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Pierwszy medal (akurat
srebrny), zapisany na konto
Polski w Igrzyskach Olimpij-

skich w Tokio, zdobyła wioślarska
czwórka podwójna kobiet, w której
składzie popłynęła Agnieszka Ko-
bus-Zawojska z AZS AWF Warsza-
wa. Po brązie cztery lata temu na
igrzyskach w Rio i złotym medalu
mistrzostw świata 2018 owo srebro
jest kolejnym wielkim sukcesem tej
ambitnej warszawianki. Podkre-
ślam to osiągnięcie, bo w stolicy
już od lat wielu trudno doszukać
się gwiazd światowego sportu,
zwłaszcza od momentu, gdy za-
kończył karierę dwukrotny mistrz
olimpijski w pchnięciu kulą, ursy-
nowianin Tomasz Majewski, a kró-
lowa rzutu młotem Anita Włodar-
czyk przeniosła się ze stołecznej
Skry do AZS AWF Katowice. Na
dodatek w Tokio świetnie począt-
kowo spisująca się windsurferka
(RS:X) Zofia Noceti-Klepacka z Sa-
ilingu Legia Warszawa spadła na
niższą pozycję po zderzeniu z Fran-
cuzką Charline Picon i tym sposo-
bem uciekła szansa na medal kolej-
nej warszawianki. 

K ilka godzin przed srebrnym
przepływem Kobus-Zawo-
jskiej i jej partnerek dużo

mniej znaczący sukces odnieśli pił-
karze Legii Warszawa, którzy wy-
grali w Tallinie z tamtejszą Florą
1:0 i otworzyli sobie drogę do gier
w kwalifikacjach Champions Le-

ague. Grą zespołu z Łazienkow-
skiej trudno się było zachwycać,
ale wobec generalnej zapaści pol-
skiej piłki trzeba się cieszyć nawet
z tak drobnego osiągnięcia, pamię-
tając, że Legia jest mistrzem Polski.

Awracając do kwestii związa-
nych ze zdobyciem pierwsze-
go polskiego medalu w To-

kio, wypada zauważyć, że w ciągu
paru godzin kontekst sportowy te-
go wydarzenia został niemal cał-
kowicie zdominowany przez kon-
tekst obyczajowy. Rzecz w tym otóż,
iż jedna z czterech medalistek, de-
biutująca w igrzyskach 26-letnia
Katarzyna Zillmann z Torunia do-
konała nieoczekiwanie przed dzien-
nikarzami odważnego coming
outu, bo na pytanie, co zrobi przede
wszystkim po powrocie do wioski
olimpijskiej, odpowiedziała, że za-
dzwoni do swojej dziewczyny – ka-
nadyjkarki Julii Walczak. Infor-
macja ta nie byłaby może aż tak
bardzo bulwersująca, gdyby nie
fakt, że wspomniana Zofia Noce-
ti-Klepacka, koleżanka Katarzyny
z reprezentacji olimpijskiej, dała
się poznać od niedawna jako za-
gorzała przeciwniczka LGBT, ostro
zwalczająca inne niż tradycyjna
orientacje seksualne. Jak na ironię
jednak, Zofia, najprawdziwsza mi-
strzyni windsurfingu, brązowa me-
dalistka igrzysk 2012 w Londy-
nie(RS:X), medalu w Tokio nie zdo-
była, stał się on za to udziałem bez-
kompromisowej wioślarki.  

A skoro już o Zofii Noceti-Kle-
packiej mowa, to należy za-
uważyć, że mimo braku

medalu tegorocznych igrzysk jest
ona jednym z niewielu wielkich
mistrzów w mieście stołecznym
Warszawa, które od dłuższego cza-
su schodzi w sporcie na psy. Gdzie
te czasy, gdy w boksie stolica mia-
ła dwukrotnego mistrza olimpij-

skiego Jerzego Kuleja; w piłce noż-
nej Lucjana Brychczego i Kazimie-
rza Deynę; w koszykówce Janu-
sza Wichowskiego; w siatkówce –
Wojciecha Rutkowskiego, Edwar-
da Skorka, Zdzisława Ambrozia-
ka; w lekkoatletyce – Janusza Si-
dłę, Edmunda Piątkowskiego,
Władysława Komara, Irenę Kir-
szenstein-Szewińską, Ewę Kłobu-
kowską, Andrzeja Badeńskiego,
Jana Wernera, Tadeusza Ślusar-
skiego, Jacka Wszołę; w szermier-
ce – Jerzego Pawłowskiego, Wojcie-
cha Zabłockiego, Witolda Woydę;
w żeglarstwie – Mateusza Kusz-
nierewicza, w motorowodniactwie
– Waldemara Marszałka; w ho-
keju na lodzie – Józefa Kurka...

