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C uius regio, eius religio, czy-
li czyje królestwo, czyje rzą-
dy, ten sobie wybiera religię

– to sformułowana po łacinie zasa-
da zawarta w 1555 w ustaleniach
Pokoju Augsburskiego, który koń-
czył spór pomiędzy cesarzem Karo-
lem V a książętami niemieckimi.
Od tamtego momentu mogli oni
sobie dowolnie wybierać albo kato-
licyzm, albo luteranizm. Złośliwi
powiadają teraz, że ową zasadę
realizuje się we współczesnej Polsce,
a konkretnie w Warszawie, za
sprawą tak zwanej religii smoleń-
skiej. W odróżnieniu od obrządku
stricte katolickiego, przewidujące-
go udział w mszy świętej przynajm-
niej raz na tydzień, parareligijne
plenum smoleńskie odbywa się raz
na miesiąc pod przewodnictwem
Najwyższego Kapłana, wciąż rzu-
cającego chwackie hasło „zwycięży-
my”, jakkolwiek wydaje się, iż zdą-
żył on już głównego Szatana daw-
no pokonać. Może więc daje po-
nownie do zrozumienia, że jeszcze
„inni szatani są tam czynni”? 

P ewnie ma rację, bo rzucają-
cy się ostatnio najbardziej w
oczy schizmatyk Władysław

Frasyniuk nie jest błękitnookim
cherubinkiem, lecz ma iście sza-
tański wygląd. Gdy niedawno spró-
bował rozgościć się na Krakowskim
Przedmieściu w trybie zasiedzenia,
jak najsłuszniej został wzięty za
fraki przez ładnie umundurowa-

nych ministrantów, żeby nie prze-
szkadzał w celebrowaniu obrząd-
ku smoleńskiego, który co miesiąc
przypomina nam, że chociaż zgi-
nął najlepszy z najlepszych prezy-
dent Rzeczypospolitej, to jednak
jeszcze Polska nie zginęła. 

Obserwując coraz gorętsze i
coraz kosztowniejsze ple-
na na Krakowskim Przed-

mieściu, nietrudno zauważyć, że
im więcej osób angażuje się w owe
koncelebracje, tym mniej mówi się
w comiesięcznym kazaniu o przy-
czynach katastrofy tupolewa, któ-
ry 10 kwietnia 2010 dachował u
wrót lotniska Siewiernyj, grzebiąc
znajdujące się na pokładzie 96
osób. A przecież suto opłacany ze-
spół czcigodnych naukowców już
przyczyny dramatu w zasadzie
ustalił, ośmieszając tego ignoran-
ta Macieja Laska, który w pierwot-
nym raporcie usiłował nam pono
wcisnąć kit... 

N ie ja bynajmniej usiłuję ro-
bić sobie żarty z nieustan-
nie przedłużanego pogrze-

bu owych 96 ofiar, w tym moich
przyjaciół, natomiast nie ulega
wątpliwości, że jako społeczeń-
stwo wciąż dokładamy grubą ka-
sę do nieszczęsnej wyprawy smo-
leńskiej. Bo przecież na straty po-
szło nie tylko tyle istnień ludzkich.
Poszedł też wart bodaj kilkaset
milionów złotych świeżo wyre-
montowany samolot, który upadł
w błoto, jak również druga taka
sama maszyna, odstawiona od
dalszej eksploatacji. W związku
z tym trzeba było kupić maszyny
nowe, wcześniej wypłaciwszy wy-
sokie, idące w miliony, odszkodo-
wania rodzinom ofiar katastro-
fy. Teraz zaczyna się wreszcie do-
strzegać, że i koszty miesięcznic
to też nie w kij dmuchał, zwłasz-
cza od momentu, gdy koncele-

brantom zaczęli przeszkadzać
kontrcelebranci. Z tego powodu
wyprowadzono ostatnio na ulicę
bodaj 2000 funkcjonariuszy poli-
cji. Jak po gospodarsku zauwa-
żył jej szef – w kosztach operacji
trzeba dodatkowo uwzględnić wy-
korzystanie sprzętu, poczynając
od radiowozów. Mimo woli ciśnie
się na usta pytanie: czy wobec te-
go jest jakiekolwiek uzasadnienie
czynienia znacznych wydatków z
publicznej kasy na ten właśnie,
cokolwiek iluzoryczny cel? Może
zamiast na rozstawianie zasie-
ków na Krakowskim i opłacanie
tragarzy Frasyniuka lepiej prze-
znaczyć te pieniądze na – jak to lu-

bimy od razu wskazywać – głod-
ne i chore dzieci lub na porządne
szkolenie pilotów? 

F aktem jest, że w oczach poko-
lenia, które w latach osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku

uczestniczyło w wolnościowym zry-
wie „Solidarności”, dzisiejsze ska-
kanie sobie do oczu bohaterów
tamtego zrywu wygląda po prostu
żenująco. Tym bardziej, gdy zaczy-
na się wysuwać pretensje pod adre-
sem tych ludzi, którzy potrafili do-
konać bezkrwawej rewolucji – i to
w czasach, kiedy mieliśmy jeszcze
nie jakieś hipotetyczne zagrożenie,
lecz realnie stacjonujących u nas
Sowietów na karku. Ktoś próbuje

dzisiaj stroić się w piórka wyzwo-
liciela spod sowieckiego jarzma,
rozliczać rzeczywistych bohaterów
i dopisywać się do ich galerii – tak
jak czynił to sienkiewiczowski bo-
hater Onufry Zagłoba, który bę-
dąc tylko kibicem pojedynku, jaki
stoczyli Wołodyjowski i Bohun, po-
wiedział na koniec z całą bezczel-
nością: No tośmy, panie Michale,
Bohuna usiekli. 

P odobną sytuację mamy, jeśli
chodzi o rozliczanie wypa-
czeń warszawskiej reprywa-

tyzacji. Poszczególne partie, które
rządziły stolicą, nawzajem wyty-
kają się palcami, usiłując wziąć
górę w politycznej rozgrywce, tym-

czasem 40-tysięczna armia loka-
torów, która poszła na bruk –
nadal stanowi tylko tło przepy-
chanek. Nie licząc oczywiście osób
najbardziej zainteresowanych,
czyli rzeczywistych spadkobier-
ców, którym należą się jakieś od-
szkodowania w związku z tzw. De-
kretem Bieruta. 

G dy był na przykład właści-
wy czas, żeby walczyć o nie-
wyrzucanie dwujęzyczne-

go gimnazjum nr 42 z siedziby na
Twardej, a Technikum Elektryczne-
go z siedziby przy ul. Żywnego, to
potrafił raptem nadstawiać głowy
śp. poseł Artur Górski, a inni poli-
tycy pochwali głowy w piasek. Wła-
dze miasta natomiast poniekąd
jawnie występowały w interesie
próbującego zagarnąć atrakcyjny
teren kombinatora. Były dyrektor
rozwiązanego już Biura Gospodar-
ki Nieruchomościami Marcin Baj-
ko – nie tylko w tej sprawie – uda-
je niewiniątko, które o niczym nie
wiedziało i nie podpisywało się pod
żadną decyzją reprywatyzacyjną.
Na szczęście zachowały się ślady
Bajko-pisarstwa w postaci podpi-
sów na listach obecności z okazji
narad nad sprawami reprywaty-
zacyjnymi. 

P roblem Twardej w końcu
rozwiązano na miękko, tym
bardziej, że wspomniane

gimnazjum i tak nie ma do czego
wracać, bo gimnazja zostały gene-
ralnie zlikwidowane. Tysięcy lu-
dzi, pokrzywdzonych działaniami
względnie zaniechaniami repry-
watyzacyjnymi – z wyjątkiem za-
mordowanej najpewniej Jolanty
Brzeskiej – jednak nie zlikwidowa-
no. Ci ludzie byli i są. A same pięk-
ne słówka nie poprawią ich bytu.

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

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

NN ii ee  tt yy ll kk oo  TT ww aa rr dd ąą  zz aa łł aa tt ww ii ćć  nn aa  mm ii ęę kk kk oo .. .. ..NN ii ee  tt yy ll kk oo  TT ww aa rr dd ąą  zz aa łł aa tt ww ii ćć  nn aa  mm ii ęę kk kk oo .. .. ..
RYS. PETRO/AUGUST
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Mieszkańcy dwóch sąsiadujących dzielnic – Ursynowa i Wilanowa – od lat
czekają na uruchomienie połączenia drogowego.  Wszystko wskazuje na to,
że problem, na którego rozwiązanie mieszkańcy tej części Warszawy
czekali tak długo, niedługo stanie się tylko złym wspomnieniem. 

A tak o inwestycjach, które stanowią rozwiązanie tego problemu wypowiada się burmistrz
dzielnicy Ursynów Robert Kempa:

– Wielokrotnie podkreślałem, że w obecnej kadencji realizujemy zadania, przy których
poprzednicy tylko rozkładali bezradnie ręce. Budowa Dzielnicowego Ośrodka Kultury,
postęp związany z powstaniem placówki oświatowej przy Zaruby czy uruchomienie
komunikacji na ul. Baletowej to najlepsze przykłady. Rozwiązujemy także odkładaną przez
wiele lat sprawę połączenia drogowego Ursynowa z Wilanowem. W efekcie działań obecnego
zarządu powstaną dwa połączenia – ulicą Rosnowskiego oraz ulicą Ciszewskiego- bis. Z
pierwszego cywilizowanego połączenia komunikacyjnego obu sąsiadujących dzielnic ulicą
Rosnowskiego kierowcy będą mogli korzystać już w tym roku.  W przypadku
Ciszewskiego–bis, podczas negocjacji, którym przewodniczyłem, zostały ustalone warunki
finansowe, a Uchwała Rady Miasta podjęta 6 lipca 2017 r. przybliża cel, jakim jest realizacja
tego połączenia. Realna wydaje się zbudowanie tej arterii w latach 2018-2019, zwłaszcza
że środki na jej realizację mamy już zabezpieczone” – informuje Robert Kempa. 

Połączenie Ursynowa z Wilanowem – ulicą Rosnowskiego
25 kwietnia została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

polegającej na budowie ulicy Michała Rosnowskiego na odcinku ul. Relaksowa – granica
Dzielnic Ursynów i Wilanów. Wykonawcą robót budowlanych jest FAL-BRUK sp. z o.o.
spółka komandytowa. Prace budowlane rozpoczęły się na początku maja. Sprawę postępu
prac budowlanych skomplikowała obecność gniazda sójki. Urząd Dzielnicy Ursynów
otrzymał w dniu 17 maja 2017 r. decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ)
w tej sprawie. W uzasadnieniu decyzji RDOŚ podkreśliła, że „uwzględniając w szczególności
cel i zakres planowanego zamierzenia, nie stwierdzono rozwiązań alternatywnych,
umożliwiających jego realizację bez konieczności naruszenia zakazów obowiązujących w
stosunku do przedmiotowych gatunków ptaków”. W związku z tą decyzją, w dniu 19 maja
2017 r. firma budująca ul. Rosnowskiego przystąpiła do wycięcia kolidujących z tą budową
drzew, co umożliwiło  realizację dalszych zaplanowanych prac. Przewidywany termin
oddania inwestycji to wrzesień 2017.

Połączenie Ursynowa z Wilanowem – ulicą Ciszewskiego - bis!
6 lipca 2017, Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia

zgody na nabycie przez m. st. Warszawa nieruchomości gruntowej położonej przy ul.
Ciszewskiego w Dzielnicy Ursynów. Środki na wykup tej „strategicznej” z punktu widzenia
budowy drogi nieruchomości, zostały zarezerwowane w budżecie m. st. Warszawy na rok
2017.  Obecnie, na zlecenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, opracowywany jest
projekt budowlany i wykonawczy w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej do zadania „Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al.
Rzeczypospolitej”. Dzięki dotychczasowym działaniom Urzędu Dzielnicy Ursynów realizacja
tej drogi w latach 2018-2019 jest bardzo prawdopodobna.

