieckiego spod tej części skarpy i z ursynowskich kanałów burzowych. Tuż
za tym mostem - tunelem, kolejne rondo, na skrzyżowaniu z ul. Rzodkiewki.
Na pewno bardzo przyszłościowe,
gdyż obecnie dominuje tam ruch pieszy na tak zwanej betonce.
Teren w kierunku Wilanowa to zieleń
otuliny, gdzie podobno nie będzie zabudowy. No, ale różne dziwne rzeczy widujemy w tej części Warszawy.
Może trochę zastanawiać ten pierwszy tunel tuż za skarpą - wyłącznie dla
rowerzystów. Po co? Przecież kilkadziesiąt metrów dalej jest rondo z wyodrębnionymi drogami rowerowymi,
gdzie można spokojnie zawrócić w kierunku Ursynowa. Niestety, to nie jedyne pytanie, które powstaje u przyglądających się dokładniej tej projektowej wizualizacji. Tuż za rondem znajdują się obszerne zatoki dla autobusów. A jeśli okoliczni mieszkańcy (nie
ma takich? - będą, będą...) “zażyczą
sobie” uspokojenia ruchu i likwidacji
zatok (jak było ponoć w przypadku ul.
Gandhi w rejonie Płaskowickiej) i jeszcze pojawi się linia ciągła oddzielająca
jezdnie, zamiast planowanej przerywanej? Wtedy chyba najefektywniej
będzie przemieszczać się tam rowerem niż w sznurze samochodów jadących grzecznie za poprzedzającym autobusem, zatrzymującym się na zlokalizowanym za kolejnym rondem
przystanku, już w Wilanowie. To trzecie rondo jest również interesujące,
gdyż wskazuje możliwość przemieszczania się za jego pośrednictwem poprzez przedłużenie ul. Ledóchowskiej

aż do ul. Hlonda i ul. Branickiego, po- aut w Dolince Służewieckiej i na Putencjalnie usprawniając wilanowską ławskiej, czyli czystość okien i moich
płuc.
komunikację.
Dyskusje internautów mają to do sieCzy Ciszewskiego-bis
bie, że wybuchają gwałtownie, kończą
jest potrzebna?
się szybko i w zasadzie niczym nie skutFaktycznie, przymiarki i przygoto- kują. Są jednak dobrym probierzem
wania do budowy Ciszewskiego-bis opinii dyskutantów. Większość patrzy
trwały prawie od zawsze, jednak jak na swoją wygodę, spokój lub inny intewskazywały wypowiedzi burmistrza res, nie do końca zagłębiając się, że tak
Kempy, ostatni okres wskazywał na ro- jak oni, my wszyscy jesteśmy fragmensnące szanse powodzenia tej inwestycji. tem większej zbiorowości, w której tyNiespodziewane zamieszania wywołał powa jest niekiedy sprzeczność intereursynowski radny Antoni Pomianow- sów poszczególnych grup tej społecznoski, pytając we wpisie z 19 maja na fo- ści. Coś dla nas wygodne, dla innych
rum Obywateli Ursynowa – czy Ciszew- nie. Coś innym potrzebne, nam nie paskiego-bis jest nam jeszcze potrzebna? suje. Trzeba godzić się na kompromisy.
“Na pewno nie powstanie przed wy- Wiedzą o tym decydenci i nie przejmubudowaniem
Płaskowickiej-bis jąc się specjalnie negatywnymi opinia(wzdłuż POW), czy takie połączenie z mi, choć oczywiście zerkając nie, robią
Wilanowem nie będzie wystarczające? swoje.
To aż 65mln zł, te środki by w całości
Problemy właściwie są dwa. Jeden
wystarczyły na Park nad POW, można to śmiertelna dewastacja fragmentów
by też wykupić za nie tereny psiej gór- środowiska naturalnego części skarpy i
ki przy Gandhi “ – pisał radny Pomia- sąsiadujących pól. Przecież w bezponowski. Wpis powielany przez media średniej bliskości ustanowiony został
internetowe wywołał wielką dyskusję rezerwat przyrody Skarpa Ursynowi trochę lokalnych fejsbukowych awan- ska, a wszystko, co tam żyje, przemiesztur. Postulat radnego wydawał się bar- cza się wzdłuż całej skarpy i po okolicy.
dzo zasadny i spotkał się z akceptacją Nie bez powodu człowiek jest określawielu osób. Internauta Michał pisał: ny jako największy szkodnik na plane“Ciszewskiego-Bis była potrzebna przez cie, który zabija i niszczy nie tylko z poostatnie 15-20 lat, przez które staliśmy trzeb naturalnych, ale dla własnej przyw korku w Dolince Służewieckiej. Te- jemności i egoistycznej wygody. Skoro
raz, gdy już niebawem powstanie POW więc o tym wiemy, to możemy już
i Płaskowickiej-Bis, a w międzyczasie przejść z tym do porządku dziennego –
powstała Rosnowskiego-Korbońskiego, to temat innego artykułu.
Ciszewskiego-Bis to tylko kosztowne
Drugi problem, całkowicie przeciwzastępowanie zieleni asfaltem. Jeśli ko- stawny, to potrzeby komunikacyjne
muś zrobi dobrze, to tylko mieszkań- dużego i względnie izolowanego Miacom Wilanowa. Zamiast Aleją Wila- steczka Wilanów. Oczywiście że Ciszewnowską, będą w drodze do Mordoru skiego-bis jest bardziej potrzebna mieszkorkować Rosoła. Komu na Ursynowie kańcom Wilanowa niż Ursynowa. Jedna tym zależy?”.
nak również dla ursynowian stanowić
Wtórował mu Miłosz: “Ciszewskie- będzie wygodny szlak, umożliwiający
go-bis stanowczo NIE jest potrzebne, wyjazd w kierunku różnych tras wyloszczególnie że Rezerwatu Skarpa już towych z pominięciem zatłoczonej Dosię nie odbuduje...” i w analogicznym to- linki Służewieckiej. Złościmy się, gdy
nie wiele innych osób. Ale głosy popie- domniemani mieszkańcy Konstancina
rające ideę Ciszewskiego-bis był rów- przejeżdżają w kierunku centrum przez
nież bardzo liczne.
Ursynów. Ale my też korzystamy z wy– Ciszewskiego-bis jest potrzebna. godnych skrótów, szukając w godziTakże przedłużenie Belgradzkiej. To nach szczytu łatwiejszych przejazdów
jest miasto i sprawne kanały komunika- lokalnymi uliczkami Mokotowa, Czercji między dzielnicami są niezbędne – niakowa czy Służewca. Warto i trzeba o
pisał Tomek, a internauta Marek dodał tym pamiętać, bo gdy już kiedyś pojawi
– Dla mnie, mieszkańca Ursynowa Pół- się Ciszewskiego-bis, szybko nauczymy
nocnego, to nawet radość czyli mniej korzystać się z niej wszyscy.

Przebieg ul. Ciszewskiego- bis
przez pola wilanowskie.
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Kolejna odsłona Festiwalu
Jazz na Starówce
Pomimo deszczowej pogody 26 Międzynarodowy
Plenerowy Festiwal Jazz
Na Starówce przyciąga
rzesze fanów. Cieszy się
wielkim zainteresowaniem, chociaż ze względu
na koronawirusa został
ograniczony do artystów
polskich.

W najbliższą sobotę 18 lipca o
godz. 19:00 na Rynku Starego
Miasta usłyszymy koncert – Paweł Kaczmarczyk & Adam Bałdych Directions In Music: Weather Report.
Grupa wystąpi w składzie: Paweł Kaczmarczyk – instrumenty

klawiszowe, Adam Bałdych –
elektryczne skrzypce, Michał Barański - gitara basowa, Paweł Dobrowolski - perkusja.
Paweł Kaczmarczyk – artysta
wielokrotnie nagradzany i wyróżniany na festiwalach i na wielu plebiscytach krajowych (Pianista Roku, Album Roku, Nagród Jazz Top Jazz Forum). To

jeden z najlepszych polskich pianistów jazzowych, kompozytor,
lider swoich zespołów, autor
znakomitych albumów nagranych dla prestiżowej europejskiej
wytwórni ACT Music.
Adam Bałdych – wirtuoz
skrzypiec, kompozytor, lider, lau-

reat wszystkich liczących się konkursów jazzowych w Polsce
m.in. ECHO Jazz 2013. Był również wielokrotnie nominowany
do nagrody w kategorii Artysta
Roku Muzyka Jazzowa.
Directions In Music: Weather
Report to projekt prezentujący
muzykę z repertuaru legendarnej grupy jazz-rocka i fusion.
Supergupa działała w latach 70.
i 80. XX wieku, i powstała z inicjatywy muzyków grupy Milesa
Davisa. Członkami zakładającymi zespół oprócz Joego Zawinula i Wayne’a Shortera byli
Miroslav Vitous (gitara basowa), Alphonse Mouzon (perkusja) oraz Airto Moreira (instrumenty perkusyjne), później basista Jaco Pastorius.
Festiwal dofinansowany ze
środków Miasta Stołecznego
Warszawy oraz MKIDZN z Funduszu promocji Kultury w ramach Programu - Muzyka realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca
Organizator: Fundacja Jazz
Art. Patronat honorowy: minister kultury i dziedzictwa narodowego, prezydent m. st.
Warszawy.
Dyrektor generalny festiwalu: Krzysztof Wojciechowski. Dyrektor artystyczny, rzecznik festiwalu: Iwona Strzelczyk Wojciechowska.
Partnerzy: ZAIKS, STOART
Paweł Kaczmarczyk & Adam
Bałdych Directions In Music: Weather Report.
Mirosław Miroński

Weekend na Mokotowie!
W niedzielę 12 lipca w ramach obchodów święta 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich odbyła się msza św. w Kościele OO.
Bernardynów, a także złożone zostały
kwiaty pod tablicą i przy pomniku żołnierzy pułku walczących i poległych w
obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku. W uroczystościach uczestniczył burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski.
Letnie Koncerty Promenadowe w Parku Morskie
Oko przy Pałacyku Szustra, gdzie swoją siedzibę ma
Warszawskie Towarzystwo Muzyczne to od wielu lat
nieodłączny element wakacyjnych wydarzeń muzycznych na Mokotowie. Jak zwykle, uczestnictwo w
koncercie było znakomitą okazją do chwili relaksu w
cieniu drzew i w towarzystwie najlepszej muzyki.

14 lipca 1789 roku w czasie zamieszek rozpoczynających rewolucję francuską została szturmem
zdobyta a później zniszczona Bastylia. Wydarzenie to jest co roku obchodzone jako święto narodowe Francji. W weekend TARG Śniadaniowy zaprosił na niecodzienne wydarzenie Weekend Francuski na Targu Śniadaniowym celebrujące kulturę Francji
W sobotę można było się wybrać także na koncert plenerowy do Parku Dreszera. Dreszer Jazz to
jazzowa scena muzyczna działająca w Warszawie od 2010 roku – https://lowicka.pl/wydarzenie/dreszer-jazz-2020/.
Zapraszamy na kolejny weekend pełen atrakcji,
o szczegółach będziemy informować Was na naszym profilu na Facebooku!