Dla politycznych władz cen-
tralnych Warszawa jawi się
obecnie jedynie chłopcem

do bicia. Ostatnio jest bezceremo-
nialnie tłamszona przez władzę
państwową, niezadowoloną z bra-
ku poparcia ze strony stołecznego
elektoratu. Z tego powodu pań-
stwo nie znalazło pieniędzy, by do-
finansować położenie dachu nad
torem łyżwiarskim na Stegnach i
można się spodziewać, że nie ze-
chce też dofinansować budowy no-
wego stadionu lekkoatletycznego
przy Wawelskiej, kojarzonego z
klubem Skra. Na dodatek państwo
zabrało samorządowi stołeczne-
mu Szpital Południowy na Ursy-
nowie i systematycznie wprowa-
dza go w zadłużenie. Nic, tylko
usiąść i płakać. 

N a szczęście nie ma politycz-
nych sporów wokół zbli-
żającej się (1 sierpnia) 77.

rocznicy wybuchu Powstania

Warszawskiego. Choć po latach
udowodniono ponad wszelką
wątpliwość, że jego dowódcy za-
chowali się jak pijane dziecko we
mgle, inicjując ten patriotyczny
zryw cokolwiek za wcześnie i do-
prowadzając do hekatomby całe-
go miasta, to jednak postawa sa-
mych powstańców zasługuje z
pewnością na najwyższy szacu-
nek. Sam to najlepiej czuję, bo kil-
kanaście lat po Powstaniu w mo-
im domu rodzinnym w Remberto-
wie ojciec (powstańczy pseudo-
nim Rebus) gościł wielokrotnie
swoich towarzyszy walki z 1944
roku i nasłuchałem się opowieści
co niemiara. A do tych rodzinnych
wspomnień dołożył swoje mój
starszy kolega z „Przeglądu Spor-
towego”, autentyczny bohater Po-
wstania Zygmunt Głuszek. Publi-

kowałem już w „Passie” jego opo-
wieść o tym, jak w czasie Powsta-
nia brawurowo przepłynął Wisłę
na praski brzeg i z powrotem,
ostrzeliwany z karabinów maszy-
nowych przez Niemców. wykonał
wtedy trudne zadanie, rozpozna-
jąc możliwości udzielenia słabną-
cym powstańcom pomocy. Będąc
wówczas młodocianym harce-
rzem, zasłużył się wprost nadzwy-
czajnie dla Szarych Szeregów. Ale
im więcej lat upływa od warszaw-
skiego zrywu przeciwko niemiec-
kiemu okupantowi, tym ostrzej-
sza jest ocena, jaką Zygmunt wy-
stawia dowództwu AK, które – jak
słusznie przewidywał gen. Wła-
dysław Anders – bezmyślnie nara-
ziło i samo miasto, i jego miesz-
kańców na nienotowaną w histo-
rii klęskę. 

Dziś z przerażeniem wspomi-
na się straszliwą rzeź Woli,
na której zamordowano

najprawdopodobniej nawet 60 ty-
sięcy cywilów. Okrutnicy z Wehr-
machtu, policji i SS rozstrzeliwali,
palili, wieszali, gwałcili. Tym, któ-
rzy wydali rozkazy, by dopuszczać
się takich zbrodni – jak choćby ge-
nerałowi SS Heinzowi Reinefartho-
wi – po wojnie nawet włos nie spadł
z głowy. Tak samo dowódcy Po-
wstania opuścili w luksusowych
warunkach Warszawę, strojni w
eleganckie kapelusze, zostawiając
za sobą księżycowy krajobraz znisz-
czeń i prawie 200 tysięcy trupów.
Nie im więc, tylko młodym akow-
com, harcerzom i cywilom, którzy
Powstanie przypłacili życiem, skła-
dajmy dzisiaj hołd – jak to się czy-
ni chociażby poprzez skromną mo-
giłę i krzyż, postawiony na granicy
Ursynowa i Wilanowa.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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U podnóża skarpy wiśla-
nej, na pograniczu Ursy-
nowa i Wilanowa stoi oka-
zała, wiekowa wierzba,
zwana przez okolicznych
mieszkańców powstańczą.
Wiąże z nią się historia z
pierwszych dni Powstania
Warszawskiego. 

Ponad trzydzieści lat temu
przy wierzbie na drewnie wyry-
to napis: „Dopóki czerni się ścież-
ka ku tej krzywej wierzbie, pod
którą za Polskę oddaliście życie,
dopóty ten naród godzien jest
wolności.” Ścieżka wciąż jest wy-
raźna i przez cały rok na miejscu
płoną znicze i leżą świeże kwia-
ty. Pamięć nie zanikła...