RRAAFFAAŁŁ KKOOSS:: PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,, wwaa-
kkaaccjjee ttoo jjaakk zzwwyykkllee cczzaass iinntteennssyywwnnyycchh
pprraacc bbuuddoowwllaannyycchh.. CCoo ww tteejj cchhwwiillii ddzziiee-
jjee ssiięę ww uurrssyynnoowwsskkiicchh ppllaaccóówwkkaacchh eedduu-
kkaaccyyjjnnyycchh??

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: Trwa budowa in-
tegracyjnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 343 przy ul. Kopciń-
skiego 7. Warto podkreślić, że to zada-
nie inwestycyjne jest realizowane z Bu-
dżetu Partycypacyjnego 2017 r. W 2016
r. został wykonany projekt budowy pla-
cu zabaw, który w roku 2017 dostoso-
waliśmy do potrzeb dzieci niepełno-
sprawnych. Na nowym bezpiecznym
placu zabaw powstanie piaskownica
oraz cztery inne urządzenia dla dzieci.
Prace o wartości ponad 178 tysięcy zło-
tych zakończą się w sierpniu br. 

Wakacyjne miesiące to okres inten-
sywnych prac przy rozbudowie Szkoły
Podstawowej Nr 318 przy ul. Teligi 3.
Zaplanowaliśmy tam budowę jadalni,
dużej świetlicy, siedmiu sal lekcyjnych,

małej sali gimnastycznej z szatnią, sani-
tariatami i pomieszczeniami pomocni-
czymi. Łączny koszt wyniesie ponad
6,3 mln zł. Prace zakończą się jeszcze w
tym roku.

AA rroozzbbuuddoowwaa nniiee oommiijjaa cchhyybbaa tteeżż
sszzkkóółł nnaa ZZiieelloonnyymm UUrrssyynnoowwiiee??

W przypadku Szkoły Podstawowej
Nr 100 przy ul. Tanecznej mówimy za-
równo o rozbudowie o skrzydło do ce-
lów dydaktycznych, jak i przebudowie
istniejącego fragmentu parteru i pię-
tra. W budynku wykonano już prace
rozbiórkowe, nową instalację elektrycz-
ną, wydzielono klatki pożarowe, roz-
poczęto prace tynkarskie oraz związa-
ne z remontem sanitariatu. Robotnicy
zakończą remont w  budynku szkoły
przed końcem wakacji. Natomiast
wszystkie prace związane z rozbudo-
wą, mają zakończyć się 31 październi-
ka. Zgodnie z moją wiedzą wykonano
już pełną izolację dachu, stolarkę okien-

ną i drzwiową a także ocieplenie elewa-
cji. Trwa tynkowanie oraz budowa
schodów zewnętrznych. 

Przypominam, że harmonogram
zaplanowanych prac został zmodyfi-
kowany na prośbę dyrekcji szkoły, w
efekcie spotkania z rodzicami, w któ-
rym także brałem udział. Zarówno w
przypadku szkoły przy Tanecznej, ja-
ki i pozostałych inwestycji planujemy
tak, aby prace budowlane były jak
najmniej uciążliwe i na ile to możliwe,
nie zakłócały ciągłości procesu dy-
daktycznego. Całkowita wartość za-
równo realizowanych jak i zaplano-
wanych na Tanecznej prac, związa-
nych z rozbudową i przebudową, wy-
nosi około 16 mln złotych – to jedno
z największych zadań inwestycyjnych
w ursynowskiej oświacie w ciągu
ostatnich lat.

AAllee nniiee oossttaattnniiee zzaappllaannoowwaanniiee nnaa
ookkrreess wwaakkaaccyyjjnnyy......

Oczywiście, że nie. Trwa moderni-
zacja Szkoły Podstawowej nr 319 przy
ul. ZWM 10 ,a także rozbudowa (w
zakresie dwóch kondygnacji) Szkoły
Podstawowej Nr 310 przy ul. Hawaj-
skiej 7. Nie zapominamy także o ursy-
nowskich przedszkolach. Okres wa-
kacji to przebudowa dwóch przed-
szkoli: nr 400 przy ul. Lokajskiego 2
oraz nr 282 przy ul. Na Uboczu 7. W
Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku
Walki Młodych 10  trwają roboty bu-
dowlane związane z zabudową pod-
cienia oraz przebudową kilku po-
mieszczeń – to II etap prac będących
kontynuacją inwestycji zrealizowanej
w zeszłym roku. Jest jeszcze duża ter-
momodernizacja w jednym z ursy-
nowskich liceów…

JJaakkaa ttoo tteerrmmoommooddeerrnniizzaaccjjaa ii ccoo oobbeejj-
mmuujjee?? 

Co do Liceum LXX przy ul. Dembow-
skiego 1 – w ubiegłym tygodniu podpi-
saliśmy umowę na wykonanie moder-
nizacji instalacji centralnego ogrzewa-
nia, ciepłej wody użytkowej oraz wę-
zła cieplnego. Choć zakres prac jest bar-
dzo szeroki – wartość umowy ponad
1,1 mln zł – to ich realizację zaplanowa-
no do końca sierpnia. Ale to nie jedyna
inwestycja w tym budynku. Do tematu
termomodernizacji podchodzimy bo-
wiem kompleksowo. Ogłaszamy prze-
targ na termomodernizację tego bu-
dynku – szacowany koszt docieplenia
według zleconego przez nas  audytu to
ponad 3 mln złotych. Efektem tych
dwóch inwestycji – realizowanej oraz
planowanej – będzie kompleksowa ter-
momodernizacja tej placówki.

Mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa

Wakacyjne remonty placówek oświatowych

RRoozzbbuuddoowwaa sszzkkoołłyy pprrzzyy uull.. TTaanneecczznneejj

Rosnowskiego w tym roku, Ciszewskiego-bis prawdopodobnie za dwa lata

Szybciej z Wilanowa na Ursynów
PPoołłąącczzeenniiee UUrrssyynnoowwaa zz WWiillaannoowweemm –– uulliiccąą CCiisszzeewwsskkiieeggoo - bbiiss!!

PPoołłąącczzeenniiee UUrrssyynnoowwaa zz WWiillaannoowweemm –– uulliiccąą RRoossnnoowwsskkiieeggoo
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Wywiad z zastępcą burmistrza Łukaszem Ciołko

Ursynów porywa do tańca! 
RRAAFFAAŁŁ KKOOSS:: CCzzyy UUrrssyynnóóww ttoo jjuużż

sswwooiissttaa ssttoolliiccaa ttaańńccaa ttoowwaarrzzyysskkiieeggoo?? 
ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Kiedy dwa lata te-

mu zaproponowaliśmy pierwsze na Ur-
synowie potańcówki, nikt nie przypusz-
czał, że będą cieszyły się tak ogromną
popularnością. To niewątpliwie speł-
nienie oczekiwań mieszkańców, któ-
rzy chętnie integrują się podczas wspól-
nej zabawy na świeżym powietrzu. I
co najważniejsze, nie trzeba być zawo-
dowym tancerzem, by świetnie bawić
się podczas naszych plenerowych im-
prez.  Jak to zwykle bywa, na naszych
imprezach nie brakuje dodatkowych
atrakcji. W miniony weekend w Lasku
Brzozowym była nauka różnych rodza-
jów tańca, były bańki mydlane dla naj-
młodszych, a w między czasie można
było zrobić sobie zdjęcie w jubileuszo-
wej fotoramce lub w monidle.  Najwy-
trwalsi i najlepsi tancerze zostali ob-
darowani nagrodami. W przerwie moż-
na było odpocząć na leżakach, napić
się zimnych napojów czy przekąsić coś
z grilla. A kolejna potańcówka już 22
lipca – tym razem bawimy się na Ol-
kówku przy placu zabaw Park Juraj-
ski. – okolice metra Ursynów. A że
przed nami jeszcze kilka spotkań, to
mam nadzieję że ten cykl potańcówek,
nawiązujący do 40-lecia Ursynowa, za-
pisze się wyjątkowo w pamięci ursy-
nowian i naszych gości. 

OO iillee wwiieemm,, lleettnniiee aattrraakkccjjee kkuullttuurraallnnee
nnaa ttaańńccaacchh ssiięę ww ddzziieellnniiccyy nniiee kkoońńcczząą......

To prawda, przypominam więc, że
obok potańcówek trwają pokazy kina
plenerowego. 14 lipca będziemy mie-
li okazję zobaczyć jedną z najlep-

szych komedii ostatnich lat, czyli
„Dzień Świra”.  Warto pokreślić, że
film ten powstawał w scenerii Ursy-
nowa. Dla tych, którzy zasiądą w pią-
tek o godz. 21.45 pod Kopą Cwila,
będzie to nie lada gratka. Obejrze-
nie filmu, który był kręcony m. in. w
okolicy bloku przy ul. Kulczyckiego,

na pewno wzmoże zainteresowanie
tym dziełem reżysera Marka Koter-
skiego z Markiem Kondratem w roli
głównej. 

OObbookk ppoottaańńccóówweekk ii llaattaa ffiillmmoowweeggoo
ttaakkżżee ccyykkll MMuuzzyycczznneeggoo LLaattoo nnaawwiiąązzuu-
jjee ddoo 4400 lleecciiaa UUrrssyynnoowwaa....

To prawda, gościliśmy już Orkie-
strę Reprezentacyjną SGGW, a już w
najbliższą niedzielę 16 lipca o godz.
19.00 na plenerowej scenie przed ur-
synowskim ratuszem wystąpi nasza

sąsiadka, mieszkanka Ursynowa,
wielka dama polskiej muzyki pani
Ewa Bem w towarzystwie kwartetu
Andrzeja Jagodzińskiego. Możemy

spodziewać się wyjątkowej uczty mu-
zycznej. 

AA cczzyy nnaajjmmłłooddssii mmiieesszzkkaańńccyy ttaakkżżee
mmaajjąą zz cczzeeggoo wwyybbiieerraaćć ??

Tak, w wakacje poświęcamy im dużo
uwagi. W tym tygodniu wraz z  kolega-
mi z zarządu dzielnicy oraz przewodni-

czącą Rady odwiedzam przedszkola
pełniące wakacyjne dyżury, aby czytać
dzieciom bajkę o Misiu z Ursynowa,
którą wydaliśmy z okazji naszego jubi-
leuszu. Po każdym spotkaniu wszystkie
przedszkolaki otrzymują na pamiątkę
egzemplarz książeczki. Do końca tygo-
dnia odwiedzimy wszystkie placówki, w
których przebywają najmłodsi miesz-
kańcy naszej dzielnicy na I turnusie
przedszkolnych dyżurów wakacyjnych.

Ale to nie koniec.  Rusza bowiem ko-
lejna atrakcja tego lata skierowana do
najmłodszych czyli „Bajki w parku”. W
czterech terminach, a będą to cztery
kolejne niedziele – start już 16 lipca, w
plenerze odbędą się spektakle dla dzie-
ci. Miejscem spotkań będą naprzemien-
nie Park „Moczydełko” u zbiegu ulic
Stryjeńskich i Wełnianej oraz scena na
terenie zieleni „Olkówek” – w pobliżu
placu zabaw z dinozaurami przy ul.
Puszczyka. Zachęcam do wykorzystania
możliwości uczestniczenia w spekta-
klach plenerowych, jakie na zlecenie
urzędu realizują profesjonalni aktorzy.
Oczywiście, niezmiennie przypominam
o zajęciach artystycznych jak i sean-
sach filmowych oraz spektaklach  te-
atralnych w parkach w ramach „Lata
w mieście”.  Kontynuujemy także cykl
„Bezpłatne seanse filmowe dla dzieci”
w ramach projektu do zeszłorocznej
edycji Budżetu Partycypacyjnego.
Atrakcji zapewniamy dużo – zachęcam
do częstego odwiedzania naszej stro-
ny internetowej.