Dodatkowe windy
przy stacjach metra
Zarząd Transportu Miejskiego podpisał
umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową dodatkowych wind przy
stacji metra Pole Mokotowskie.
W piątek, 10 lipca podpisano umowę z wybraną w postępowaniu przetargowym firmą Ilf Consulting Engineers Polska na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowych
wind po północnej stronie stacji metra Pole Mokotowskie.
Dwie windy zostaną wybudowane po obu stronach Alei Niepodległości, przy już istniejących

otrzyma 439 tys. zł. Po otrzymaniu pozwolenia
ogłosimy przetarg na budowę wind.
Stacja metra Pole Mokotowskie powstała ponad
25 lat temu, razem z pierwszym oddanym do
użytku odcinkiem linii M1. Wtedy obowiązywały
inne standardy budowy takich obiektów i windy
ułatwiające wejście na stację zbudowano tylko
po południowej stronie stacji. Dlatego pracujemy
nad lepszym dostosowaniem najstarszych stacji
M1 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
opiekunów podróżujących z dziećmi w wózkach
oraz seniorów.

zejściach do metra na wysokości ulicy G. Bruna.
Trzecia znajdzie się przy chodniku prowadzącym
na przystanek tramwajowy wzdłuż torowiska
tramwajowego. Tymi windami będzie można zjechać na poziom antresoli stacji, a potem przejść do
czwartej nowej windy, na peron, która znajdzie się
obok bramek.
Spółka Ilf Consulting Engineers Polska ma 160
dni na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz złożenie wniosku o wydanie
decyzji o pozwolenie na budowę. Za swoją pracę

To kolejne windy planowane na stacjach linii
M1. Dotychczas dobudowaliśmy je na stacjach:
Imielin (dwie), Stokłosy (dwie), Ursynów (dwie),
Racławicka (jedna) i Służew (jedna). Teraz nadszedł czas na stację Pole Mokotowskie. Pierwsze
prace ułatwiające korzystanie z Warszawskiego
Transportu Publicznego w tym rejonie już zostały wykonane. Zarząd Dróg Miejskich w 2019 roku
wybudował przy skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ul. Stefana Batorego naziemne dojścia do
z t m . w a w. p l
przystanków tramwajowych.

Wołoska do remontu
Od piątku 17 lipca od
godz. 22.00, do poniedziałku, 20 lipca, do ok.
godz. 4.00 zamknięta dla
ruchu będzie zachodnia
jezdnia ul. Wołoskiej na
odcinku od ul. J.P. Woronicza do Marynarskiej.
W weekend remontowana będzie nawierzchnia jezdni ul. Wołoskiej prowadząca w kierunku
ul. W. Rzymowskiego. W tym
czasie jezdnia będzie wyłączona z ruchu na odcinku od ul. J.P.
Woronicza do Marynarskiej. Jadący ul. Wołoską od strony centrum będą musieli skręcić na
skrzyżowaniu z ul. J.P. Woronicza, nie będzie możliwości jazdy
dalej na wprost. W czasie prac
połączenie z ul. Wołoską stracą
ulice Konstruktorska i Domaniewska (od strony ul. Suwak)
oraz droga wyjazdowa z terenu
biurowców (przed kładką). Remont przejdzie odcinek od granicy zakończonej w 2016 r. przebudowy ul. Wołoskiej do wysokości ronda Unii Europejskiej.
Uwaga, jadący ul. Wołoską w
kierunku centrum nie będą mogli skręcić w lewo w ulice Domaniewską i Konstruktorską.
Nie będzie także możliwości
przejazdu na wprost w ciągu ul.
Domaniewskiej. Objazd dla tych
relacji zostanie poprowadzony
ulicami: Samochodową do J.P.
Woronicza i dalej Racjonalizacji. Objazd zamkniętej jezdni bę-

dzie poprowadzony ulicami: J.P.
Woronicza – al. Niepodległości –
al. Wilanowska lub J.P. Woronicza – Racjonalizacji – Konstruktorska – Postępu.

będą kursowały ul. Wołoską. Autobusy linii 218 pojadą ulicami:
Konstruktorska – Postępu – Domaniewska – Suwak – Konstruktorska, a linii nocnej N33 dojadą

Autobusy linii 136 będą kursowały ulicami Postępu i Cybernetyki. Autobusy linii 138 oraz nocnych N01 i N36, w kierunku Bokserskiej i Ursynów Płn., zostaną
skierowane na trasę przebiegającą ulicami: J.P. Woronicza – Samochodowa – Domaniewska –
A.J. Modzelewskiego. Autobusy
linii N36 w wybranych kursach w
kierunku Dworca Centralnego

do ronda Unii Europejskiej. Te
ostatnie wybranych kursach będą poruszały się ulicami: Domaniewska – Samochodowa – J.P.
Woronicza – Zajezdnia Woronicza – J.P. Woronicza – Spartańska. Autobusy linii N34 w kierunku Os. Kabaty pojadą ulicami
J.P. Woronicza – Racjonalizacji
– Konstruktorska – Postępu – Cyzdm
bernetyki.
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Kultowe miejsca na Mokotowie

Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej
czych i obrony powietrznej –
broń rakietowa, przeciwlotnicza, samoloty, sprzęt radiolokacyjny i łączności.
W ekspozycji plenerowej możemy podziwiać ponad 100 sztuk
czołgów, tankietek, dział samobieżnych, armat, wyrzutni rakietowych, stacji radiolokacyjnych
oraz samolotów. Wśród ciekawszych obiektów należy wymienić
armatę M107 SPG z USA, samoloty MIG-21 w sześciu wariantach czy całą serię czołgów “T”.

Tanie wino i rodzinne
spacery

Są miejsca, które stają się
bohaterami masowej
wyobraźni. Tak jest
z pewnością z Muzeum
Polskiej Techniki Wojskowej przy ulicy Sobieskiego
na Sadybie.
Fort Czerniaków został wybudowany w 1883 roku na planie,
który zbliżony był do pięciokąta.
Wzniesione zostały ceglane koszary, a całość otoczono podmokłą fosą. W 1909 roku podjęto
decyzję o likwidacji, a w roku
1913 wysadzono większość
obiektów. W tym miejscu we
wrześniu 1939 roku żołnierze z
kompanii ochotniczych oraz części kompanii 2. batalionu 360.
pułku piechoty stoczyli bohaterską obronę. 26 września 1939
roku fort został zdobyty przez
Niemców, bohaterską śmiercią
zginęło 20 obrońców. W latach
PRL obiekt był użytkowany przez
wojsko. Placówka muzealna została otwarta pod koniec lat 90,
wykorzystując magazynowany
na forcie stary sprzęt wojskowy.
Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej to oddział Muzeum Wojska Polskiego.

dzynki” niepasujące do tej hipotezy. Podobnie jest z wystawami stałymi, skupiającymi się
przede wszystkim na okresie
1918-1945. Od samego początku muzeum, które oferuje darmowy wstęp, jest jednym z ulubionych miejsc mieszkańców
Sadyby.
W forcie tym mieszczą się
wystawy stałe: “Polska broń
pancerna 1918-1945” – ponad
200 pamiątek po polskich siłach pancernych, z uwzględnieniem okresu lat 1918-1939, jednostek Polskich Sił Zbrojnych
w latach 1939-1945, oddziałów pancernych Armii Krajowej i jednostek pancernych ludowego Wojska Polskiego na
froncie wschodnim 1943-1945
“Polskie lotnictwo wojskowe
1917-2000” – ponad 300 obiektów z uwzględnieniem począt-

ków wojskowego lotnictwa polskiego w latach 1917-1920, lotników polskich w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku,
Polskie Siły Powietrzne na Zachodzie 1939-45, na froncie
wschodnim 1943-45, lotnictwo
od 1945 roku do dziś oraz
udział Polaków w podboju kosmosu “Polskie duszpasterstwo
wojskowe” – pierwsza w Polsce stała wystawa pokazująca
ostatnie 400 lat historii tej służby “Historia i tradycje Fortu IX
Czerniakowskiego” – od jego
budowy w 1883 roku do dziś,
ze szczególnym uwzględnieniem kampanii wrześniowej
1939 i w powstania warszawskiego 1944 r. Ekspozycja plenerowa: Polska Broń Pancerna
– broń pancerna, artyleria,
sprzęt kwatermistrzowski, nie
tylko polska Sprzęt wojsk lotni-

Muzeum
ZSRR?
Nazwa, według wielu varsawianistów, jest mocno myląca.
90 procent sprzętu pochodzi
bowiem ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
lub jest oparta na konstrukcjach
z tego kraju. Właściwszą nazwą
byłoby więc... muzeum Ludowego Wojska Polskiego, chociaż
na terenie fortu znajdziemy “ro-

Zamknięta studnia
przy Puławskiej 475

Spory teren ze sprzętem wojskowym działa na wyobraźnię,
szczególnie najmłodszych. Widać to chociażby po tłumach,
które odwiedzają muzeum 15
sierpnia. Tak było też i na przełomie wieków.
- Muzeum w forcie znam “od
zawsze”. Po raz pierwszy przyprowadził mnie tu ojciec gdy
miałem może z 7 lat - opowiada
Marcin, wychowany na Sadybie
– później już z kolegami odwiedzałem muzeum, raz zdarzyło
się nawet, że pogonił nas pan
wartownik za próby wchodzenia na wojskowe pojazdy. Później, już w wieku nastoletnim,
fort znowu stał się jednym z moich ulubionych miejsc. Na część,
która nie należy do muzeum,
przychodziliśmy pić piwo i tanie
wino, grać na gitarze. Bardzo lubiłem siadać na skarpie i oglądać samoloty wojskowe bawiąc
się ze znajomymi, to były jedne
z najwspanialszych chwil młodości - dodaje.
Częste odwiedziny w darmowym muzeum nie należą do
rzadkich wspomnień mieszkańców Sadyby.
– Dla mnie Muzeum Polskiej
Techniki Wojskowej to...wiosna
– mówi Arkadiusz z Sadyby,
obecnie student polonistyki na
Uniwersytecie Warszawskim.
–Gdy byłem jeszcze dzieckiem,
to jeden z pierwszych spacerów
rodzinnych na wiosnę był właśnie do muzeum. Był zapewne
zazwyczaj kwiecień, pamiętam
zapach budzącej się wiosny. Sam
też z pewnością będę zabierał
swoją rodzinę w przyszłości do
muzeum – podsumowuje.
Warto zaplanować podróż do
muzeum, mieszczącego się przy
ulicy Powsińskiej. Placówka
otwarta jest codziennie, od
10.00 do 16.00. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane.
Piotr Celej

Na zdjęciu: pani dr hab. inż. Wiesława Nowacka – SGGW, dr inż.
Alicja Gasek, szczęśliwy dziadek doktorantki (członek RN SBM Stokłosy i członek DZ Rady Seniorów).

Sukces naukowy
mieszkanki Ursynowa
W dniu 9 lipca 2020 r. w Instytucie Nauk Leśnych
SGGW odbyła się obrona pracy doktorskiej mieszkanki Ursynowa(ZWM 7/1). Pracy doktorskiej broniła absolwentka Wydziału Leśnego SGGW Warszawa. Tematem pracy była ocena infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej praskiego odcinka Wisły w Warszawie,
objętego programem Natura-2000. Na uwagę zasługuje osoba młodej ursynowskiej doktorantki.
Jako mieszkanka Ursynowa wielokrotnie znajdowała czas na
społeczne włączenie się do różnorodnych ważnych dla dzielnicy
spraw społecznych.
Pragnę wymienić znaczący jej wkład podczas „boju” mieszkańców ulicy Związku Walki Młodych (ZWM) o utrzymanie tej nazwy
ulicy. Wspomagała nasze ursynowskie działanie o utworzenie
przy ul. Bacewiczówny bardzo potrzebnej siłowni zewnętrznej. Wygraliśmy ten konkurs w ramach Budżetu Partycypacyjnego Dzielnicy Ursynów. Siłownia funkcjonuje i cieszy się duża popularnością
wśród mieszkańców.
Mgr inż., a teraz już doktor Alicja Gasek była inicjatorką publicznej petycji mieszkańców do ZDM Warszawa o przebudowę schodów prowadzących do stacji Metra Stokłosy. Skończyło się zobowiązaniem ZDM do przebudowy w 2020 r. tych schodów. Trochę szkoda, że aktualnie tak dzielną osobę traci Ursynów, bo z racji swojej
pracy zawodowej dr Gasek podjęła pracę na terenie woj. łódzkiego. Nasza dzielnica może być jednak z niej dumna.
Sławomir Litwin

Garażówki wracają!

List  List  List  List  List  List  List
Szanowna Redakcjo,

Mimo letniej pory i związanej z nią dodatnią temperatury powietrza w niektórych budynkach włącza się ogrzewanie. Dotyczy to nie
tylko klatek schodowych , lecz również grzejników w mieszkaniach.
Zdziwieni mieszkańcy, nie zakręciwszy w porę dokładnie swoich kaloryferów, stwierdzają nagle, że grzejniki są ciepłe. Winni są sami sobie – niedostatecznie czujni poniosą konsekwencje. Problem znany
jest od paru lat na przykład mieszkańcom z budynków zarządzanych
przez SM Przy Metrze. Nie chcemy ogrzewania naszych klatek schodowych w takich miesiącach jak czerwiec, lipiec, sierpień. Również
wrzesień od paru lat w Polsce to miesiąc ciepły, w maju i w październiku pogoda też jest bardzo przyjazna i temperatury podnoszą
się nawet do ponad 25 stopni Celsjusza. Jednocześnie beztrosko używana jest klimatyzacja, włączana natychmiast przy takim 25-stopniowym “upale”.
Grzanie latem mieszkańców wbrew ich woli i zdrowemu rozsądkowi jest działaniem wysoce szkodliwym nie tylko ze względu na koszty, które oni ponoszą, lecz również szkodliwym społecznie ze względu na marnotrawienie energii, o ekologii nie wspominając.
W październiku ubiegłego roku podnoszony był szeroko problem niefrasobliwego włączenia silnego ogrzewania w metrze warszawskim (
Urząd Dzielnicy informuje, że w związku z przeprowapublikowane w mediach protesty i komentarze znękanych pasażerów)
dzanymi pracami konserwacyjnymi na stacji uzdatnia- przy temperaturach w konkretnych dniach około 20 stopni.
nia wody, ujęcie wody oligoceńskiej przy ulicy PuławBez sensownego i odpowiedzialnego zarządzania oraz decyzji zwiąskiej 475 będzie nieczynne do 20 lipca br.
zanych z zakupem energii (zarówno przeznaczonej do grzania jak i
Czynny ujęcia wody:
ochładzania nas ) pojawiać się będą zawsze komentarze o konflikcie
– UL. BUSZYCKA (w rejonie skrzyżowania z ul. Karczunkowską) interesów, braku kompetencji oraz pytania w czyim interesie ma to
– UL. ROMERA 2 (w rejonie Parku im. Jana Pawła II)
miejsce.
Z wyrazami szacunku
– UL. DERENIOWA (w rejonie Kościoła pw. Św. Tomasza Apostoła)
Mieszkańcy budynku administrowanego przez SM Przy Metrze
– UL. CISZEWSKIEGO (w rejonie skrzyżowania z ul. Rosoła).

Urząd Dzielnicy Ursynów podjął decyzję o zorganizowaniu na parkingu przy al. KEN 61 wyprzedaży garażowych. Pierwsza odbędzie się 30 sierpnia br. Wszystkich uczestników obowiązywać będzie Regulamin Ursynowskich Wyprzedaży Garażowych 2020.
Urząd Dzielnicy Ursynów w tym roku planował zorganizować
pięć Wyprzedaży Garażowych. Niestety pandemia COVID-19 pokrzyżowała nam te plany. Wszyscy uczestnicy będą zobowiązani do
respektowania nie tylko Regulaminu, ale także obowiązujących w
danej chwili rządowych wytycznych dot. organizacji imprez plenerowych w okresie pandemii COVID-19. Będą one bezwzględnie
egzekwowane, szczególnie, że w sierpniu równocześnie odbędzie
się targ z żywnością.
Więcej informacji na www.ursynow.pl.

11
W niedzielę Derby na Służewcu

Aż 177 koni w weekendowych galopach
W najbliższą niedzielę na Służewcu rozegrana zostanie po
raz 76. prestiżowa gonitwa Derby (2400 m) dla trzyletnich koni
pełnej krwi angielskiej. Po raz
pierwszy w historii Gala Derby
zostanie obarczona obostrzeniami związanymi w epidemią
koronawirusa.
obra wiadomość jest taka, że
będą honorowane roczne wejściówki (tzw. żółte) dla emerytów 65+. Dla dzieci do lat pięciu
wstęp wolny. Chętni niedzielnej wycieczki na Służewiec powinni pamiętać,
że nie będzie biletów w wolnej sprzedaży w kasach. Można je nabyć wyłącznie za pośrednictwem Internetu
(www.torsluzewiec.pl). Podczas sobotnio – niedzielnej dwudniówki rozegranych zostanie 19 gonitw z udziałem łącznie 177 koni. Najważniejsze gonitwy to
Memoriał Fryderyka Jurjewicza (niedziela, godz. 14.45), Nagroda Prezesa
Totalizatora Sportowego (godz. 15.45)
i oczywiście Derby (godz. 16.30). W Memoriale Jurjewicza (1600 m) stawka 10
koni jest bardzo wyrównana, ponieważ
do wygranej pretenduje aż trzech wskazywanych przez typerów faworytów –
Umberto Caro, Emiliano Zapata i Xawery. Wielką niewiadomą jest Incepcja,
stajenna koleżanka Xawerego, jak również gość z Niemiec siedmioletni wałach Vatenko. Zarówno klaczy, jak i wałachowi bardziej odpowiada miękka
bieżnia, w odróżnieniu od szybkiego
Xawerego preferującego tor suchy. Vatenko jest blisko spokrewniony (wspólny ojciec) z nieźle sprawującym się na
Służewcu ogierem Party Animal. Typ
„Passy” to Xawery, Umberto Caro, Incepcja, Emiliano Zapata.
ieg o Nagrodę Prezesa Totalizatora Sportowego (2600 m)
zgromadzi na starcie aż 13.
uczestników. I tu mamy niewiadomą
w postaci niemieckiego ogiera Monpti
trenowanego na Hoppegarten przez
Guntera Richtera i dosiadanego za gra-

D

B

nicą przez dżokeja Adrie de Vriesa. W
niedzielę dosiądzie go Słowak Michal
Abik. We wrześniu ub.r. Montpi niespodziewanie wygrał w Pradze 41. VC
Ceského Turfu (Listed) na dystansie
2400 m bijąc 11 rywali dosiadanych
m.in. przez takie sławy jak Christophe
Soumillon i Eduardo Pedroza. Czas gonitwy 2`31.7 sek. W tym roku ogier był
dwa razy czwarty w wyścigach klasy
Listed w Niemczech na dystansach
3000 i 2800 metrów. W handicapie generalnym sklasyfikowany jest z wagą
89,5 (niemiecki GAG). Do zgarnięcia
nagrody za zwycięstwo w wysokości
54 tys. zł pretendują także Plontier, Magnetic, Ophelia`s Aidan oraz ubiegłoroczna derbistka Nemezis, pierwsza faworytka wyścigu. „Czarny koniem” tej
gonitwy może okazać się silny i dysponujący piorunującym finiszem Delos.
Typ „Passy” to Nemezis, Montpi, Magnetic, Plontier.
łużewieckie powiedzenie głosi, że gonitwę Derby wcale nie
wygrywa koń najlepszy w
roczniku, lecz najszczęśliwszy. W której ze stajni zamieszkało w tym roku
szczęście? Okaże się to w niedzielę kilka minut po 16.30. Trenera Adama Wyrzyka będzie reprezentować koalicja
złożona z aż czterech bardzo dobrych
folblutów, dwa z nich będą miały w
siodłach najlepszych jeźdźców na Służewcu – Szczepana Mazura i jeżdżącego u nas gościnnie czeskiego internacjonała Tomáša Lukáška. Polski dżokej dosiądzie ogiera Night Thunder,
który wystąpi w niewdzięcznej roli
pierwszego faworyta. Zadaniem
Lukáška na ogierze Hipop de Loire będzie prawdopodobnie rozprowadzenie stajennego faworyta w dystansie.
Nie należy jednak zapominać, że czeski
dżokej to jeden z najlepszych specjalistów od jazdy po froncie wyścigu. Gracze powiadają, że ma w głowie stoper.
Jeśli zostanie zbyt daleko odpuszczony
może doprowadzić do trzęsienia ziemi w końskim totalizatorze.

S

sobną kwestią jest ocena fantastycznej milerki Inter Royal Lady, która nie zaznała
jeszcze w dziewięciu startach goryczy
porażki wygrywając dowolnie lub bardzo łatwo. Klacz będzie miała w siodle
Joannę Wyrzyk, córkę trenera, która
zamierza podczas derbowej gali wywalczyć tytuł dżokeja (100 wygranych
gonitw). Być może plan ziści się właśnie
za sprawą Inter Royal Lady, choć jest on
obarczony podstawową wątpliwością:
czy legitymująca się milerskim rodowodem, niezwykle utalentowana klacz
poradzi sobie z silnymi ogierami na
morderczym dystansie 2400 m? To pytanie będzie drążyć graczy i widzów aż
do wejścia koni do start boksów. Czwartym koniem ze stajni Wyrzyka jest dystansowy ogier Proletarius, chyba najsłabszy z tej czwórki.