Okres wakacji to czas, w
którym poza dużymi zada-
niami inwestycyjnymi, re-
alizowane są drobne, ale
jakże istotne dla miesz-
kańców remonty. 

W kilkunastu miejscach na Ur-
synowie zakończyły się inwesty-

cje, które wpłyną na komfort i
bezpieczeństwo mieszkańców.

Drobne remonty na Ursyno-
wie obejmują:

– poszerzenie chodników na
dojściu do szkoły od  ul. Raabego, 

– wykonanie remontu scho-
dów obok stacji  „Metro Stokłosy”,

– budowę pochylni do placu
zabaw przy ul. Lasek Brzozowy,

– wykonanie chodnika w miej-
sce „przedeptu”  za „Tesco”,

– miejsca postojowe  przy Zaruby,
– remont nawierzchni chodni-

ka za kościołem przy Bażantarni
(chodnik od ul. Jeżewskiego).

Ponadto ZDM obniżył krawęż-
niki w kilku miejscach (dostoso-
wanie przejść dla pieszych do
potrzeb osób niepełnospraw-
nych)  na Ursynowie, w tym m.
in. przy ul. Cynamonowej oraz
ul. Gandhi.

r e d .

Ruszyła  budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 313 przy ul.
Cybisa 1. W ramach tej inwestycji powstanie  boisko do piłki noż-
nej wraz z wyposażeniem (o sztucznej nawierzchni trawiastej, wy-
miary pola gry 20 x 42 m) oraz infrastruktura towarzyszącą. W ra-
mach prowadzonych prac zostanie wykonana strefa fitness wypo-
sażona w 3 elementy  – koła gimnastyczne, przejście strażackie oraz
linę do wspinania. Jak podają ursynowscy urzędnicy, koszt realizo-
wanych przez firmę ZIEL-BUD Wojciech Rukat zadań to 778 600,00
zł brutto, a  przewidywany termin ich zakończenia  przypada na
drugą połowę sierpnia.

Szkoła przy Cybisa 
będzie miała boisko

Drobne wakacyjne remonty 

CChhooddnniikk zzaa TTeessccoo SScchhooddyy pprrzzyy ssttaaccjjii MMeettrroo SSttookkłłoossyy
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Qigong-lekkie ćwiczenia wzmacniające organizm
1. Park Przy Bażantarni róg Al. KEN i Al. Kasztanowej w oko-

licy wodopoju  
Lipiec: czwartki: 6,13,20,27. w  godz.  16:00-17:00; 
2. Park  im. Jana Pawła II od strony ul. Romera w okolicy po-

mnika Św. Jana Pawła II.
Lipiec: czwartki: 6,13,20,27.07  godz.  17:30-18:30; 

Śmiechowanie-zdrowie przez śmiech 
1.Park przy Bażantarni róg Al. KEN i Al. Kasztanowej w oko-

licy wodopoju -
Lipiec: środy: 5,12,19,26.07 godz.   16:00-17:00; 
2. Park im. Jana Pawła II od strony ul. Romera w okolicy po-

mnika Św. Jana Pawła II.
Lipiec: środy 5,12,19,26.07 w godz.   18:00-19:00; 

VAGABUNDUS
SSoobboottaa 1155..0077..22001177 

Wycieczka rowerowa dla tych którzy lubią historię z okazji rocz-
nicy 150-lecia urodzin Marii Skłodowskiej (zwiedzanie miejsc zwią-
zanych z jej pobytem w Szczukach, zwiedzanie Krasnego kolebki ro-
du Krasińskich , kościoła z katakumbami, parku, stadniny koni,
zwiedzanie wsi Żbiki - kolebki rodu Żbikowskich) na trasie Gąsocin
- Kożniewo Wlk. - Ostaszewo - Gołymin - Łukowo-Krasne - Szczuki
- Żbiki - Gołymin. (75 km drogami asfaltowymi i szutrowymi)

Wyjazd pociągiem KM 90 (15423) z W-wa Gdańskiej o 08:32,
W-wy ZOO o 08:34, Legionowa o 08:55. Zbiórka na stacji Gąso-
cin po przyjeździe pociągu Powrót pociągiem KM ze stacji Gą-
socin w godzinach popołudniowych

Prowadzą Małgosia Mercik (e-mail: ma_dre@op.pl), Irma
Żbikowska ( e-mail: zirma@interia.pl) i Roman Bittner (e-mail:
rbittner@interia.pl , tel. 602 538 760).

Na liście przyrodniczych pereł Ursynowa jest Jeziorko Imielińskie

Kto wreszcie zadba o ten niezwykły akwen?
„Nie patrzmy w przyszłość z niepokojem,

Jeszcze nie wszystko jest stracone!
Nic nas nie złamie! Róbmy swoje!

Póki możemy grać w zielone”

W o j t e k  D ą b r o w s k i ,  „ P a s s a ”

Jest to -– nazywany często “perłą
przyrody” – naturalny zbiornik wód
podziemnych i powierzchniowych, po-
wstały 200 tysięcy lat temu. Stanowi
pozostałość po tzw. martwym lodzie
stadiału mazowiecko-podlaskiego.
Znajduje się w znaczącym dla ekosyste-
mu stołecznego miejscu powiązań przy-
rodniczych: Las Kabacki, Skarpa Wi-
ślana, Potok i Dolinka Służewska. Od
wielu wieków stanowił ostoję bogatej
flory i fauny, a także znaczącą, niezbęd-
ną naszemu miastu strefę regeneracji i
wymiany powietrza. Niestety, tej “per-
le przyrody” – jak to zauważyła w 2002
r. ówczesna zastępczyni wojewódzkie-
go konserwatora przyrody Bożenna
Sendzielska – zagraża wielopostacio-
we fatum biznesowo-technologiczne. 

Wychynęło ono na początku lat dzie-
więćdziesiątych XX w. z Urzędu ówcze-
snej Dzielnicy Gminy Mokotów i ciągle
wisi nad Jeziorkiem Imielińskim. W wy-
niku tego, ten bezcenny akwen – na
skutek parcia inwestycyjnego, bezczyn-
ności lub niezaradności urzędniczej –
ulega pomniejszaniu, osuszaniu i za-
śmiecaniu.

Na skutek usilnych starań głównie ze
strony społeczników i pracowników na-
uki, rozporządzeniem wojewody z 1 IX
1993 r., ustanowiony został – podlega-
jący szczególnej trosce ochronnej – Uży-
tek Ekologiczny Jeziorko Imielińskie o
pow. 10,6 ha. Rozporządzenie to zosta-
ło jednak uchylone zarządzeniem pre-
zesa Rady Ministrów nr 38 z 17 X 1996
r., bez podania uzasadnienia. Następnie
pojawiło się kolejne rozporządzenie wo-
jewody mazowieckiego nr 90 z 23 X
2002 r. ponownie ustalające użytek eko-
logiczny, ale już tylko o powierzchni
3,95 ha, co absolutnie nie zapewnia
skutecznej ochrony dla tego akwenu;
więc napór dewastacyjny trwa.

Ten imieliński zbiornik wodny był
obiektem badań pracowników nauko-
wych Uniwersytetu Warszawskiego i
SGGW. W ich wyniku powstały założe-
nia jego urządzenia w myśl wymogów
rozwoju zrównoważonego. Stanowił
też treść licznych publikacji prasowych
(m. in. na łamach “Passy” 10/2016) –
także z propozycjami konkretnych po-
zytywnych rozwiązań. Założenia te zo-
stały jednak zignorowane przez czynni-
ki odpowiedzialne za rozwój miasta.

W tych okolicznościach nadal rodzą
się – nie tylko pisane prozą, lecz i wier-
szowane – próby zwrócenia uwagi na
wciąż coraz bardziej przyziemną rze-
czywistość wokół imielińskiego zbiorni-
ka wodnego.

Jezioro Imielińskie
Żyło sobie lat tysiące

Nad nim kwiaty, tuż na łące 
A w topieli rybek krocie

- Brzany, szczuki, karpie, płocie.

Ptaki, licznie i bezpiecznie
Gniazdowały tu odwiecznie

I o każdej ciepłej wiośnie
Świergotały, wciąż radośnie.

Łyski, kurki, dzikie kaczki
Uwielbiały gęste krzaczki
A trzcinniki i trzcinniczki

Wiązały swe gniazda łyczkiem.

Nad bagniskiem, tam gdzie wierzby
Dworowały sobie dzierzby

Znów remizy, jak na nitkach
Plotły domki swe na witkach.

Środkiem tafli, w karnym rzędzie
Defilowały łabędzie

A na brzegu, w traw powodzi
Długonogi bocian brodził.

Tam, gdzie drzew wyrosło wiele,
Niosły się słowicze trele...

Aż tu nagle - cisza, pustka...
Nic nie śpiewa, nic nie pluska

Odleciały gdziesik ptaki
Więdną trzciny, tataraki.

Woda niska, brudna, pusta
Śmieciem coraz bardziej tłusta...

A tuż obok, dziwne plemię
Dewelopów ryje ziemię.

Choć już wielka z tego szkoda
/Bo Jeziorko - to przyroda

Co pod ludzką dziś ochroną
Wszak nie wszystko jest mamoną/.

Kto je dręczy? Kto je suszy?
Ekogady-mamon-usy!

Wielki Duchu Sił Przyrody!
Kiedyś tworzył Ziemię, wody,

Czyś nie działał zbyt pochopnie,
Siejąc perły nieroztropnie?

Dziś niejedna perła ginie
/Patrz Jeziorko w Imielinie/.

Spraw, by lud Twój, tu i wszędy,
Skorygował zaszłe błędy.

I by z darów Twej hojności

Tworzył zręby swej przyszłości.
Spraw też, by tu, w Imielinie,

Nie pożarły perły świnie.

Urzędników utwierdź w trosce
O wartości najdroższe,

W tym o wszystkie perły wodne,
Przyrodo- i klimato-rodne.

Dnia 29 III 2017 r. odbyło się posie-
dzenie Komisji Zielony Ursynów Rady
Dzielnicy pod przewodnictwem rad-
nego Pawła Lenarczyka. Uczestniczy-
li w nim: członkowie wymienionej Ko-
misji, przedstawiciele Wspólnoty
Gruntowo-Wodnej z jej przewodni-
czącym Pawłem Urbaniakiem /człon-
kowie tejże wspólnoty są właściciela-
mi gruntów, na których znajduje się
Jeziorko Imielińskie/ i przedstawicie-
le mieszkańców spoza Wspólnoty: He-
lena Cwalina i Maciej Frączak, czy-
niący od lat starania o urządzenie te-
go akwenu i jego otoczenia zgodnie z
wymogami rozwoju zrównoważone-
go. Informację nt. Jeziorka Imieliń-
skiego zaprezentowała naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska Urzędu
Dzielnicy Alicja Michalik-Kucińska,

wspomagana przez jednego z zastęp-
ców burmistrza.