O

ydaje się, że czoła Adamowi Wyrzykowi może
stawić w niedzielę jedynie trener Krzysztof Ziemiański, specjalista od przygotowywania koni do
wyścigów najwyższych kategorii. Wystawia do boju trzy ogiery – niesprawdzonego w wielkich biegach Petita,
szybkiego i walecznego Timemastera
oraz tajemniczego Night Tornado.
Ten koń w ogóle nie był mocno eksploatowany i wszystko wskazuje na
to, że przygotowywano go wyłącznie
pod kątem Derby. Posiada niezły „papier”, jego ojciec wywodzi się ze słynnej hodowli i stajni Godolphin, a od
sukcesów ojca matki (4,1 mln angielskich funtów wygranych nagród) może zakręcić się w głowie. Jeśli dodać
do tego dziadka ze strony ojca Night
Tornado, pożądanego w hodowli

W

ogiera Dubawi (spłodził aż 41 zwycięzców gonitw G1, stanówka 250
tys. funtów) mamy w tegorocznych
Derby folbluta z królewską krwią. Czy
Night Tornado posiada jednak klasę
niezbędną do wygrywania najważniejszych gonitw?
ozostali uczestnicy Derby mają niewielkie szanse na zaistnienie w tej prestiżowej gonitwie, choć wyścig o Błękitną Wstęgę
rządzi się własnymi prawami i zdarzały się przypadki, że bieg wygrywał koń,
który nie miał na koncie nawet jednego
zwycięstwa (Ruten w 2008 r.). Tak czy
owak, rywalizacja licznej 13-konnej
stawki najlepszych trzylatków gwarantuje widzom wiele emocji. Typ „Passy”
to Night Tornado, Night Thunder, Timemaster, Hipop de Loire.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
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Filip Troczyński, kapitan KS Metro Warszawa:

Miniony sezon uważam za udany
Kapitan i rozgrywający KS Metro Warszawa w sezonie
2019/2020, wychowanek siatkarskiej drużyny KS Metro Warszawa – Filip Troczyński – podsumował swoim
kapitańskim okiem miniony sezon rozgrywkowy i to
jak przyjął decyzje Polskiego Związku Piłki Siatkowej
o zakończeniu sezonu przez pandemię koronawirusa.
MAGDALENA KOCIK: Sezon
2019/2020 zakończył się w dość
nieoczekiwany sposób. Pandemia koronawirusa zawładnęła
całym światem, w tym naszym
sportowym. Polski Związek Piłki Siatkowej podjął decyzje o zakończeniu sezonu rozgrywkowego. KS Metro Warszawa zakończyło tym samym sezon na
drugim miejscu w tabeli grupy
drugiej. Jak oceniasz to wszystko, co się stało?
FILIP TROCZYŃSKI: Apetyt
na półfinał był ogromny, zwłaszcza że kończąc fazę play-off meczem z Bestiosem Białystok mieliśmy serie siedmiu wygranych
spotkań. Po ciężkim sezonie w
końcu poczuliśmy się bardzo
pewnie na boisku i byliśmy w
pełni gotowi na półfinał, który
niestety nie doszedł do skutku z
wiadomych przyczyn. Koniec
końców udało nam się co prawda poprawić wynik z poprzedniego sezonu, co było jednym z
celów ale wiem, że zespół było
stać na dużo więcej, czego niestety nie mogliśmy pokazać na
siatkarskim parkiecie. Jesteśmy
jednak wszyscy przekonani, że
taka decyzja musiała zapaść. Kilka dni przed oficjalnym komunikatem chyba nikt się nie łudził,
że uda nam się dograć sezon

2019/2020 do końca. Trzeba to
było zaakceptować i zapomnieć
o poprzednich zmaganiach. Niektórzy ten czas spędzili odpoczywając, a niektórzy szykowali się do nowego sezonu. Liga
zweryfikuje, kto jak przepracował te miesiące w domu.
No właśnie, wspomniałeś
ciężki sezon… mimo końcowego – trzeba przyznać, że bardzo
dobrego rezultatu, te minione
rozgrywki nie były dla was takie kolorowe. Bardzo długo
wchodziliście w minionym sezonie na właściwe tory gry. Z
czego wynikało, że początek tego sezonu nie był najlepszy w
waszym wykonaniu?
Ciężko powiedzieć. Gdybyśmy
wiedzieli, co jest przyczyną naszej kiepskiej gry w sezonie, to
zapewne zareagowaliśmy dużo
szybciej na boiskowe kłopoty.
Skąd to wynikało, to niestety nie
wiem. Wiem natomiast, że bardzo pomogła nam sytuacja „podbramkowa” po porażce w Spale.
Wiedzieliśmy wówczas, że każde następnie potknięcie wykluczy nas z fazy play-off. Od tej pory złapaliśmy tempo i można powiedzieć, że do dziś nie przegraliśmy meczu.
Jaka jest Twoja subiektywna
ocena tego sezonu? Ostatecznie

czym dla ciebie była ta decyzja
PZPS i to drugie miejsce w grupie? Da się to ocenić w jakiś jednoznaczny sposób – jako sukces
lub porażkę?
Sezon oceniam jak najbardziej na plus, a zwłaszcza ten
czas w dołku kiedy przegrywaliśmy mecze – każdy z nas sporo się wtedy nauczył. Trzeba
umieć radzić sobie z takimi przeciwnościami i wyciągać wnioski. Dla nas była to niezła szkoła, z której trzeba wziąć lekcje i
wykorzystać nabytą wiedzę w
przyszłości. Możliwe, że mówię
tak bo ostatecznie weszliśmy do
rundy play-off, zapewne inne
byłoby moje nastawienie, gdyby
awansu nie udało się uzyskać.
Takie ciężkie chwile kształtują
charakter, co ma ogromne przełożenie zarówno na siatkówkę,
jak i życie poza boiskiem. Skoro
uznajemy, że ciężki początek i
środek sezonu był udany to drugie miejsce tym bardziej a decyzja Polskiego Związku Piłki
Siatkowej nie mogła być inna.
Tak więc, miniony sezon
2019/2020 jednoznacznie oceniam jako udany.
Oczywiście, decyzja PZPS musiała taka zapaść, jak pokazała
rzeczywistość dogranie sezonu
nawet w późniejszym terminie
nie byłoby możliwe, wciąż przecież walczymy z pandemia. Ale
wróćmy do przyjemniejszych tematów… Jak uważasz, tak swoimi oczami, jaką udało się wam
zbudować drużynę w minionych
rozgrywkach sezonie?

Ostatecznie na pewno stanowiliśmy zespół, który dobrze ze
sobą funkcjonował na boisku i
poza nim. Nie stało się to oczywiście od razu. Musieliśmy pogodzić się z odejściem Janka
(przyp. Jana Kopyścia), co było
dla nas niespodziewane, ale z
drugiej strony też zrozumiałe,

mogę powiedzieć, że byliśmy
DRUŻYNĄ.
No właśnie DRUŻYNĄ... a jak
to było być jej kapitanem?
To obowiązek, ale przede
wszystkim zaszczyt być kapitanem w KS Metro Warszawa. Nigdy nie chciałbym być zapamiętany, jako kapitan od podpisywa-

bo taką opcje dostaje się raz w
życiu, więc jego decyzja jest jak
najbardziej uzasadniona. Bywało lepiej i gorzej, ale na pewno dołączenie do drużyny Marcina (przyp. Marcina Lubiejewskiego) w trakcie sezonu dało
sporo dobrego. Wprowadził on
dużo spokoju do naszej gry.
Uważam, że dzięki niemu, nawet kiedy nie było go w szóstce,
zaczynaliśmy grać coraz lepiej,
co miało również przełożenie
na nasze wewnętrzne relacje w
drużynie. Droga przez ten sezon była wyboista, ale ostatecznie z pełnym przekonaniem

nia protokołów, dlatego czułem
się mocno zaangażowany w życie drużyny i jeśli przyjdzie mi
kiedyś ponownie być kapitanem
to chętnie nim zostanę.
Czy było coś, w minionym sezonie, co wyjątkowo cię zaskoczyło bądź zaintrygowało? Jakiś
mecz? Jakiś zawodnik? Jakieś
wydarzenie? Pozytywnie lub
negatywnie? Ale coś co utkwiło
Ci szczególnie w pamięci.
Dla mnie był to obóz w Olsztynie i powrót na „Cixa”. Dobrze było wrócić po kilku latach do miejsc,
w których zaczynałem swoją przygodę z Metrem, jako kadet.

No tak, pamiętne obozy w
Olsztynie wspomina chyba każdy wychowanek jak słyszę. Nie
sposób jeszcze nie zapytać o nowych pierwszoligowców: STS
Sulęcin, Avia Świdnik i nasz grupowy przeciwnik BAS Białystok.
Jak myślisz, jak odnajdą się na
zapleczu PlusLigi? I czy nasza
grupa i jak nasza grupa zmieni
się po odejściu BASu do TAURON 1. Ligi?
Myślę, że w naszej grupie, z
uwagi na awans BASu Białystok
do TAURON 1. Ligi, za wiele się
mimo wszystko nie zmieni. Ponieśli w poprzednim sezonie tylko jedną porażkę, więc byli trochę oddzieleni od reszty ligi, a
walka toczyła się w tabeli między
całą resztą. W TAURON 1. Lidze
nowe drużyny czeka ciężki bój.
Zaplecze PlusLigi nigdy nie było
tak mocne.
BAS Białystok i STS Sulęcin
dosyć późno dostali decyzje o
awansie, co może stanowić problem przy budowaniu składu na
nadchodzący sezon, bo na tym
etapie większość zawodników
była już zakontraktowana.
No właśnie, a propos kontraktów… jak się ma Twój? Wiesz
już gdzie będziesz grał w nadchodzącym sezonie?
Miałem propozycje gry w
TAURON 1. Lidze, ale zdecydowałem zostać w drugiej lidze i
podjąć rękawice walki o awans.
W jakim klubie? Tego jeszcze nie
mogę zdradzić.
Fot. Ewa Janiec
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Tadeusz Porębski

Nie wierzę hipokrycie

C

Wo j t e k D ą b r o w s k i
Już po wyborach. Cóż, tak bywa,
Że los uśmiecha się nie do nas.
Raz się wygrywa raz przegrywa,
Ale gra jeszcze nieskończona.

Ma być jak w Rzymie lub Paryżu,
Wszak gospodarka pnie się wzwyż.
Premier obiecał miskę ryżu,
Stąd pewnie hasło: JADAĆ RYŻ!