Po trzygodzinnej debacie wywnio-
skowano, że:

- w ciągu ubiegłych dziesięcioleci
praktycznie ze strony Zarządu Dzielni-
cy nie uczyniono nic konkretnego, aby
powstrzymać presję inwestycyjną i za-
gospodarować ten akwen wraz z oto-
czeniem zgodnie z wymogami rozwo-
ju zrównoważonego;

- jest /nieznany niemal wszystkim
zainteresowanym i nie zreferowany na
tym posiedzeniu/ czterowariantowy
projekt jego rekultywacji z 2008 r., ale
jego realizacja jest niemożliwa, gdyż
teren stanowi własność prywatną wie-
lu osób;

- mająca reprezentować te osoby
Wspólnota Gruntowo-Wodna, z którą
Zarząd Dzielnicy mógłby podjąć roz-
mowy w sprawie zakupu gruntów, nie
wie,  ilu ma członków-właściciel-
i gruntów lub ich spadkobierców, a na-
wet nie jest pewne, czy formalnopraw-
nie istnieje /bo - jak zaznaczył jej prze-
wodniczący - na jej statucie, podpisa-
nym w 2006 r. przez burmistrza, nie
ma daty dziennej/.

Przedstawiciele mieszkańców ak-
centowali w swoich wypowiedziach
ignorowanie od wielu lat przez Zarząd
Dzielnicy ich postulatów w sprawie
ochrony i urządzenia Jeziorka i jego
otoczenia zgodnie z wymogami roz-
woju zrównoważonego. Również czło-
nek Rady Dzielnicy Leszek Lenarczyk
podkreślił, iż składane przez niego w
tej sprawie do kolejnych burmistrzów
wnioski zostały zignorowane. “A w
tym czasie – zaznaczył – ten piękny
użytek ekologiczny w środku miasta
niszczeje”.

W końcu Komisja Zielony Ursynów
podjęła uchwałę, w myśl której:

- następne jej posiedzenie w sprawie
Jeziorka Imielińskiego zostanie zorga-
nizowane za kilka miesięcy;

- do tego czasu Zarząd Dzielnicy po-
winien przygotować odpowiedni pro-
jekt urządzenia tego akwenu wraz z je-
go otoczeniem, a Wspólnota Grunto-
wo-Wodna powinna uporządkować
swoje członkostwo i statut oraz przed-
łożyć propozycje w sprawie odsprze-
daży Dzielnicy Ursynów gruntów bę-
dących własnością jej członków.

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k

FOTO  BY EMPTYWORDS/WIKIPEDIA
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W dniach 14-16 lipca na Ursynowie odbędą się Mistrzostwa Polski w kolarstwie
górskim 2017. Areną rywalizacji będzie Góra Kazury, czyli Wzgórze Trzech
Szczytów. Do Warszawy przyjadą najlepsi polscy kolarze górscy z wicemistrzynią
olimpijską, mistrzynią świata Mają Włoszczowską na czele. 

To będą trzy dni pasjonującej rywalizacji. Na wymagającej i technicznej trasie zostaną rozegrane
wyścigi o tytuły mistrzów i mistrzyń Polski, także w sztafetach.

– Witamy na Ursynowie i cieszymy się, że nasza dzielnica będzie gościć tak ważną imprezę. To dla
nas wyróżnienie – podkreślał podczas wtorkowej ( 11 lipca) poprzedzającej zawody konferencji
prasowej zastępca burmistrza Ursynowa  Rafał Miastowski. Organizatorzy potwierdzili, że Kazurka
jest gotowa do zawodów

– Jestem byłym kolarzem szosowym i przejechałem się po trasie – opowiadał dyrektor Poland
Bike Marathon Grzegorz Wajs, ale tylko po tej, po której będą się ścigać amatorzy i młodsze kategorie.
Nie miałem odwagi jechać na odcinki zarezerwowane dla Elity, najwyższej kategorii wyczynowej –
.podkreślił Wajs.

Impreza wzbudza olbrzymie zainteresowanie kibiców kolarstwa z całego kraju. Ursynów przez trzy
dni będzie kolarską stolicą Polski. Każdy będzie chciał zobaczyć zmagania najlepszych polskich
kolarzy. Dodatkowo każdy będzie mógł sprawdzić się na mistrzowskiej trasie na Ursynowie, bo jedną
z imprez towarzyszących będą Mistrzostwa Polski Amatorów MTB w formule XC. Dla miłośników jazdy
na rowerach górskich będzie to doskonała okazja, aby na Ursynowie spędzić czas aktywnie w gronie
rodziny, przyjaciół i znajomych.

Mistrzostwa Polski MTB XC 2017 są organizowane przez Poland Bike przy współpracy z Biurem
Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy, Urzędem Dzielnicy Ursynów, Polskim Związkiem Kolarskim,
Warszawskim Klubem Kolarskim oraz Fundacją Sport.

Więcej na oficjalnej stronie MP MTB XC: www.mistrzostwapolskixco.pl.

Mistrzostwa Polski MTB XC, Włoszczowska na Kazurce!

Po latach kulturalnej „smuty” warszawiakom żyje się lepiej. Zwłaszcza jeśli chodzi
o mnogość imprez kulturalnych, które pojawiają się w ofercie dla mieszkańców
stolicy. Ci zaś chętnie z nich korzystają. Warszawiacy lubili się bawić zawsze, choć
nie zawsze mieli po temu okazję. Znane były zabawy na Bielanach, wyjazdy na
majówkę do Młocin etc. 

Wystarczy przywołać fragment piosenki w wykonaniu nieodżałowanego Jaremy Stępowskiego i
od razu łezka w oku się kręci na wspomnienie muzycznych „imprez” dawnej Warszawy: 

– „Pod tę pachę bierz panienkę, a wałówkę w drugą rękę, bo od rana na Bielanach ubaw na sto dwa...”
– zachęcały do zabawy jej słowa. 

Dzisiejszych warszawiaków nie trzeba szczególnie zachęcać bo wciąż mają chęć do zabawy i
potrzebę uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, jak występ zespołu Adam Wendt Power Set
w Parku Dreszera. 

Na koncerty przychodzi stale spora reprezentacja mieszkańców stolicy. Przy muzyce bawią się,
odpoczywają, integrują się ze swoim miastem i sąsiadami. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Trwa przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy modernizacji placu zabaw w
Parku Kultury w Powsinie. Postępowanie wyłoni przedsiębiorstwo, które w ciągu 90
dni od zawarcia umowy dokona pełnej rearanżacji placu, według nowego projektu.

Nowy plac zabaw, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez projektantów, będzie podzielony
na strefy funkcjonalne dla dzieci najmłodszych, średnich i większych. Wśród atrakcji znajdą się m. in.
trampoliny, huśtawki, karuzele, pająk do wspinania, zjazd linowy, a także urządzenia do street
workout-u w tym zestaw dla dzieci niepełnosprawnych. 

Na terenie placu zabaw powstaną także ogród zmysłów (wrażenia słuchowe i dotykowe), wydzielona
strefa przeznaczone do spotkań, pikników oraz animacji, a także ściana przeznaczona do malowania
kredą. Przeważająca część placu zostanie obsiana trawą i obsadzona krzewami. W miejscach, gdzie
zainstalowane będą urządzenia zabawowe, zostanie ułożona nawierzchnia bezpieczna, głównie z
materiałów naturalnych tj. barwionych zrębków drewnianych. 

Na terenie placu zabaw pojawią się także tunele i przejścia wykonane z pędów różnych gatunków
wierzb stanowiąc żywą architekturę. Całość będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Obecnie trwa postępowanie, które wyłoni wykonawcę prac. Zainteresowane przedsiębiorstwa
mogą składać swoje oferty do wtorku, 18 lipca. Wykonawca będzie miał 90 dni od daty podpisania
umowy na zrealizowanie zamówienia. B M

Główna droga prowadząca do coraz bardziej zaludniającego się Zalesia Górnego,
jednej z najpopularniejszych pod Warszawą miejscowości letniskowych, prowadzi
przez przejazd kolejowy (linia warszawsko-radomska). 

W związku z modernizacją tej linii w czerwcu zaczął się remont przejazdu, który miał potrwać do
końca miesiąca. Niestety, zaczął się on przedłużać w nieskończoność, co skłoniło mieszkańców do spo-
łecznego protestu, zwołanego na czwartek 13. lipca o godz. 10.00. 

A trzeba wiedzieć, że większa część zalesian, dojeżdżających samochodami od szosy Piaseczno -
Góra Kalwaria, mieszka akurat za przejazdem. No i ci mieszkańcy zostali w dużym stopniu zabloko-
wani, mając w zasadzie najbliższy wyjazd w kierunku Warszawy przez Żabieniec, bez możliwości sko-
rzystania ze świateł sygnalizacyjnych przy szosie w kierunku Piaseczna. Takie światła są na końcu le-
śnej alei biegnącej od wspomnianego przejazdu. Zatem mają zalesianie swoistą drogę przez mękę.
Tym większą, że jednocześnie przedłuża się budowa ronda na ulicy Wiekowej Sosny, będącej jedną
z głównych arterii tej urokliwej wioski. 

Czy nie zabrakło tu przypadkiem odpowiedniej koordynacji robót? m p

Lot nad miastem to tytuł najnowszego
tomiku poetyckiego Anny Marii Musz, za
który młoda autorka otrzymała
tegoroczną Nagrodę Literacką Złota
Róża, przyznawaną od czterech lat przez
ursynowską Fundację Arkona im.
Jarosława Zielińskiego.

Kapituła Nagrody pod przewodnictwem poety
Aleksandra Nawrockiego, redaktora naczelnego
pisma Poezja, wybrała ten tom wierszy spośród 15
pozycji zgłoszonych do konkursu, uznając go za
najciekawszy. W uzasadnieniu podkreślono, że
„autorka odznacza się dojrzałością, uważnie śledzi
problemy współczesności, umie subtelnie
przekazać uczucia pomiędzy dwojgiem ludzi. Jej
wiersze są klarowne, bogate w treści, precyzyjne
w formie. W swej twórczości poetka wielokrotnie
sięga aforystycznej głębi, co budzi podziw
czytelnika”. 

Jednocześnie przyznano trzy stypendia
literackie na rok szkolny 2017/2018. Uzyskali je:
Anita Róg (Mielec), Marcin Molski (Warszawa) i
Gabriela Swatek (Wojsławice).

Po raz pierwszy członkowie Kapituły przyznali
pośmiertnie Ewie Adamskiej (1990–2005)
Honorową Nagrodę Literacką im. Jarosława
Zielińskiego za tom poetycki Wiersze, wersy,
wersety.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Lubimy się bawić, lubimy muzykę 

Złota Róża po raz czwarty

Kto zbuduje plac zabaw w Powsinie?

Ale jazda z tym przejazdem!
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Jak pionierzy stołecznej edukacji starali się kształcić młodych Polaków

Królewskie Liceum Warszawskie, Prusakom na złość

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Towarzystwo Przyjaciół Nauk
wytyczyło odpowiedni szlak i w
1804 roku ruszyło pod dyrekcją
Samuela Bogumiła Lindego Kró-
lewskie Liceum Warszawskie,
którego absolwentami zostali
między innymi Zygmunt Krasiń-
ski, Maurycy Mochnacki, Alek-
sander Wielopolski. Tym sposo-
bem powstał zalążek Uniwersy-
tetu Warszawskiego.

Po upadku Powstania Kościusz-
kowskiego, którego przedostat-
nim akordem była „rzeź Pra-

gi” (4 listopada 1794 r.), rządy w War-
szawie sprawowali Rosjanie. Stan taki
trwał ponad rok, zanim zainteresowa-
ne państwa nie zawarły w Petersburgu
ugody o podziale ziem byłej Rzeczypo-
spolitej (24 października 1795 r.). Do-
piero po dokonaniu podziału łupów na-
stąpiło instalowanie władz na zagra-
bionych ziemiach. Warszawa i znaczna
część Mazowsza przypadła Prusom. Od
9 stycznia 1796 r., miasto nasze było
siedzibą władz departamentu warszaw-
skiego pruskiej prowincji Prusy Połu-
dniowe. Stan taki trwał do nocy z 26 na
27 listopada 1806 r., gdy pruski guber-
nator miasta Georg Ludwig Köhler
ewakuował się na prawy brzeg Wisły,
uciekając przed wkraczającymi Fran-
cuzami. 

A dministracja miejska została
zorganizowana na wzór pru-
ski. Składała się ona z Magi-

stratu Miasta i Policji (Stadt- und Poli-
zei -Magistrat) z siedzibą w ratuszu sta-
romiejskim. Ta część administracji pod-
legała Kamerze Wojennej i Ekonomicz-
nej, czyli zwierzchniej władzy nad ad-
ministracją publiczną w departamencie
warszawskim, mającej siedzibę w daw-
nym pałacu Rzeczypospolitej na Placu
Krasińskich. Drugim pionem miejskiej
administracji był Magistrat Sprawiedli-
wości (Justiz-Magistrat), podlegający
Rejencji departamentu warszawskie-
go, z siedzibą w dawnym pałacu Paca
przy ul. Miodowej. Organ podległy pre-
zydentowi miasta, czyli Dyrektorium
Policji, początkowo mieścił się w ratu-
szu nowomiejskim, a następnie w daw-
nym Pałacu Saskim. 

N iezależnie od władz cywil-
nych Warszawą zawiadywał
pruski gubernator wojenny

(Gouvernement Warschau), będący
także dowódcą wojsk w Prusach Połu-
dniowych. Instrumentem władzy gu-

bernatora była Tajna Policja (Geheime
Polizei). Pruski garnizon Warszawy li-
czył ok. 10 tys. ludzi.

L iczba ludności Warszawy spa-
dła z około 115 tys. w 1792 r., a
nawet ok. 150 tys. w dobie Po-

wstania Kościuszkowskiego, do ok. 61
tys.  w latach 1798/1799, a następnie z
wolna rosła do ok. 68 tys. w 1805 r.
Upadek państwa i znaczne zmniejsze-
nie liczby mieszkańców spowodowały
drastyczny spadek liczby ludności za-
trudnionej w administracji, a także du-
chowieństwa, czyli dwóch grup zawo-
dowych o najwyższym cenzusie wy-
kształcenia. Odpływ prawie połowy
mieszkańców istotnie zmniejszył zapo-
trzebowanie na mieszkania, toteż wie-
le domów stało pustych, a ruch budow-
lany prawie całkowicie zamarł.  Z War-
szawy wyjechali przede wszystkim lu-
dzie zamożni, którzy zazwyczaj mieli
swoje drugie domy na prowincji. Z ra-
cji nadmiaru domów i mieszkań, nicze-
go nie budowano. Władze pruskie tak-
że nie były skore do inwestowania. Na
papierze pozostały nawet pruskie plany
wzniesienia fortyfikacji, które projekto-
wano w rejonie Bródna. 

Wchwili objęcia władzy przez
Prusaków w Warszawie ist-
niały trzy szkoły średnie

oraz prywatne pensje żeńskie i męskie,
których było około setki. Na oświatowej
liście była Szkoła Wydziałowa Warszaw-
ska (ul. Jezuicka 4) oraz dwie podwy-
działowe szkoły pijarskie, które znalazły
się wówczas w bardzo trudnym położe-
niu. Wynikało ono zarówno z utraty
dochodów z żup wielickich (znalazły
się w zaborze austriackim), jak też z
utraty dochodów z zakonnych mająt-
ków, które znalazły się poza granicami
zaboru pruskiego, a także utraty kwot
łożonych wcześniej przez Komisję Edu-
kacji Narodowej. Do tego doszła nie-
chęć protestanckich Prus do katolickie-
go zakonu zajmującego się edukacją
młodzieży. Przez kilka lat trwała sytu-
acja patowa, którą przełamał kompro-
mis zawarty w 1803 r.  Stanowił on m.
in., że za zgodę na pełne podporządko-
wanie organizacji szkolnej do wymo-
gów władz pruskich zakon uzyskuje:
„pełną jurysdykcję i kierownictwo nad
(…) seminarium, kolegiami, a także
nad wszelkimi stanowiskami nauczy-
cielskimi w szkołach pijarskich, tak (…)
duchownymi, jak nawet świeckimi”. W
roku szkolnym 1803/04 w dawnym
Collegium Regium uczyło się 247
uczniów. Wśród uczniów byli bracia
Prot i Joachim Lelewelowie, którzy
mieszkali kilka domów dalej (ul. Długa
4). W okresie pruskiej okupacji szkoła
warszawskiego zboru ewangelicko-aug-
sburskiego podniesiona została (w 1806
r.) do rangi szkoły wydziałowej.

W roku 1800 w Warszawie
powstało Towarzystwo
Przyjaciół Nauk – pierw-

sze poważne stowarzyszenie uczonych
i artystów. Prezesem TPN został Jan Al-
bertrandi, który tę funkcję pełnił do

swojej śmierci w 1808 r. Pierwsze po-
siedzenie TPN odbywało się w pałacu
Sołtyka przy ul. Nowolipki (nr hip.
2406), kolejne w bibliotece księży pi-
jarów przy ul. Długiej, a następnie we
własnej siedzibie przy ul Kanonia 6/8.
Siedziba TPN na Kanonii była formal-
nie własnością Stanisława Staszica,
który w 1804 r.  zakupił od kapituły

warszawskiej zniszczone przez pożar
nieruchomości na Kanonii, a następnie
zlecił i sfinansował ich przebudowę
na siedzibę Towarzystwa Przyjaciół
Nauk. Pierwsze posiedzenie TPN w
budynku przy Kanonii miało miejsce
13 grudnia 1806 r.  W składzie Towa-
rzystwa – oprócz Jana Albertrandie-
go – znaleźli się m. in.: Stanisław Soł-
tyk, Stanisław Staszic, Stanisław Kost-
ka Potocki, Jędrzej i Jan Śniadeccy,
Jan Paweł Woronicz, Józef Kalasanty
Szaniawski oraz Samuel Bogumił Lin-
de. Ten ostatni w 1804 r. został dyrek-
torem otwartego wówczas Królewskie-
go Liceum Warszawskiego, które naj-
prawdopodobniej [?] zastąpiło Szko-
łę Wydziałową Warszawską (War-
szawską Akademicką Szkołę Wydzia-
łową).  Była to państwowa szkoła śred-
nia, przygotowująca do studiów wyż-
szych młodzież polską  i niemiecką.

Nauka w Liceum kończyła się egzami-
nem maturalnym, który został wpro-
wadzony  z chwilą powstania szkoły, tj.
w 1804 r. 

L iceum obejmowało trzy pozio-
my: kurs przygotowawczy (2-
letni), właściwą szkołę średnią

(6-letnią) oraz kursy poboczne, czyli
szkołę handlową i seminarium nauczy-

cielskie. Już w pierwszym roku istnienia
liczba uczniów wynosiła 300,  a w la-
tach następnych napływ uczniów jesz-
cze się zwiększył.  Szkoła – jako pierw-
sza w Polsce – otrzymała tzw. społecz-
ny dozór szkolny, określony mianem
Eforat. W jego skład weszli: jako prezes
Stanisław Kostka Potocki, Aleksander
Potocki, późniejszy minister policji Księ-
stwa Warszawskiego, ks. Onufry Kop-
czyński, prowincjał zakonu pijarów, ks.
Adam Prażmowski, pastor Karol Diehl,
superintendent warszawskiego zboru
ewangelicko-reformowanego i oczywi-
ście Samuel Bogumił Linde jako rektor.
Potem do grona tego dołączyli Walen-
ty Sobolewski i pastor Karol Schmid.

L iceum Warszawskie traktowa-
ne było przez jego twórców
jako zalążek warszawskiego

uniwersytetu, tym bardziej, że już w
czasach stanisławowskich powstawał

jego projekt, a nawet myślano o prze-
niesieniu do Warszawy Akademii Kra-
kowskiej.  Podobne założenia miało
powstałe w tym samym okresie słynne
Liceum Krzemienieckie, które było
traktowane, jako pierwszy etap orga-
nizowanego uniwersytetu wołyńskie-
go. Ideę liceum przynieśli Prusacy, ale
źródła należy szukać raczej we Francji.
W samym Paryżu jest  kilka mających
wielowiekową tradycję, np.: Lycée Lo-
uis le Grand oraz Lycée Henri IV (1796
r.). Ukończenie pierwszego z nich to
przepustka do kariery naukowej lub
politycznej, ale jego dyplom zdobywa
zaledwie jeden na dziesięciu uczniów.

L iceum Warszawskie początko-
wo mieściło się w pojezuickim
gmachu  dawnego Gymnasium

Zaluscianum, a później Szkoły Akade-
mickiej (Warszawska Akademicka
Szkoła Wydziałowa) przy ul. Jezuickiej
4 (?), następnie w Pałacu Saskim, a od
1816 r. zajmowało parter  w pałacu Ka-
zimierzowskim. W 1831 r. przekształco-
ne zostało w Wojewódzkie Gimnazjum
Warszawskie; dotrwało do 1839 r., kie-
dy to zostało rozwiązane (przekształco-
ne w Gimnazjum Gubernialne). Linde
był dyrektorem Liceum Warszawskiego
przez 31 lat, tj. do 1835 r.

L osy Warszawy w okresie pru-
skim dobitnie świadczą, iż jej
stołeczność była przez prawie

dwieście lat decydującym czynnikiem
miastotwórczym. Ze stołeczności wy-
nikał szybki ekonomiczny i przestrzen-
ny rozwój Warszawy, a tym samym
ogólny wzrost jej znaczenia  i prestiżu,
które – na zasadzie tzw. dodatniego
sprzężenia zwrotnego – jeszcze bar-
dziej go przyśpieszały. Pozbawienie
Warszawy funkcji stołecznych, przy
jednoczesnym niedorozwoju ekono-
micznym, spowodowało gwałtowny
spadek liczby ludności i zubożenie
miasta, ale także wzmożone zaintere-
sowanie możliwością dobrego wy-
kształcenia – jako niezbędnego wa-
runku kariery - czego dowodem jest
ówczesna popularność Królewskiego
Liceum Warszawskiego. Wzmożone
zainteresowanie  oświatą dotyczyło
nie tylko samego miasta, ale całego
regionu i było „echem” działalności
Komisji Edukacji Narodowej, która nie-
słychanie ożywiła i umasowiła zainte-
resowanie społeczeństwa polskiego
problematyką edukacji. Nie bez zna-
czenia była także polityka Prus, które
ograniczały liczbę polskich szkół śred-
nich na rzecz ludowych (elementar-
nych, parafialnych).

Uczniami Liceum Warszaw-
skiego (i jego kontynuacji pod
innymi nazwami) byli m. in.:

Zygmunt Krasiński, Maurycy Mochnac-
ki, Fryderyk Skarbek, Aleksander Wie-
lopolski, a także Kajetan Garbiński –
współtwórca warszawskiego Instytutu
Politechnicznego. Ojciec Fryderyka –
Mikołaj Chopin był w Liceum nauczy-
cielem francuskiego od czasu, gdy mia-
ło swoją siedzibę w Pałacu Saskim.
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Piórem Derkacza

Robert Grudziński
portal internetowy Ursynów.tv

Robert Grudziński nt. „energii” wie więcej niż niejeden naukowiec. Zastanawiam się nawet,
czy on nim nie jest? Są ludzie, którzy całą swoją energię poświęcają na dzielenie. Zawsze „z
dwóch” łatwiej zrobić „jedną”. Zamiast dać komuś całe „jabłko”, można dawać „ćwiartki”.
Energię można zużywać na ciągłym „przycinaniu” trawy, przecież nic nie może wyrastać ponad
przeciętność. W przypadku Roberta Grudzińskiego wskazanie punktu podparcia nie stanowi pro-
blemu. Pozytywna energia zawsze przecież zwycięża. 