W Kole Fortuny rzadka gratka!
Stawka wysoka! Warto grać!
Choć trudna czeka nas zagadka,
Nie wolno w miejscu biernie stać.

Niestety pudło. To nie to!
Nam to z czymś innym się kojarzy.
Bardziej pasuje: WIDAĆ DNO,
Bo takich mamy gospodarzy.

Możemy zostać zwycięzcami,
Chociaż na chwilę światło zgasło.
Kolejna runda jest przed nami,
Tylko odgadnąć trzeba hasło.

Znów błąd. Nie wolno się poddawać!
Spróbujmy zagrać jeszcze raz.
Co jest trafniejsze, trudna sprawa,
Czy CWANY LIS czy RĄBAĆ LAS?

Krótkie dwa słowa, osiem liter,
A kategoria: Powiedzenie.
Skup się! Dowody masz niezbite,
Że rozum w cenie. Włącz myślenie!

Miny wam zrzedły? Pomożecie?
Musimy znaleźć się w finale!
Gdy chcemy liczyć się na świecie,
Nie odpuszczajmy! Grajmy dalej!

Co to za hasło? Kto pomoże?
Kto się domyśla, wpadł na trop?
Byle nie było jeszcze gorzej,
Bo grozi bankrut albo stop.

Dziesięć milionów woła: Bis!
Aż w końcu każdy z nas odgadnie,
Że hasłem nie jest: WYGRA PIS,
Bo to właściwe brzmi dosadniej.

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

O gustach i tolerancji
e kiedyś życie było prostsze, nie trzeba nikogo przekonywać. Weźmy na
przykład to, jak bawiliśmy się jeszcze kilkanaście, no może kilkadziesiąt
lat temu. warunkiem dobrej zabawy były: „Wino, kobiety i śpiew”. Do tego dochodził taniec, albo różnego rodzaju podrygiwanie nazywane nieco na wyrost tańcem. Tak było przez całe dekady, a nie były to czasy aż tak zamierzchłe.
Niektórzy jeszcze je pamiętają i zapewne dobrze wspominają. Tego rodzaju rozrywkę, odbywającą się w „zaciszu domowym”, zwano prywatkamą (nie mylić z prywatą, bo to w owych czasach uchodziło za zjawisko wielce naganne). Mogło nawet skończyć się niewesoło np. tzw. domiarem, co oznaczało łupienie delikwenta przez urząd skarbowy. Oczywiście, odbywało się to w majestacie prawa.
W skali lat to się trochę zmieniło. Dziś prywatna inicjatywa ma się trochę lepiej. Jeśli zaś chodzi o
prywatki, to przetrwały niemal w niezmienionej formie, co do zasady, choć zmieniła się sama nazwa. Obecnie zwane są imprezami. Atrybuty prywatek były podobne do tych imprezowych, z tą różnicą, że kiedyś do poprawy nastrojów używano napojów w cenie 21 zł zwanych winem, a nie piw
zwanych też przez „znawców tematu” browarami, czy też browcami.
zas leci nieubłaganie, wraz z nim ubywa włosów i pamięci, a przybywa lat. Oczywiście, jako człowiek dobrze wychowany, za jakiego staram się uchodzić, chcę zauważyć, że nie dotyczy to pań. Im włosów nie ubywa, a wręcz przeciwnie. Znam takie, które same muszą się
ich pozbywać, używając do tego odpowiednich narzędzi i środków. Nie to jest jednak najgorsze. Najgorsze jest to, że wraz z upływem lat zmieniło się też powszechne wyobrażenie na temat dobrej zabawy w ogóle, a prywatek czy też imprez w szczególności. No bo jak to brzmi: „Wino, kobiety i śpiew”.
Toż to najczystszej wody męski punkt widzenia, żeby nie powiedzieć gorzej – męski szowinizm. A
co z kobietami? Z kim mają się bawić? We własnym gronie? Przecież to nie zajęcia koła gospodyń
wiejskich, ani miejskich, ale zabawa. O tempora o mores. To dopiero się porobiło. Znam kobiety, które lubią męskie towarzystwo i nie miałyby zapewne nic przeciwko, gdyby do wspólnej zabawy dołączyło kilku panów. Tak więc wino albo piwo, czy też browce, kobiety, mężczyźni i do tego śpiew.
No, niby niewiele, ale o ileż ciekawiej się robi i bardziej demokratycznie. Świat się zmienia, niech
wraz z nim zmieniają się niektóre przestarzałe obyczaje!
Wprawdzie, czas to domena fizyków i zegarmistrzów, ale wywiera bezpośredni wpływ na nasze
życie. Nawet nie zdajemy sobie sprawy jak wielkie. Truizmem byłoby przywoływać znane powiedzenie Heraklita z Efezu (ta panta rhei, wszystko płynie) dotyczące upływu czasu. Jak pisze bliższa nam w czasie poetka Wisława Szymborska: „Nic dwa razy się nie zdarza”. Za każdym razem jest
to coś innego, nowego, coś, co postrzegamy i odczuwamy inaczej. Krótko mówiąc, zmieniamy się
z upływem czasu i stajemy się inni.
mieniają się nasze potrzeby, oczekiwania oraz gusta. O gustach się nie dyskutuje, choć chyba nikt nie wie dlaczego? Osobiście nie zgadzam się z takim założeniem. Wręcz przeciwnie, niejednokrotnie mam ochotę o nich podyskutować. Bo czymże w istocie jest gust i kto
ma prawo decydować, czy jest on dobry, czy zły? Takiej oceny podejmują się niejednokrotnie media i tzw. autorytety. Nasuwa się jednak pytanie, czy aby nie uzurpują sobie takiego przywileju w
sposób nieuprawniony. Kto daje innym prawo do twierdzenia, że nasza supergwiazda Maryla Rodowicz jest cool, występując na tej samej scenie, co sympatyczny skądinąd Zenon Martyniuk, a on
sam jest obciachowy? Obydwoje mają przecież swoich fanów. Dlatego, jeśli uważamy się za ludzi
tolerancyjnych i chcemy, by inni też tak o nas myśleli, powinniśmy uszanować różnorodność poglądów, a tym bardziej odmienność gustów. Tolerancja – to brzmi ładnie, jeśli jednak nie ma być tylko pustym słowem, warto się zastanowić nad tym, co naprawdę oznacza. Nie żyjemy w oderwaniu od reszty społeczeństwa, chyba że się z niego wyalienujemy.
Wszystko ma swój czas, swój początek i koniec. Nie da się słuchać w kółko tej samej muzyki,
oglądać tasiemcowego serialu, choćby był najciekawszy, a bohaterowie byliby nieustannie poprawiani przez najlepszych na świecie chirurgów plastycznych. Prędzej, czy później przyjdzie moment znudzenia. Jeśli nawet my sami tego nie odczujemy, to i tak producenci zadecydują o zakończeniu przedsięwzięcia z powodu malejących wpływów oraz rosnących kosztów. Czyli samo
życie, a od tego finanse.
zasem, kierowany nostalgią za dawnymi czasami, próbuję sobie wyobrazić powrót do
pewnych wydarzeń czy zjawisk sprzed lat. Zwłaszcza tych, które miały miejsce w szeroko
rozumianej kulturze. Szybko jednak schodzę na ziemię, a nawet gwałtownie spadam i nabieram przekonania, że pewne zmiany są nieodwracalne. Nawet rzeczy dobre, uznawane za tzw.
kultowe, nie miałyby dziś racji bytu. Nie znalazłyby zrozumienia ani odbiorców. Bo gdyby nawet przywrócić do istnienia (teoretycznie oraz hipotetycznie) wspaniały duet Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory, znany z cyklu programów Telewizji Polskiej (1958-1966), z pewnością nie spotkałby się z zainteresowaniem takim, jak w czasach swojej emisji. I to mimo że występowała w nim cała plejada aktorów i gwiazd kabaretu – jak: Irena Kwiatkowska, Barbara Krafftówna, Kalina Jędrusik, Krystyna Sienkiewicz, Wiesław Gołas, Mieczysław Czechowicz, Wiesław Michnikowski, Edward
Dziewoński, Czesław Roszkowski, Bohdan Łazuka, Jarema Stępowski czy Bronisław Pawlik. To obrazuje słynną maksymę Heraklita – nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Nie można i nie
warto próbować zawracać ją, zwłaszcza kijem. Może lepiej pójść nad inną wodę. A nuż okaże się
równie ciekawa albo nawet ciekawsza.
Ważne jest żebyśmy postępowali szczerze wobec siebie samych. Nie polegali jedynie na czyichś
opiniach. Żebyśmy potrafili samodzielnie stwierdzić, czy wino, które pijemy, smakuje nam naprawdę, czy też pijemy je, bo ktoś inny twierdzi, że powinno nam ono smakować.
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zy wygrana Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich oznacza, że Polska wygrała, czy przegrała? Pytanie raczej z kategorii retorycznych:
wyborcy Andrzeja Dudy powiedzą, że jest to dla kraju wygrana, natomiast
elektorat Rafała Trzaskowskiego stwierdzi, iż jest to katastrofa. Nie jestem Ewangelią według Św. Mateusza i nie wiem, co czeka Polskę podczas drugiej kadencji Dudy. Skłaniam
się do postawienia tezy, że jednak nic dobrego. Po pierwsze, prezydent połowy Polaków nie jest wiarygodny. Temu człowiekowi nie wolno ufać. Dlaczego? Dlatego m. in., że 20 listopada ubiegłego roku grzmiał gdzieś na zadupiu, iż w Sądzie Najwyższym jest grupa sędziów, byłych członków komunistycznej partii przed 1989 rokiem oraz funkcjonariuszy partyjnych w stanie wojennym, których
należy przepędzić z SN, „by nie straszyli już swoją obecnością ani obywateli Polski, ani naszych sąsiadów”, a dwa tygodnie później nominował do Trybunału Konstytucyjnego Stanisława Piotrowicza, zdeklarowanego komunistę i prokuratora w stanie wojennym. Klasyczny przykład dwulicowości wykluczający wiarygodność.
Po drugie, Duda tak skutecznie realizował politykę swojego politycznego guru Jarosława Kaczyńskiego dzielenia Polaków na lepszych i gorszych (chamska hołota, zdradzieckie mordy, etc.), wzbogacając ją twórczością własną (rządy PO-PSL były gorsze od koronawirusa, a Trzaskowski jest niezrównoważony i wciska dzieciom w szkołach ideologię LGBT, czyli neobolszewizm), że jego dzisiejsze bredzenie o sklejaniu podziałów można jedynie o tyłek potłuc. Potrzeba kilku dekad, by podziały w społeczeństwie zostały zasypane. Ja z pewnością nie doczekam tego dnia i winię za to Jarosława Kaczyńskiego oraz Andrzeja Dudę.
aniebne i bezpodstawne oskarżenia rzucane na ponad 10 milionów rodaków nie zgadzających się z polityką PiS – realizowaną także przez Dudę – przyzwolenie prezydenta RP
na demolowanie sądownictwa, stosowanie na każdym obszarze życia publicznego i politycznego prawa silniejszego oraz socjotechniki opartej na kłamstwie (m. in. „trzeba przeprowadzić wybory w maju, bo inaczej dojdzie do paraliżu państwa”), szerzenie nienawiści, obrażanie i próby wyobcowania z narodowej wspólnoty osób homoseksualnych, to ciężkie rany zadane społeczeństwu, które będą wymagały długiej rehabilitacji. Obsesyjnie podnoszona przez PiS i Dudę rzekoma
niepolskość opozycji (10 milionów wyborców Trzaskowskiego?), to kolejny policzek dla znaczącej
części społeczeństwa („obce siły gotowe do interwencji”, „opozycja dąży do podporządkowania polskich spraw obcym wpływom”).
Po trzecie wreszcie, Duda bredzi o podnoszeniu przez niego prestiżu Polski na arenie międzynarodowej w sytuacji, kiedy nasz prestiż został w ostatnich latach mocno nadwyrężony m. in. krytycznymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeśli Duda wpierw szydzi
z UE, określając ją jako „wyimaginowaną wspólnotę”, a niedługo potem pieści ją słownie, licząc
na miliardy euro z Brukseli w ramach pomocy na czas po pandemii koronawirusa, to jest osobą
ocierającą się o śmieszność. Nie każdy pamięta, że przemowa do ludu o “wyimaginowanej
wspólnocie, z której niewiele dla Polski wynika”, została wygłoszona przed okazałym dworkiem
w Leżajsku, wyremontowanym za… unijne pieniądze. Nasz prestiż jest taki, że mamy bardzo
napięte stosunki z Brukselą i Paryżem, chłodne z Berlinem i Londynem oraz wrogie z Rosją. Okresowo uznaje nasz prestiż Waszyngton, ale tylko wtedy, kiedy ma na zbyciu uzbrojenie za kilka miliardów dolarów.
Tak jak nie doczekam sklejenia podziałów społecznych, tak nie doczekam zejścia polskiego
rządu z kolizyjnego kursu wobec Rosji. Jesteśmy jedynym państwem dawnego bloku sowieckiego, który ma tak wrogie po„Duda bredzi o podnoszeniu przez dejście do Rosji jak my, choć
krzywd od wielkiego
niego prestiżu Polski na arenie
wschodniego sąsiada domiędzynarodowej w sytuacji,
znali także Węgrzy (krwapacyfikacja Budapeszkiedy nasz prestiż został w ostat- wa
tu 1956) i Czechosłowacja
nich latach mocno nadwyrężony
(zbrojna
interwencja
państw
Układu
Warszawm. in. krytycznymi orzeczeniami
skiego 1968). O dziwo,
Trybunału Sprawiedliwości Unii
zmasakrowani w 1956 r.
Węgrzy mają dzisiaj wręcz
Europejskiej”
przyjacielskie stosunki z
Rosją i czerpią z tej przyjaźni wymierne korzyści (m. in. 10 mld nieoprocentowanej pożyczki od
Putina na budowę elektrowni atomowej w Paks). My nadal wypominamy Rosjanom Katyń i lata
zniewolenia, co przynosi nam wyłącznie gospodarcze straty. Czy odium za Katyń i lata zniewolenia będzie przechodzić na kolejne pokolenia Polaków? A może próbować normalizować stosunki z największym państwem świata, a doznane krzywdy przekazać historykom z IPN ku pamięci
następnych pokoleń?