J e r z e  D e r k a c z

Nie potrafię tak śpiewać, skakać tak jak Rosiewicz,
Chociaż taką rozrywkę w telewizji się krzewi.

Ja kpię sobie, wyśmiewam, niepoprawny satyryk!
On na każdą okazję nowy ma panegiryk.

I tym razem nie zawiódł. W studiu leje się szampan.
Jakiż show przygotował, by powitać dziś Trumpa!

Ma praktykę. Publika zawsze szmirę chwaliła,
Z taką samą estymą witał wszak Michaiła.

Kiedy dobrą czuł zmianę, z miejsca ruszył w te pędy,
By mógł pierwszy zaśpiewać, że nasz Duda jest trendy.

I w różowych kolorach namalował ten obraz:
By Polska była dobra

Wystarczą cztery Ziobra. 

A ja, cóż? Wysłuchałem ze skupieniem słów Trumpa,
Garść sloganów, historii, puste gesty i sztampa.

Hasła miłe dla ucha, lecz co z tego wynika?
Poddawanie w wątpliwość prawem jest satyryka.

Mnie nie ujął, choć pochwał i zachwytów nie zliczę.
Ja się mu nie podliżę. Nie mam szans z Rosiewiczem.
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NIE MAM SZANS Z ROSIEWICZEM

W o j t e k  D ą b r o w s k i

L ipiec i sierpień to wyjątkowe miesiące... To przede wszystkim czas urlo-
pów, wyjazdów wakacyjnych i odpoczynku od pracy, szkoły, codzien-
nych obowiązków. Oczywiście, nie wszyscy mogą z tego korzystać wła-

śnie teraz. Dla tych, którzy spędzają lato w mieście i nie mieli czasu, aby pójść do
kina, na koncert, odwiedzić galerię sztuki, czy muzeum – nadarza się o okazja, by
nadrobić zaległości w dziedzinie kultury i to często tej z „górnej półki”. Niczym pokazy mody hau-
te couture (nazwa z francuskiego oznacza krawiectwo najwyższej jakości), które organizowane są
czasem w zaskakujących miejscach, sztukę wysokich lotów możemy spotkać w miejskim parku i w
innych miejscach publicznych, gdzie organizowane są okazjonalnie koncerty i inne imprezy (naj-
częściej bezpłatne). Mieszkańcy stolicy „luksusową” kulturę i sztukę mają niemal na wyciągnięcie
ręki, a w sezonie wakacyjnym mogą na nią natrafić np. podczas weekendowego spaceru. 

Jako miłośnik muzyki: klasycznej, jazzu, muzyki kameralnej, i wszelkich gatunków muzycz-
nych korzystam z okazji, by jej słuchać, gdzie i kiedy się da. Chłonę ją przy każdej nadarzającej się
okazji, a tych latem w Warszawie nie brakuje. 

Każdy meloman wychwyci oczywiście różnicę w brzmieniu muzyki granej w sali koncertowej, czy
na scenie rockowej w porównaniu z muzyką płynącą wśród drzew i kwiatów, gdzie poszczególne
dźwięki mieszają się ze śpiewem ptaków, z szumem liści etc. Słuchanie muzyki w plenerze, w oto-
czeniu natury to niezapomniane przeżycie. Polecam to każdemu i zachęcam do uczestnictwa w licz-
nych koncertach, które aktualnie odbywają się w Warszawie. 

Mówiąc o koncertach plenerowych, mam na myśli muzykę, która jest zrozumiała dla każdego,
dla szeroko rozumianej publiczności. Analogicznie do pr?t-?-porter, czyli mody dla wszystkich, ta-
kiej która uwzględnia potrzeby przeciętnego odbiorcy, muzyka plenerowa jest dostosowana do gu-
stów i percepcji większości z nas. 

Tradycyjnie już (jak co roku) trwa sezon Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich.
Odbywają się one pod Pomnikiem Chopina w każdą niedzielę, o godz. 12:00 i 16:0 (niemal do koń-
ca września). O ich popularności świadczy duża liczba słuchaczy, zarówno mieszkańców Warsza-

wy, jak i odwiedzających ją turystów.
W najbliższym koncercie (16 lipca) o

godz. 12.00 wystąpi Filip Wojciechow-
ski, a o godz. 16.00 Justyna Galant.
Warto zajrzeć i posłuchać. Recitale oraz
koncerty organizuje Stołeczna Estrada
i Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
we współpracy z Łazienkami Królewski-
mi. Koncerty pod Pomnikiem Chopina
odbywają się nieprzerwanie od końca

lat 60. ubiegłego wieku, po zrekonstruowaniu pomnika wybitnego kompozytora. Trudno dziś wy-
obrazić sobie kulturalny kalendarz stolicy bez nich. 

Pozostając w klimacie muzyki Chopina warto już dziś pomyśleć o zbliżającym się XIII Festiwalu
Chopin i Jego Europa (12-30 sierpnia). Pierwszego dnia o godz. 17:00 zagra swój recital fortepia-
nowy Eric Lu – młody amerykański pianista, zdobywca IV nagrody w Międzynarodowym Konkur-
sie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2015). W programie: Georg Friedrich
Händel, Fryderyk Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart, Siergiej Prokofiew. 

W późniejszych godzinach (o 20:00) odbędzie koncert symfoniczny, w którym usłyszymy mło-
dego  i utalentowanego polskiego pianistę – Jana Lisieckiego (fortepian) z towarzyszeniem Orkie-
stry Akademii Beethovenowskiej. Dyryguje Jacek Kaspszyk – niezwykły artysta związany z warszaw-
skim festiwalem „Chopin i jego Europa”, dyrektor artystyczny Filharmonii Narodowej. W progra-
mie: Johannes Brahms, Franciszek Mirecki, Paweł Szymański. Bilety na koncerty w Filharmonii Na-
rodowej ul. Jasna 5 można nabywać online.

Mówiąc o koncertach plenerowych nie sposób nie wspomnieć o muzyce jazzowej. Jazz należy do
tych gatunków, które na otwartym powietrzu brzmią równie dobrze jak w sali, czy klubie. Ponad-
to może być wykonywany przez muzyków praktycznie bez ograniczeń wiekowych. Jest to swoisty
fenomen w świecie muzycznym, co pozwala na dłuższe zdobywanie doświadczeń artystycznych.
Procentuje to zwłaszcza na koncertach granych na żywo. 

Warto wstąpić w każdą sobotę o 17:00 do parku Dreszera na Mokotowie na koncert muzyki jaz-
zowej, aby się o tym przekonać. W najbliższą, wystąpi Krzysztof Woliński Trio. Warto też zajrzeć na
Jazz na Starówce, gdzie można posłuchać muzyki w najlepszym wykonaniu. 

Dla tych, którym samo słuchanie muzyki nie wystarcza, a chcieliby przy niej potańczyć polecam
– oprócz potańcówek ursynowskich – „Potańcówki przy fontannie”,  imprezę na warszawskim Pod-
zamczu. Można tam słuchać i tańczyć w rytmie przebojów Adama Astona, Henryka Warsa czy Je-
rzego Petersburskiego. 

W sobotę, 15 lipca o godz. 19.00 prowadzącym będzie DJ Michał Fogg.  O godz. 20.30 wystąpi
Warszawska Orkiestra Sentymentalna, która przeniesie wszystkich w klimat przedwojennych me-
lodii i piosenek.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Kulturalnie po Warszawie

„Jako miłośnik muzyki: kla-
sycznej, jazzu, muzyki kame-
ralnej, i  wszelkich gatunków
muzycznych korzystam 
z okazji,  by jej słuchać, gdzie
i kiedy się da”

Parkingi czy drzewa – czego bardziej potrzeba?

Propozycja ogrodu deszczowego

Nie od dziś toczy się ostra dyskusja na temat zagospodarowania ostatnich wolnych
fragmentów przestrzeni na Ursynowie. Dominują dwa główne obozy, czyli miesz-
kańcy, którzy zwyczajnie nie mają gdzie zostawić samochodu, oraz druga grupa –
zwolennicy drzew. Dyskusja toczy się na wielu płaszczyznach i poza tym, że jest jało-
wa, bywa też brutalna. 

Śledzę tę dyskusję i jednocześnie zastanawiam się, co by było, gdyby posadzić drzewa oraz inną ro-
ślinność na parkingu? Odpowiedź jest bardzo prosta – powstałby ogród deszczowy! Co to jest ogród
deszczowy? To bardzo ciekawe zagadnienie z zakresu architektury krajobrazu. Ogród deszczowy, po-
za funkcją ozdobną, pełni także inną, właściwe podstawową rolę – filtruje wodę opadową i zwiększa
tym samym jej retencję; jest specyficzną formą terenu zieleni miejskiej. Są to często małe powierzch-
nie porośnięte gęsto urządzoną roślinnością niską i wysoką. Skład gatunkowy dobrany jest tak, aby
w 50% stanowiły go gatunki hydrofitowe. 

Chodzi o rośliny, których system korzeniowy lub kłącza przechwytują i zatrzymują zanieczyszcze-
nia zawarte w wodzie spływającej z utwardzonych nawierzchni. Jednocześnie rośliny te cechuje od-
porność na okresowe zalewanie oraz przesuszenie. Taki zestaw roślinności nie tylko sprawia, że mniej-
sze ilości wody spływają z dachów czy ulic wprost do kanalizacji, ale również spływająca z ogrodu
deszczowego woda jest dużo czystsza. Ta forma zieleni zdaje się rozwiązywać wiele innych proble-
mów przestrzeni miejskiej związanych z retencją wód, ale też np. z pojęciem wysp ciepła, które two-
rzą się bardzo łatwo przy dużych powierzchniach utwardzonych. Ogród deszczowy neutralizuje też
zanieczyszczenia, które produkując samochody na parkingu (cieknący olej itp.). Zdaje się też ide-
alnym rozwiązaniem dla kontrowersyjnej budowy parkingu przy ul. Rosoła na wysokości Spół-
dzielni Kabaty. Tam bowiem mamy do czynienia z otwartym konfliktem i daremnie czekającym na
rozwiązanie.

Wstrzymano rozbudowę ulicy Rosoła, ponieważ zabierała ona miejsca parkingowe, z których ko-
rzystają spółdzielcy. Dziś już wiadomo, że parking zostanie zbudowany, ale za publiczną kasę, a słu-
żyć będzie oczywiście spółdzielcom. Jest to klasyczny przykład niepoprawnych rozwiązań architek-
tonicznych, które stosuje się w rozwiązywaniu konfliktów, które powstają tylko i wyłącznie z braku
sensownego planowania rozbudowy miasta. Brak jakiejkolwiek szerszej, spójnej wizji dla Warszawy
owocuje właśnie tym, że każdą inwestycję trzeba roztrwaniać na bieżąco, piętrząc tylko problemy wy-
nikające z jej przeprowadzenia. Ogród deszczowy pokazuje doskonale fakt, że gdy istnieje jakiś sen-
sowny pomysł na przestrzeń miejską, to można go realizować, a efekty jego realizacji będą korzyst-
ne dla wszystkich. 

J a n  M i e c z y s ł a w  Ł a w r y n o w i c z
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Wandalizm tłumaczyli 
alkoholowym zanikiem 

pamięci

25 – latek i jego o 4 lata star-
szy kolega towarzyszący mu w
konsumpcji alkoholu tłumaczył
swój akt wandalizmu skierowa-
ny na wiatę przystankową i
drzwi wejściowe do stacji pa-
liw brakiem pamięci. Obaj pija-
ni mężczyźni zostali zatrzyma-
ni przez ursynowskich policjan-
tów w związku ze zgłoszeniem
wybicia szyby na jednym z przy-
stanków autobusowych oraz w
drzwiach wejściowych do skle-
pu przy stacji paliw.

Policjanci w wydziału wywia-
dowczo patrolowego z Ursyno-
wa po otrzymaniu zgłoszenia,
że wandale niszczą wiatę przy-
stankową natychmiast pojecha-
li na miejsce. Tam okazało się,
że w przystanku wybita zosta-
ła szyba. W rozmowie z pra-
cownikiem straży akademickiej
funkcjonariusze ustalili, że dwaj
mężczyźni zostali wyproszeni
z terenu uczelni, gdyż spoży-
wali tam alkohol. Prawdopo-
dobnie nie spodobało im się to
i wyładowali swoją złość na
wiacie przystankowej.

Wywiadowcy dysponujący
wstępnym rysopisem podejrza-
nych ruszyli na ich poszukiwa-
nie. Mężczyzn podobnych do
opisu napotkali na jednej z ur-
synowskich stacji paliw. Oka-
zało się szybko, że 25 – letni
Marek G. i 29 – letni Tomasz T.
wyrazili swoje niezadowolenie
także na drzwiach wejściowych
do sklepu na stację benzynową,
wybijając w niej szybę. Funk-
cjonariusze zatrzymali nietrzeź-
wych agresorów w policyjnym
areszcie, a od pokrzywdzonych
przyjęli zawiadomienia o
uszkodzeniu mienia na łączna
kwotę około 3000 zł.

Tomasz G., który niedawno
opuścił zakład karny za oszu-
stwa metodą „na wnuczka” i
kilka lat temu został skazany za
rozbój, usłyszał zarzuty umyśl-
nego wybicia dwóch szyb. Nato-
miast Marek G. – karany w
przeszłości za kradzież i uprawę
marihuany – stanął pod zarzu-
tem wybicia szyby w wiacie
przystankowej.

Mężczyźni tłumaczyli swoje
postępowanie utratą pamięci
wywołaną wypitym alkoholem.
O losie ich dalszym losie zade-
cyduje sąd. Grozi im kara na-
wet do 5 lat pozbawienia wol-
ności.

Proponował policjantowi
500 zł – trafił do aresztu
Nawet 8 lat pozbawienia wol-

ności może grozić 25-latkowi
za usiłowanie wręczenia funk-
cjonariuszowi 500 złotych.
Mężczyzna wyprzedził naj-
pierw radiowóz policyjny na
podwójnej linii ciągłej. Chwilę
później podczas kontroli dro-
gowej okazało się, że ma przy
sobie marihuanę. W dodatku
za odstąpienie od czynności
służbowych zaproponował po-
licjantom gotówkę, mówiąc, że
mu się spieszy, a na koniec tra-
fił do policyjnego aresztu.

Na ul. Vogla na Ursynowie
25 – latek jadący volkswage-
nem postanowił wyprzedzić ra-
diowóz policyjny w miejscu nie
dozwolonym. Kiedy munduro-

wi stwierdzili, że kierowca gol-
fa popełnił wykroczenie zatrzy-
mali go do kontroli drogowej.
Michał K. od razu zaznaczył, że
się bardzo spieszy.

W czasie wykonywania czyn-
ności wywiadowcy zauważyli,
że na tylnym siedzeniu pojazdu
leży woreczek strunowy z su-
szem przypominającym mari-
huanę. Kontrolowany mężczy-
zna powiedział, że to marihu-
ana, którą znalazł i ma na wła-
sny użytek ale żeby nie było
sprawy, zaproponował policjan-
tom przyjęcie korzyści w kwocie
500 zł. Funkcjonariusze poin-
formowali kierowcę volkswa-
gena, że popełnia właśnie prze-
stępstwo. 25 – latek utrzymy-
wał jednak, że nie ma czasu na
procedury dlatego też ponowił
swoją propozycję.

W związku z tym munduro-
wi zatrzymali go w policyjnym
areszcie. Mężczyzna usłyszał
zarzuty usiłowania przekup-
stwa funkcjonariusza podczas
wykonywania czynności służ-
bowych oraz posiadania narko-
tyków za co może mu grozić
kara nawet 8 lat więzienia. O
jego dalszym losie zadecyduje
mokotowski sąd.

Spowodował kolizję 
samochodem 

z wypożyczalni

22-letni obywatel Białorusi
został zatrzymany przez poli-
cjantów z ruchu drogowego,
chwilę po tym jak spowodował
kolizję drogową. Mający pra-
wie 2 promile alkoholu w or-
ganizmie kierowca wypożyczo-
nego renault stracił panowanie
nad kierownicą i uderzył w kra-
wężnik uszkadzając auto.
Dwóm pasażerom będącym w
podobnym stanie trzeźwości nic
się nie stało. 

Kilkanaście minut po godzi-
nie 3:00 nad ranem 22-latek
wracał z dwoma kolegami wy-
pożyczonym samochodem. Je-
chali z imprezy, na której nie
brakowało alkoholu. Jadąc uli-
cą Wałbrzyską kierowca nie do-
stosował prędkości do warun-
ków na drodze, stracił panowa-
nie na renault i uderzył w wyso-
ki krawężnik na skrzyżowaniu
z ul. Rolną uszkadzając auto.

Wezwani na miejsce policjan-
ci z wydziału ruchu drogowego
zbadali trzeźwość siedzącego
za kierownicą Białorusina. Męż-
czyzna miał około 2 promili al-
koholu w wydychanym powie-
trzu i od samego początku przy-
znał, że to on kierował samo-
chodem, który wcześniej wziął
z wypożyczalni. Wersję 22-lat-
ka potwierdzili jego koledzy bę-
dący w podobnym stanie trzeź-
wości. W czasie kolizji nikt nie
odniósł obrażeń.

Podejrzany o kierowanie po-
jazdem w stanie nietrzeźwym
trafił do policyjnego aresztu.
Funkcjonariusze zatrzymali też
jego prawo jazdy. Po wytrzeź-
wieniu mężczyzna usłyszy za-
rzuty, za które może spędzić w

więzieniu nawet na 2 lata. W
najbliższym czasie sąd zdecy-
duje o jego losie oraz o tym na
ile czasu straci uprawnienia do
kierowania pojazdami

Trzy miesiące aresztu 
dla obywatela Iranu 

za dewastację

Mokotowscy policjanci w kil-
kanaście minut ustalili i zatrzy-
mali podejrzanego o uszkodze-
nie ramy okiennej i wybicia szy-
by w jednym z jezuickich ko-
ściołów. 37-letni obywatel Iranu
zatrzymał się przed budynkiem,
a następnie bez powodu zaczął
kopać nogą w okno, powodując
szkody w wysokości ponad
2000 zł. Na wniosek policjan-
tów oraz prokuratora moko-
towski sąd zastosował wobec
niego 3-miesięczny areszt.

Kilka minut po zgłoszeniu
policjanci pojechali do jednego
z jezuickich centrów, gdzie usta-
lili, że wysoki mężczyzna w wie-
ku około 40 lat o śniadej cerze
dokonał wybicia szyby i uszko-
dzenia ramy okiennej.

Posiadając wstępny rysopis
ruszyli na poszukiwanie podej-
rzanego. Kilka ulic dalej zatrzy-
mali mężczyzn odpowiadają-
cego opisowi. 37-latek został
rozpoznany przez zgłaszają-
cych. Wobec powyższego trafił
do policyjnego aresztu. Nie po-
siadał przy sobie żądnych do-
kumentów. Przy pomocy tłu-
macza funkcjonariusze ustali-
li, że zatrzymany posiada oby-
watelstwo irańskie. Następnego
dnia mężczyzna usłyszał zarzu-
ty uszkodzenia mienia.

W związku z tym, iż istniało
uzasadnione podejrzenie, że
wymieniony może popełniać
przestępstwa i utrudniać pro-
wadzone postępowania moko-
towski sąd na wniosek policjan-
tów i prokuratora zastosował
wobec nich tymczasowy areszt.
Może mu grozić kara nawet 5
lat pozbawienia wolności.

Senior obronił się 
przed rozbojem 

30- letni multirecydywista
może ponownie wrócić do wię-
zienia za usiłowanie rozboju na
88-letnim mieszkańcu Wilano-
wa. Starszy mężczyzna został
napadnięty na przystanku, kie-
dy wracał z jednego ze spotkań
naukowych. Rosły napastnik,
używając siły i gazu łzawiącego,
chciał mu wyrwać teczkę. Po-
krzywdzony jednak zdołał się
obronić i przegonić agresora. 

Po powrocie do domu po-
krzywdzony zawiadomił o
wszystkim wilanowskich poli-
cjantów. Funkcjonariusze ustali-
li rysopis podejrzanego, który
zaatakował zgłaszającego i ru-
szyli na jego poszukiwanie. Po
kilkunastu minutach, na jednym
z przystanków autobusowych
napotkali wysokiego mężczyznę
odpowiadającego opisowi. Ten
na widok policjantów wyrzucił
jakiś przedmiot w trawę. Pod-
czas legitymowania zaprzeczał
jakoby miał na kogoś napaść.

W tym czasie druga załoga
policyjna przywiozła pokrzyw-
dzonego, który bez trudu roz-
poznał swojego napastnika. Po-
nadto wywiadowcy znaleźli w
trawie wyrzucony przedmiot,
który okazał się być gazem łza-
wiącym.

30 -latek trafił do policyjnego
aresztu. W trakcie czynności
funkcjonariusze ustalili, że za-
trzymany Krzysztof M. był w
przeszłości wielokrotnie kara-
ny za włamania, rozboje i kra-
dzieże rozbójnicze i że w lutym
br. opuścił zakład karny po od-
byciu prawie 6 lat pozbawienia
wolności. Teraz za usiłowanie
rozboju w warunkach podwój-
nej recydywy może mu grozić
kara nawet 18 lat więzienia.

Kronika policyjna

W połowie lat 70-tych przedmiotem marzeń wielu młodych warszawiaków (i nas
oczywiście) był przydział własnego M-3 lub M-4 na prestiżowym osiedlu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Mokotów”. To tu właśnie, na terenie dawnej wsi Służew powstawał
WIELKI PLAC BUDOWY osiedla „Służew nad Doliną”. 

Kiedy już było to wymarzone M, przyszły inne marzenia przede wszystkim związane ze „zdobyciem”
miejsca dla dzieci w nowo powstającym przedszkolu lub szkole podstawowej; jednej z dwóch-już ist-
niejących: przy Wałbrzyskiej i Nowoursynowskiej. Najchętniej obok domu. 

Nowi mieszkańcy uważnie śledzili postęp prac przy budowie przedszkola, widocznego z okien ich
domów, liczyli na szczęście, chociaż – tak jak w szkołach, tak i tu – obowiązywała „rejonizacja”.  

Po roku oczekiwania – a był wówczas rok 1979 – na gołym wówczas placu przedszkole wybudo-
wano.  W styczniu 1980 roku, po oficjalnym otwarciu obiektu, któremu nadano nazwę „Służewiaczek”
– pierwsi przedszkolacy weszli do pierwszego na Osiedlu przedszkola przy ulicy Sonaty 6A. Rodzi-
ców i dzieci witała z uśmiechem pani dyrektor Ewa Ignatowicz.

Wkrótce wokół drewnianego, niskiego, budynku, stanęło ogrodzenie, a wiosną brygady ogrodni-
cze posadziły szybko rosnące krzewy, by dawały cień paniom przedszkolankom i przyszłym przed-
szkolakom. Potem cienką warstwą ziemi przykryto ślady budującego się osiedla, w tym „współcze-
sne produkty cywilizacyjne”, często pozostawiane przez nowych mieszkańców. Na warstwie posadzo-
no trawę, co zazieleniła szybko gliniastą ziemię przy drucianym płocie i budynku. Na placu przedszkol-
nym kolejne ekipy uformowały – bez żadnych założeń przestrzennych – górki i dołki oraz placyki za-
baw z obiektami malej architektury.