H

merykanie spuścili w 1945 r. na Japonię dwie bomby atomowe, które spowodowały, że
około 200 tys. osób zginęło, bądź wręcz wyparowało do atmosfery. Przez następne 7 lat
wojska USA okupowały kraj kwitnącej wiśni. Mimo gigantycznych strat spowodowanych
użyciem atomu Japończycy potrafili wybaczyć krzywdzicielom i ułożyć sobie z nimi poprawne
stosunki, a przy tym skorzystać z ich technologii, by rozpędzić przemysł samochodowy. My ogołacamy budżet,kupując od Amerykanów za miliardy dolarów uzbrojenie i uzasadniamy miliardowe zakupy obawą przed rosyjskim imperializmem oraz groźbą agresji. Większej bzdury ostatnio nie słyszałem.
Czemu agresji nie obawiają się tkwiący w rosyjskich kleszczach Estończycy, Łotysze i Litwini? Czemu na gwałt nie zbroi się granicząca z Rosją mała Finlandia? Bo kraje te potrafiły ułożyć stosunki z Rosją, skutecznie zastopować imperialne zapędy wielkiego sąsiada i niepotrzebnie go nie prowokować. My, ku utrapieniu państw UE chcących z Rosją handlować i współpracować, ciągle machamy szabelką usiłując kąsać niedźwiedzia po nogach. I niedźwiedź odpłaca nam ciosami wymierzanymi na oślep, na przykład zarzucając Polsce wywołanie II wojny światowej. Komu ten trwający od trzech dekad konflikt jest potrzebny? Chyba żadnej ze stron. Przeciętny Polak widzi Rosjanina jako pijaka, biedaka i nieokrzesanego prostaka. Może za batiuszki cara, ale nie dzisiaj.
Dzisiejsza Rosja to potęga wyposażona za sprawą utalentowanych inżynierów i naukowców w broń
najnowszej generacji, dlatego świat obchodzi się z Rosją jak z jajkiem. Rosja to także, wbrew obiegowej opinii panującej w sporej części polskiego społeczeństwa, kultura przez duże „K”. Nie ma na
świecie szanującej się biblioteki bez dzieł Fiodora Dostojewskiego, zaliczanego do grona najbardziej
wpływowych twórców literatury światowej, Lwa Tołstoja, uznawanego za czołowego przedstawiciela realizmu w literaturze europejskiej, Aleksandra Puszkina, Michaiła Bułhakowa, Władimira Nabokowa, czy Andrieja Płatonowa. Najbardziej prestiżowe muzea na świecie wystawiają dzieła Ilji
Kabakowa, Wasilija Kandinskiego, Erika Bułatowa, Semena Fejbisowicza, czy Marca Chagalla (wł.
Mojsze Zacharowicz Szagałow, urodzony w Rosji i wykształcony w Szkole Carskiego Towarzystwa
Upowszechniania Sztuk). Obraz Kabakowa „Owad” sprzedano w 2008 r. na aukcji Philips de Pury&Co za 6 milionów dolarów.

A

o i rosyjski balet. Czterech bogów tańca wszechczasów to Rosjanie. Serge Lifar (właśc.
Siergiej Michajłowicz Lifar), Wacław Niżyński, Michaił Barysznikow i Rudolf Nurejew
są uznawani za ikony światowego baletu, podobnie jak Agrypina Waganowa – autorka kultowego podręcznika „Zasady tańca klasycznego”, Olga Preobrażeńska, Matylda Krzesińska, Anna Pawłowa i dzisiaj Uljana Łopatkina, nazywana często pierwszą damą światowego baletu. Kiedy teatry Maryjski z Petersburga i Bolszoj z Moskwy ogłaszają światowe tournée, miliony melomanów wpadają w ekstazę. Dodając do rosyjskiej kultury i gościnności gigantyczny rosyjski rynek zbytu oraz możliwości inwestycyjne, nie sposób zaprzeczyć, że współpraca z Rosją
na każdym polu na zasadach partnerstwa, to dla Polski i naszej gospodarki niezwykle kusząca
wizja. Ale my wolimy powiedzieć współczesnej Rosji – won...
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Mienie Romanowów w Warszawie – cz. 1
L e c h K r ó l i ko w s k i
Na terenie południowej
Warszawy, a konkretnie
na obszarze sąsiadującego z Ursynowem Mokotowa, znajduje się tajemniczy Pałac Sielce. Niewiele
jest osób, które mogą poszczycić się tym, że widziały ten obiekt.
nia 12 lutego 1798 r.
w petersburskim Pałacu Marmurowym
zmarł Stanisław August Poniatowski, monarcha Rzeczypospolitej od 7 września 1764 r. do
25 listopada 1795 r. Spadkobiorcą byłego króla został jego bratanek ks. Józef Poniatowski, który odziedziczył, m. in. Łazienki
Królewskie i inne królewskie
nieruchomości w Warszawie. Po
śmierci Józefa Poniatowskiego
w bitwie pod Lipskiem 13 października 1813 r., mienie to
przeszło na własność jego siostry – Marii Teresy z Poniatowskich Tyszkiewiczowej, która w
1817 r. sprzedała posiadłość carowi Rosji i królowi Polski –
Aleksandrowi I Romanowowi.
Belweder Maria Tyszkiewiczowa przekazała (za długi) Onufremu Kickiemu. W 1818 r. Belweder od córki Kickiego kupił
za 180 tys. złp. Wielki Książę
Konstanty Romanow – brat cara Aleksandra I.
24 maja 1820 r. na Zamku
Królewskim w Warszawie miał
miejsce ślub w.ks. Konstantego
z Joanną Grudzińską. Z tej okazji car Aleksander I podarował
młodej parze Sielce, ale także
dobra skierniewickie, nazwane
„Księstwem Łowickim”(38,9
tys. ha, 2 miasta, 200 wsi, 50
tys. mieszkańców). To pozwoliło carowi nadać jej tytuł księżnej łowickiej.
ielce, to dawny folwark
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dobra sieleckie miały powierzchnię około 30 hektarów i położone były po południowej stronie
obecnej ulicy Chełmskiej. Ukazem carskim z 8/20 czerwca
1820 r. nastąpiło prawne scalenie nieruchomości. Do dóbr belwederskich dołączono Sielce.
Na tym terenie, najprawdopodobniej wówczas, powstał
skromny pałac, autorstwa Wilhelma Henryka Mintera lub Jakuba Kubickiego. Pałac przetrwał do naszych czasów. Tak
więc w południowej części Warszawy, pod koniec pierwszej
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Brama od ul. Chełmskiej.