W nowym przedszkolu umieszczono dziesiątki dzieci, a my również umieściliśmy w nim młodsze-
go syna. Na Sonaty 6A każdego dnia nasz syn spędzał 9 godzin dzieciństwa, tu chorował, tu uczył się
żyć i bawić w grupie do siódmego roku życia. Na zakończenie dostał  „Dyplom ukończenia edukacji
przedszkolnej”. Ów dokument, podpisany przez Panią Dyrektor, Nauczycielkę-Wychowawczynię
oraz Komitet Rodzicielski, potwierdził ukończenie edukacji przedszkolnej i pasowanie na „żaczka szkol-
nego” A.D.1982. 

Jak wspominał przedszkole? Tego nie wiem, ale chodził chętnie i często opowiadał jak i z kim
się bawił. 

W szkole podstawowej przy ul.Wałbrzyskiej – już niewidocznej z naszych okien, bo wkrótce za-
słonił ją nowy, wielki blok Mozarta 10 – napisał wypracowanie, które było wspomnieniem przygód
w przedszkolu. Jego treść rozbawiła mnie, ale nie pamiętam, jaki miało tytuł, chyba nazwał je
…„Wykopalisko”.

To było krótkie wypracowanie; kilka zdań opisujących przygodę na placu zabaw pierwszego przed-
szkola. Nie pamiętam, czy wypracowanie powstało w czwartej czy piątej klasie szkoły podstawowej,
nie zostawiłam na pamiątkę zeszytu do polskiego, ale przecież nie o to chodzi by trzymać się wiernie
tamtego opisu. 

WYKOPALISKO.
Podczas jednej z zabaw zauważyłem, że z ziemi wystaje coś dużego i okrągłego. Tajemnicze „coś”

miało kolor żółty i dość głęboko tkwiło w gliniastej, zbitej ziemi. Gdy inne dzieci bawiły się w piaskow-
nicy, ja zacząłem kopać w upatrzonym wcześniej miejscu. Mała, plastikowa łopatka z trudem wcho-
dziła w twardą ziemię. 

– Pewnie to jajo dinozaura-pomyślałem. Jest takie duże i okrągłe. To musi być jajo, bo ciężko ko-
pać, ale spokojnie je wydobędę. 

Po kilku dniach – czując się jak młody archeolog – jakoś zdołałem wydobyć z ziemi przedmiot za-
interesowania. Niestety, jajem dinozaura okazał się….pęknięty, plastikowy nocnik. No cóż, byłem za-
wiedziony.

Nie pamiętam, czy opowiedziałem o tym kolegom. Pewnie tak, bo kolegom mówi się takie rzeczy! 
– To nic – stwierdzili, gdy pokazałem im znalezisko.
Kiedy koledzy powoli odchodzili do huśtawek, nie dawałem za wygraną. 
– Może w innym miejscu znajdę prawdziwe jajo dinozaura? 
– Na pewno znajdziesz – posumowały moje zapewnienia koleżanki. 
Po chwili wszyscy zajęliśmy się czymś innym. Nocnik przestał ich interesować, a mnie przede

wszystkim. Ważne, że zabawy i śmiechu było co niemiara! 
Przedszkole przy Sonaty 6A, które miało stać tylko 10 lat, nadal stoi, a leciwy „Służewiaczek” li-

czy już 47 lat! Chociaż niskie drzewa urosły, a na placyku zabaw stoi znacznie więcej obiektów ko-
lorowej architektury, pewnie niejeden „dawny przedszkolak” spacerując po Osiedlu wspomina za-
bawy w tamtych dołkach i górkach. Dziś nierówności terenu bardzo zmalały, ale nadal kryją w so-
bie wiele tajemnic godnych odkrycia przez przyszłych archeologów(?) i ich dzieci. Zapewne tak bę-
dzie, bo bardzo często się zdarza, że „tamte przedszkolaki”– jeśli mieszkają nad Dolinką – przypro-
wadzają do „swojego” Służewiaczka” własne dzieci. Dorosłych „starszaków” i nowych przedszko-
laków – tak jak w 1980 roku- jednakowo wita z uśmiechem ta sama Pani Dyrektor. Ewa Ignatowicz
swój uśmiech kieruje również do dziadków czasem odbierających z przedszkola wnuki, bo dzisiej-
si dziadkowie pamiętają – tak jak Jej dawni przedszkolacy – pionierskie czasy lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku. 

Genius loci, pani Dyrektor, genius loci.  
A n n a  WA C H  

Dojrzały Służewiaczek 
List � List � List � List � List � List � List
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PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
601 336 063 

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSKKUUPP KKSSIIĄĄŻŻEEKK 
i staroci, 

666 900 333

BBEEZZPPOOŚŚRREEDDNNIIOO ddoo
wwyynnaajjęęcciiaa ww ppeełłnnii

wwyyppoossaażżoonnee mmiieesszzkkaanniiee 
22 ppookk.. 5577 mm22 ++ kkoommóórrkkaa ++

mmiieejjssccee ggaarraażżoowwee.. 
UUll.. BBééllii BBaarrttóókkaa 77,, 

cczzyynnsszz 22550000 zzłł//mm-cc,, 
tteell.. 660077 330066 662266

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
JJ.. PPOOLLSSKKII, poprawki, 

508 310 505
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327

BBEEZZPPOOŚŚRREEDDNNIIOO 
ddoo wwyynnaajjęęcciiaa 

ww ppeełłnnii wwyyppoossaażżoonnee
mmiieesszzkkaanniiee 

22 ppookk.. 5577 mm22 ++ kkoommóórrkkaa ++
mmiieejjssccee ggaarraażżoowwee.. 
UUll.. BBééllii BBaarrttóókkaa 77,, 

cczzyynnsszz 22550000 zzłł//mm-cc,, 
tteell.. 660077 330066 662266

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA PAWILKON
HANDLOWO-USŁUGOWY

50 m2, ul. GAWOTA
(URSYNÓW), 
607 430 488

FFIIRRMMAA w Tarczynie zatrudni
operatorów wózków widłowych 
z doświadczeniem oraz
pracowników magazynowych,
umowa o pracę, 600 404 293 

MMĘĘŻŻCCZZYYZZNNĘĘ do prac
porządkowych na strzeżonym
osiedlu, 606 73 76 78

PPIIEELLĘĘGGNNIIAARRKKII,, LLEEKKAARRZZYY::
neurologa, medycyny pracy,

medycyny rodzinnej,
internistę, kardiologa, 

605 440 831; 
22 651 70 75; 
609 373 582

PPOOMMOOGGĘĘ w codziennych
czynnościach osobie starszej,
samotnej, 798 464 184

PPRRAACCAA na produkcji i
magazynie. Mile widziani
mężczyźni. Praca na 3 zmiany od
poniedziałku do piątku.
Informacje pod nr tel. 797 318 859

PPRRAALLNNIIAA W PIASECZNIE
ZATRUDNI KOBIETĘ
(DOŚWIADCZENIE MILE
WIDZIANE) PRACA STAŁA,
UMOWA, TEL: 575-942-929

SSKKŁŁAADD BBUUDDOOWWLLAANNYY w
Piasecznie zatrudni magazyniera,
22 756 97 81 

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ dekarzy -
blacharzy budowlanych. Praca
stała, zakwaterowanie,
wynagrodzenie, akord. Piaseczno,
tel. 22 756 84 89

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ krawcową,
Ursynów, 602 842 915

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ MASAŻYSTKI ero,
prywatnie, centrum, 793 961 228

ZZEESSPPÓÓŁŁ SSZZKKÓÓŁŁ PPUUBBLLIICCZZNNYYCCHH
w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni na stanowisko
nauczycieli:

- fizyka z astronomią (1 osoba,
12 godzin tygodniowo)

- matematyka (1 osoba, 
16 godzin tygodniowo)

- oligofrenopedagogika 
(3 osoby, 25 godzin tygodniowo,
pełen etat)

- bibliotekarz (1 osoba, 30
godzin tygodniowo, pełen etat)

- nauczanie początkowe,
kształcenie zintegrowane (1 osoba
na zastępstwo, 18 godzin
tygodniowo, pełen etat)

- informatyka (1 osoba na
zastępstwo, 18 godzin
tygodniowo, pełen etat)

- wychowanie fizyczne (1 osoba,
25 godzin tygodniowo, pełen etat)

- psycholog (1 osoba na
zastępstwo, 25 godzin
tygodniowo, pełen etat)

- j. angielski (1 osoba na
zastępstwo, pełen etat)

CV proszę przesyłać na adres e-
mail: sekretariat@spwmy.edu.pl ,
telefon kontaktowy - 
(22) 462-85-20.

TTAANNII SSEERRWWIISS 
KKOOMMPPUUTTEERROOWWYY 

550044 661177 883377
2244 HH//77,, DDOOJJAAZZDD II

EEKKSSPPEERRTTYYZZAA  - 00 zzłł

AANNTTEENNYY, 603 375 875
BBAALLKKOONNYY//TTAARRAASSYY, remonty,

budowa, hydroizolacje, 
690 613 031

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 667 619 662
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie do?wiadczenie,
501 624 562 

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DDOOMMOOFFOONNYY, 603 375 875

GGLLAAZZUURRNNIIKK
KKOOMMPPLLEEKKSSOOWWOO, 

690 61 30 31

HHYYDDRRAAUULLIIKK,, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLAARRSSKKIIEE,, tapetowanie, 
22 644 94 55; 607 775 259

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PPOORRAADDYY prawne, 22 822 41 92;
604 77 22 82

PPRRAANNIIEE dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej, 
794 027 037

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII,, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, 
itp. 608 303 530

RREEMMOONNTTYY wykończenia, wolny
termin, 690 61 30 31

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO,, 505 935 627
SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, naprawy, 

606 126 099
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

Urząd Skarbowy 2 2  8 4  8 6  1 5 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

2 2  4 4  3 5  0 0 0
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 5 0  1 9  4 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

7 5 7 - 9 3 - 4 0  d o  4 2 ;  
7 5 7 - 9 2 - 7 1 ;  7 5 7 - 9 0 - 0 2 ;  

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 2 5  
w Nowej Woli 7 5 6 - 7 3 - 1 0
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe

9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Ważne telefony

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

Jak prJak pr zzed ted t yygodniemgodniem
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje SSttaanniissłłaaww CCiieessiieellsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii,, BBoogguussłłaaww LLaassoocckkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..
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Dom Sztuki SMB „Jary” 
ul. Wiolinowa 14

tel./faks 22 643 79 35 

AAkkccjjaa „„LLaattoo 
ww MMiieeśścciiee nnaa UUrrssyynnoowwiiee””

Przez cały lipiec Dom
Sztuki zaprasza dzieci i mło-
dzież na bezpłatne warszta-
ty artystyczne w ramach ak-
cji „Lato w Mieście na Ursy-
nowie”: plastyczne – „Letnie
zabawy dłutem i kredką”
(poniedziałki i czwartki do
31 lipca, w godzinach 10.00-
11.00 i 11.15-12.15) oraz
bębniarskie – „Bębnij ile sił!”
(wtorki i piątki do 28 lipca, w
godz. 10-11.00 i 11.15-
12.15). Zapisy w sekretaria-
cie Domu Sztuki.*

W Galerii Domu Sztuki jest
czynna wystawa prac uczest-
ników bezpłatnych warszta-
tów plastycznych (dzieci,
młodzieży i dorosłych, w tym
seniorów). Wstęp wolny.*

Dom Sztuki zaprasza do
swoich filii – Klubu Seniora
(Pięciolinii 10, 22 643 02 10)
i Modelarni Lotniczej (Służ-
by Polsce 1, 22 643 12 82).

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.
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