ćwierci XIX wieku, znajdowały
się prywatne nieruchomości Domu Romanowów; należące do
cara (Łazienki) oraz należące do
Wielkiego Księcia Konstantego
(Belweder i Sielce), w sumie
ok. 150-200 ha.
ielki książę Konstanty zmarł w Witebsku 27 czerwca
1831 r.; miał wówczas 52 lata.
Jego żona – Joanna – zmarła
pięć miesięcy później, 29 listopada 1831 r. w Petersburgu
(miała 32 lata). W testamencie
przekazała swój majątek carowi
Mikołajowi I. Do śmierci Joanny Belweder i Sielce administrowane były przez Zarząd Księstwa Łowickiego, a później, aż
do 1915 r. - przez Zarząd Pałaców. Cesarskich.
Pałac Sielce (obecny adres –
ulica Zbyszka Cybulskiego 3),
po przekazaniu go przez księżnę
Łowicką Mikołajowi, stał się prywatną własnością rosyjskich carów (podobnie, jak Belweder).
Był i jest to obiekt niewielki i raczej skromny, toteż carowie traktowali ten pałac jako rezerwową rezydencję dla mniej znaczących gości. Często oddawany był
do dyspozycji rosyjskich generałów. Pałac otoczony był parkiem w stylu angielskim, a od
wschodu z carską nieruchomością graniczyły koszary rosyjskich wojsk. W XIX-wiecznych
przewodnikach, np. Wiktora
Dzierżanowskiego z 1870 r.,
opatrzony jest adresem Czerniakowska 25 i numerem hipotecznym 3013/14. Po odzyskaniu
niepodległości nieruchomość
przyporządkowano do ulicy
Chełmskiej (Chełmska 21), która w czasach carskich nosiła nazwę ul. Książęcej. Było to możliwe, gdyż do 1916 r. Sielce znajdowały się na południe od granicy administracyjnej Warszawy,
która biegła wówczas wzdłuż ulicy Okopowej, przemianowanej
w wolnej Polsce na ulicę Podchorążych. Na przełomie XIX i
XX w. dawna rezydencja w. ks.
Konstantego była już w opłakanym stanie. W 1911 r. Zarząd Pałaców Cesarskich wydzierżawił
posiadłość prywatnej osobie na
25 lat.
ezydencja łazienkowska była własnością
rodziny Romanowów
do opuszczenia Warszawy
przez Rosjan 5 sierpnia 1915 r.,
a w zasadzie do Traktatu Ryskiego, tj. do 18 marca 1921 r.
Na podstawie zawartego w Rydze porozumienia (Art XII
Traktatu Ryskiego)1:
„Obie układające się strony
uznają, że mienie państwowe
wszelkiego rodzaju, znajdujące
się na terytorium jednego z układających się państw, albo podlegające reewakuacji do tego państwa na podstawie Traktatu niniejszego, stanowi jego niespor-
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Sielce, wschodnia fasada pałacu.
ną własność. Za mienie państwowe uważa się wszelkiego rodzaju mienie oraz prawa majątkowe
samego państwa, jakoteż wszelkich instytucji państwowych,
mienie i prawa majątkowe, apanażowe, gabinetowe, pałacowe,
wszelkiego rodzaju mienie i prawa majątkowe byłego cara rosyjskiego i członków byłego domu carskiego, wreszcie wszelkiego rodzaju mienie i prawa
majątkowe nadane przez byłych
carów rosyjskich. (…)”.
a mocy przepisów art.
XII Traktatu Ryskiego
Rzeczpospolita Polska
stała się właścicielem ogromnego mienia porosyjskiego, w tym
nieruchomości należących do
„byłego domu carskiego”. Pocarskie nieruchomości w Warszawie to Łazienki Królewskie
wraz z Belwederem i Sielcami.
Łazienki Królewskie w Warszawie zostały ograbione z wyposażenia (ewakuacja) w czasie
pierwszej wojny światowej. Doprowadzone do „stanu używania” w okresie międzywojennym, zostały ponownie ograbione, tym razem przez Niemców, a
następnie spalone i przygotowane do wysadzenia. Odbudowa
(podstawowa) trwała 20 lat, a
przez kolejne dziesięciolecia rezydencja była uzupełniana i wyposażana.
elweder w XIX wieku
był carską rezydencją
dla VIP-ów. Mieszkali tam niektórzy carowie odwiedzający Warszawę, namiestnicy carscy oraz warszawscy generał-gubernatorzy. W Belwe-
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derze zmarł carski namiestnik
książę Michał Gorczakow. W
pałacu tym, na stałe, mieszkał
warszawski generał-gubernator Paweł Szuwałow. Belweder nie był spalony ani zburzony. Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, przez kilkanaście lat (z przerwą 19221926), był rezydencją Józefa
Piłsudskiego, który zmarł tam
12 maja 1935 r.
orosyjskim, państwowym, ale nie mieniem
Domu Romanowów, są,
m. in. tereny poforteczne, szczególnie liczne na Mazowszu i Podlasiu. W samej Warszawie powierzchnię terenów należących
niegdyś do rosyjskiego skarbu
państwa, a użytkowanych przez
rosyjskie wojsko, należy szacować na 4 – 5 tys. hektarów. Tereny te, szczególnie położone w
centralnej części obecnego miasta, były w okresie międzywojennym rodzajem wiana, które
otrzymała Warszawa u zarania
swojej powtórnej stołeczności.
Obszary te, będące w posiadaniu polskiego skarbu państwa,
były sukcesywnie przekazywane, na różnych, ale zazwyczaj
bardzo korzystnych warunkach
władzom stolicy. Tereny uzyskane tym sposobem dały możliwość aplikacji śmiałych koncepcji urbanistycznych, co do dnia
dzisiejszego można dostrzec np.
w rejonie Cytadeli, ale także w
innych częściach miasta, chociażby w rejonie Fortu „Mokotów”, Boernerowa czy Sadyby.
Na terenie Ursynowa przykładem jest dawny Fort VIII, w
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Pawilon Północny.

ostatnich latach zagospodarowany interesująco na cele mieszkaniowe. To taki, niejako uboczny skutek prowadzonej przez
Romanowów militaryzacji naszego kraju.
Po
Pokoju
Ryskim
(18.03.1921) dobra sieleckie stały się własnością polskiego skarbu państwa. W latach międzywojennych nic szczególnego się
tam nie działo, jeśli nie liczyć
przeznaczenia części carskiej nieruchomości (Sielce) na Zakład
Opatrzności Bożej oraz nazwanie fragmentu terenu od pałacu
do obecnej al. Sobieskiego – Parkiem Sieleckim.
o II wojnie światowej,
Sielce, które w 1916 r.
włączone zostały do
Warszawy, określano niekiedy
Dolnym Mokotowem. Ze względu na bliskość „dzielnicy rządowej’, pomiędzy Chełmską a Łazienkami wybudowano liczne
bloki tzw. resortów siłowych. Teren na południe od Chełmskiej
(czyli dawna posiadłość w. ks.
Konstantego), długo był niezagospodarowany. Należał do skarbu państwa, co nie miało praktycznego wówczas znaczenia,
ale ułatwiało dokonywanie inwestycji „rządowych” i innych
publicznych. Na znacznej części
dawnego książęcego folwarku
powstała Wytwórnia Filmów
Dokumentalnych i Fabularnych
(przy Chełmskiej), a zabudowania folwarku, w tym pałac, zamieniono na mieszkania zakładowe. Na części, obok dawnego
Zakładu Opatrzności Bożej, powstał kościół; nieco później szko-
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ła, a na początku lat 60. (na zachód od ul. Jazgarzewskiej) osiedle „Sobieskiego”, z wyróżnionym (Mister Warszawy) budynkiem al. Sobieskiego 114. Następnie powstało rządowe, willowe osiedle, gdzie zamieszkało
kilku ministrów i innych dostojników PRL. Kilka lat później
wzniesiono budynki dla personelu Ambasady ZSRR (Sobieskiego 100), które obecnie popadają w ruinę.
o zmianie ustroju na
przełomie lat 80. i 90.
XX w. los zabytkowych
budynków dawnej rezydencji w.
ks. Konstantego był nie do pozazdroszczenia. Miało miejsce
rozkradanie wszystkiego, co
miało jakąś wartość oraz postępująca dewastacja. W 2005 r.
jednohektarową działkę z resztkami książęcego pałacu i dwiema oficynami wydzierżawiła
Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Instytucja ta dokonała gruntownej i solidnej renowacji obiektu, ale bez
przywrócenia historycznych
wnętrz. Obecnie „posiadłość”
może być dumą nie tylko Konfederacji „Lewiatan”, ale całej
Warszawy. Rezydencja ma charakter obiektu prywatnego, toteż wstęp na teren jest zamknięty dla postronnych. Dodatkowym utrudnienie stanowi to, że
pałac nie jest widoczny z ulicy
Chełmskiej, gdyż znajduje się
niejako na zapleczu nieruchomości Księży Zmartwychwstańców (zakład i kościół parafialny pw. św. Kazimierza – Chełmska 21a).

P

14
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom, ok. Piaseczna,
200/1300 m2, do wejścia,
supercena 650 tys. zł, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii,
w stanie surowym 230 m2 na
działce 1300 m2. Cicha, spokojna
okolica, tylko 350 tys.zł,
601 720 840
! Dom Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,
! Józefosław, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840
ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418

! Konstancin, okazja, dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 890 tys. zł, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840

OKNA, naprawy, serwis,
787 793 700

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

REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, z powodu braku czasu,
601 720 840

ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA pełny zakres,
naprawy, tel. 22 641 54 84,
601 751 247

! Lokal 75 m2, Centrum,
z najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 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

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 340
w Warszawie, ul. Lokajskiego 3
zatrudni sprzątaczkę,
tel. 22 546 61 26/35

! Mokotów Górny, dom 300 m2
świetny punkt, 601 720 840
! Mokotów Górny, dom
320 m2, po remoncie, działka
420m2, 601 720 840

WYNAJMĘ pokój starszemu,
niepalącemu panu, 503 521 439

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

NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
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, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Centrum, kamienica do
remontu, na sprzedaż,
601 720 840
! Gocław, 52m2, 2 pokoje,
wysoki standard, tylko 520 tys. zł,
601 720 840
! Kabaty, 67 m2, 3 pok.,
ul. Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840
! Górny, k. metra, 50 m2,
c.550 tys., 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 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
! Targówek, 47 m2, parter,
ok. metra, 601 720 840
! Ursynów, 78 m2, 3 pokoje,
garaż, 2011 r., 601 720 840
! Żoliborz, 89 m2, wynajęty
na 10 lat, z najemcą, c.
1 mln 550 tys.zł , 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840

! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu
w Wilanowie, oś. zamkniete,
3,5 mln zł, 601 720 840
! Wilanów, 280 m2,
superokazja, dom po remoncie,
tylko 1.6 mln zł, 601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Działki:
! Borowina, działka budowlana
1800 m2, 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
! Pyry, 1900 m2, tuż przy
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
Do wynajęcia:
! Centrum, restauracja, 130 m2,
do wynajęcia z wyposażeniem
lub bez, 601 720 840
! Mokotów, 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 601 720 840

Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Ursynów, 36 m2, ul.
Wąwozowa, lokal do wynajęcia,
c.4000 zł/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
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych,
trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 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

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
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, pełen zakres,
601 81 85 81
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, gładź
505 73 58 27
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MALOWANIE, remonty,
glazurnictwo, 669 945 460
MOSKITIERY, 602 380 218

! Ursynów,29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840
! Ursynów, 55 m2, 2 pokoje,
parter – do wynajęcia, 2500zł/m-c
601 720 840
! Żoliborz ,89 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln
550 tys. zł, 601 720 840

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888

! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

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

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

SPRZĄTANIE bloków i terenu
zielonego, 510 056 006,
509 318 602

WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 303 530

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

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ
DROBNYCH
PROSIMY O KONTAKT
POD NUMEREM
509 586 627
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Plantacja konopi
na Ursynowie
Ursynowscy policjanci zatrzymali 26-latka podejrzanego o uprawę konopi indyjskich
w swoim mieszkaniu. Policjanci dowiedzieli się o niej podczas
interwencji, w trakcie której
mężczyzna awanturujący się na
ulicy z podejrzanym w złości
powiedział, że jego przeciwnik
posiada w mieszkaniu nielegalne rośliny. Dwa razy funkcjonariuszom powtarzać nie trzeba było.
Do awantury między mężczyznami doszło na ulicy Pachnącej na Ursynowie. Wyzwiska,
którymi późnym wieczorem obrzucali się przeciwnicy przeszkadzały mieszkańcom, którzy wezwali policjantów. Mundurowi uciszyli obu mężczyzn

czanie pieniędzy z kasy. Młody
sprzedawca wpadł na pomysł
zarobku „na lewo”. Kiedy
klient kupował produkty za
sumę około 50 czy 100 zł w
sklepie alkoholowym, pracownik anulował paragon, a pieniądze z kasy wkładał do swojej kieszeni.
„To był spontan”, tak skwitował swoje postępowanie 18letni pracownik jednego ze
sklepu z alkoholami na Mokotowie. Mężczyzna został przyłapany na podbieraniu pieniędzy z kasy. Chcąc zakamuflować kradzież, anulował potwierdzenia zakupów, które
faktycznie były robione przez
klientów. Miało wyglądać na
to, że kupujący rozmyślił się,
albo nie miał środków na zakup produktów i musiał zrezygnować z transakcji. Pieniądze
w kwotach od 50 do 100 zł trafiały do kieszeni młodego
sprzedawcy. Mężczyzna pracował w sklepie od początku
czerwca, a przestępstwa dopuścił się po sześciu dniach.
Kierowniczka punktu sprzedaży zauważyła, że na jego
zmianie kilka razy dochodziło
do wycofania transakcji. Kiedy
przyjrzała się bliżej sprawie

agował zanim mężczyzn wyszli ze sklepu.
Jak ustalili policjanci, dwaj
wspólnicy mieli chrapkę na białe markowe podkoszulki. Wpadli więc na pomysł, że dla zmyłki zdejmą z wieszaków kilka
rzeczy, w tym te, które im się
podobały. Ze wszystkim poszli
do przymierzalni. Kiedy jeden
zrywał z t-shirtów klipsy zabezpieczające, drugi obserwował
sytuację na zewnątrz. Po
wszystkim dołączył do kolegi.
Obaj ubrali się w kradzioną
odzież i skierowali się do wyjścia, wcześniej jednak odwiesili koszule, które nie były w ich
zainteresowaniu. Byli pewni,
że plan się uda, ale na drodze
stanął im pracownik ochrony,
który obserwował ich zachowanie przez monitoring. Mężczyźni zarzekali się, że nie mają kradzionych rzeczy, pamięć
im wróciła na widok policyjnych mundurów. Obaj przyznali się do przestępstwa wyjaśniając w jaki sposób się go dopuścili. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Następnego
dnia usłyszeli zarzuty, za które
grozi im kara do 5 lat więzienia. O ich dalszym losie zadecyduje sąd.

Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Mieczysław Kamiński
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
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

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

Miłośnik
klocków...

pouczając ich o konsekwencjach zakłócania porządku publicznego, ale przy okazji dowiedzieli się, że 26-latek posiada w swoim mieszkaniu profesjonalną uprawę konopi. Funkcjonariusze przekazali tę informację kryminalnym z tego samego komisariatu.
Nie czekając długo kryminalni pojechali to sprawdzić. W
mieszkaniu 26-latka znaleźli
dwa namioty z oprzyrządowaniem służącym do uprawy roślin. W garażu podziemnym
ujawnione zostało szczelnie zaklejone pudło kartonowe, wewnątrz którego znajdowało się
6 donic z krzakami konopi. Całość została zabezpieczona.
Mężczyzna trafił do policyjnego
aresztu. Usłyszał zarzuty uprawy konopi, za co grozi mu kara
do 3 lat więzienia.

ujawniła, że mężczyzna przywłaszczył około 600 zł. Kobieta powiadomiła o wszystkim
policjantów z mokotowskiego
wydziału zajmującego się ściganiem przestępstwa przeciwko mieniu. Policjanci zatrzymali 18-latka w sklepie w czasie pracy. Przyznał się do przestępstwa i powiedział, że żałuje swojego postępowania. Teraz będzie musiał się wytłumaczyć przed sądem, który
może go skazać na karę do 5
lat więzienia.

Odpowiedzą za
kradzieże sklepowe

Mundurowi
zatrzymali
dwóch dwudziestolatków podejrzanych o kradzież markowych ubrań. Mężczyźni działający w porozumieniu zerwali
klipsy z białych t-shirtów i zakładając je na siebie chcieli
Ta kradzież
ominąć punkty kasowe. Ich zato był „spontan”
chowanie za pośrednictwem
Policjanci zatrzymali 18-lat- monitoringu obserwował praka podejrzanego o przywłasz- cownik ochrony, który zare-

Ursynowscy kryminalni zatrzymali 43-latka podejrzanego
o kradzież rozbójniczą w jednym z wielobranżowych dyskontów. Mężczyzna będący pasjonatem klocków lego chciał
wynieść kilka zestawów ze sklepu. Na takie zakupy nie zgodził się pracownik ochrony, który stanął na drodze nieuczciwemu klientowi. Funkcjonariusze wiedzieli, że podejrzany jest dodatkowo poszukiwany listem gończym.
Po zebraniu informacji na
temat okoliczności kradzieży
rozbójniczej oraz rysopisu i
sposobu działania podejrzanego policjanci ustalili, że przestępstwa najprawdopodobniej
dopuścił się 43-latek, który
chwilowo zamieszkuje w wynajętym pokoju na jednym z
osiedli Ursynowa. Kryminalni
złożyli mu wizytę o 6:00 rano.
Mieli stuprocentową pewność,
że mężczyzna przebywa w tym
właśnie mieszkaniu. Ten jednak wahał się z otworzeniem
drzwi, mimo wezwania funkcjonariuszy do wpuszczenia
ich do środka.
W związku z tym, że policyjne polecenia nie skutkowały, a
wewnątrz przebywała osoba
podejrzana o przestępstwo i poszukiwana listem gończym, policjanci poprosili o pomoc strażaków, którzy bardzo szybko
pojawili się na miejscu ze sprzętem do pokonywania przeszkód. Kiedy funkcjonariusze
uruchomili sprzęt z zamiarem
siłowego otworzenia drzwi, 43latek zreflektował się i sam je
otworzył. Nie był zadowolony z
wizyty kryminalnych, w kajdankach powędrował do radiowozu, a następnie do policyjnego aresztu.
Po drodze twierdził, że nie
zamarza się przyznać do przestępstwa i nic nie powie. W trakcie kolejnych godzin usłyszał
zarzuty kradzieży rozbójniczej,
za którą może spędzić nawet
12 lat w wiezieniu. Po wykonaniu czynności z jego udziałem
zgodnie z dyspozycją sądy został przewieziony do zakładu
karnego, w którym spędzi najbliższe tygodnie za występek z
przeszłości.

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
Straż Miejska 986, 22 596 71 70
Straż Pożarna 998, 22 596 71 70
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 19115

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

AKCJA LATO W MIEŚCIE

Lesznowola

Salonik Muzyczny na Ursynowie organizuje podczas wakacji
dla dzieci i młodzieży warsztaty teatralne, wokalno-estradowe,
jazzowe, plastyczne i kulturoznawcze. Zajęcia będą prowadzone w siedzibie Fundacji Diamentowy Głos przy ul. Cybisa 4 (początek 22 lipca).
Zgłoszenia i szczegółowe informacje - tel. 606 44 72 72.

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

KONKURS WOKALNY KULTURA ROMANSU (IV edycja)
Celem konkursu jest integracja środowisk kulturalnych i promocja szczególnie utalentowanych młodych wokalistów. Uczestnicy będą rywalizować w kategoriach: estrada, romans, tango,
walc, opera, operetka (wiek uczestników 16 + bez ograniczeń).
W tym roku konkurs zostanie przeprowadzony on-line. Należy
przygotować i przesłać 2 utwory (nagrania audio).
Zgłoszenia i informacje – jak wyżej.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE MUZYCZNE
Sobota, 18 lipca, godz. 18: koncert Szczęście trzeba rwać jak
świeże wiśnie, wystąpi Eugeniusz Tiemnikow, laureat telewizyjnego programu The Senior Voice. Zapraszamy.

VAGABUNDUS
Niedziela 19.07.2019 (z Warki do Kabat)
Wycieczka rowerowa na trasie Warka - Michalczew - Chynów - Sułkowice - Czarny Las - Dobiesz - Zalesie Górne - Żabieniec - Piaseczno - Metro Kabaty (ok. 70km po drogach asfaltowych i gruntowych)
Wyjazd poc. KM R8 12614/5 z W-wy Wsch. o 08:12, W-wy
Śródm. o 08:20, W-wy Zach. o 08:29. Przyjazd do Warki o
09:40. Zbiórka na stacji Warka po przyjeździe pociągu.
Prowadzą: Mirosław Wrotek, tel.602 119 007 i Zygmunt Kuźma, tel 602 778 761.
UWAGA: Epidemia COVID-19 jest wciąż poważnym zagrożeniem dla nas wszystkich. W związku z tym apelujemy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego na naszych wycieczkach

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

Redaktor naczelny – Maciej Petruczenko; Sekretarz redakcji – Łukasz Kondej; Zespół – Tadeusz Porębski, Mirosław Miroński, Wojciech Dąbrowski, Lech Królikowski, Bogusław Lasocki.
Redakcja: 02-7786 Warszawa, ul. Lachmana 4, tel./faks (22) 648-444-000, sekretarz redakcji: tel. 648-444-332, e-mail: passa@passa.waw.pl, Internet: www.passa.waw.pl.
Biuro Ogłoszeń – Magdalena Jaworska; Dział Reklamy tel. (22) 649-771-665, tel./faks (22) 648-444-000, 605-3364-3396, 607-9925-0001; Marketing i reklama – Grzegorz Przybysz tel. 607-9925-0001
mail: imako @imako.com.pl; Skład i łamanie – Łukasz Kondej;
Wydawca – Agencja reklamowa IMAKO Sp. Jawna, 02-7786 Warszawa. ul. Lachmana 4, tel./faks (22) 648-444-000, 602-2213 555; e-m
Druk: AGORA S.A.; Kolportaż – Łukasz Kondej, tel. 605-3364-3397; PASSA jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Redakcja nie jest zobowiązana do publikacji niezamówionych tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam.

16