Wpadli w zasadzkę 
Był dopiero drugi dzień po-

wstania 1944 roku, gdy pięcioro
powstańców z batalionu „Para-
sol” wpadło w zasadzkę przygoto-
waną przez Niemców. Polscy żoł-
nierze mieli przydział do jednost-
ki organizacyjnej na etacie kompa-
nii batalionu „Moto” i podróżo-
wali do wsi Wolica. Tereny tej
dawnej wsi to obecnie część dziel-
nic Ursynów i Wilanów w obsza-
rach MSI Natolin, Ursynów Cen-
trum oraz Błonie Wilanowskie. 

Młodzi powstańcy, wywodzą-
cy się z harcerstwa, wpadli nie-
stety w przygotowaną przez
Niemców zasadzkę. Na miejscu
zginęła piątka Polaków. Byli to
Andrzej Klawer ps. “Pedro”, Lu-
dwik Michałowski “Wańka” i
trójka nieznanych do dziś z imie-
nia bohaterów. Szczątkowa do-
kumentacja niestety nie pomo-
gła w identyfikacji powstańców.
Wiadomo, że byli to członkowie
batalionu “Parasol”. Podobno
chłopcy dostali rozkaz przejścia
przez to miejsce pod osłoną no-
cy. Chcąc dołączyć jak najszyb-

ciej do powstania, chłopcy wy-
brali dzień i to było przyczyną
ich nieszczęścia.

Bardzo możliwe, że pozostali
polegli powstańcy wcześniej
przeszli podobną drogę co “Pe-
dro” i “Wańka”. Była to praw-
dziwa elita wywodzącej się z har-
cerstwa patriotycznej młodzie-
ży. Kapral podchorąży Andrzej
Klawer ps. “Pedro” związany był
z organizacją od samego począt-
ku - 1939 roku. W konspiracji
początkowo żołnierz 1. SKCKM
(1. Szturmowa Kompania Cięż-
kich Karabinów Maszynowych).
Po dużej wsypie w kompanii, po-
łączonej z aresztowaniem części
jego żołnierzy przez Gestapo, w
maju 1944 r. wszedł do oddzia-
łu specjalnego “Pegaz” Kedywu
Komendy Głównej Armii Krajo-
wej, od lata 1944 r. przekształco-
nego w batalion “Parasol”. Był
żołnierzem służby “Moto”.
Wzmiankowany oddział “Pegaz”

to była specjalna jednostka nazy-
wana często Anty-Gestapo. To
ten oddział przygotował i prze-
prowadził m. in. słynny zamach
na Franz Kutscherę, “kata War-
szawy”, szefa SS i Policji na dys-
trykt warszawski. Możliwe, że
“Pedro” również brał udział w
akcjach specjalnych – w tym eg-
zekucjach na denuncjatorach i
niemieckich oprawcach. Powsta-
niec zmarł w wieku 21 lat. 

Z kolei Ludwik Michałowski
“Wańka” jest postacią mniej zna-
ną w źródłach. Wiadomo, że
przed wejściem w skład służby
“Moto” był powiązany również z
Kedywem, elitarnymi oddziała-
mi Armi Krajowej. Wcześniej
uczył się w Gimnazjum i Liceum
im. H. Kołłątaja w Warszawie,
ale brakuje szerszych informa-
cji na jego temat. Zmarł na dzie-
więć dni przed 22 urodzinami. 

Ludność wsi Wolica zadbała
o ciała powstańców. Zostały one
pochowane pod okoliczną wierz-
bą w pobliżu ul. Rzodkiewki. 

Pamięć jest tożsamością
Ciała powstańców zostały eks-

humowane po wojnie, ale po-
nad 200-letnia wierzba stała się
miejscem pamięci. Znajdują się
tu: krzyż, miejsce pamięci oto-
czone białym płotkiem, pamiąt-
kowa tablica oraz wypielęgno-
wana zieleń. Okoliczni miesz-
kańcy dbają o mogiłę. 

Niedawno w okolicy powstał
dzięki budżetowi obywatel-
skiemu Park Pokoleń. Uporząd-
kowano ścieżki, wykonano
oznaczenie i postawiono ławki,
w tym jedną vis a vis wierzby,
która ukazuje spacerowiczom i
miłośnikom historii drama-
tyzm historii Powstania War-
szawskiego. 

P i o t r  C e l e j

W tym tygodniu rozpoczną się pierwsze
uroczystości związane z obchodami 77.
rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskow-
ski oraz przedstawiciele Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego i organizacji komba-
tanckich podpisali dziś apel do mieszkań-
ców miasta, zachęcający do udziału w or-
ganizowanych wydarzeniach.

– W zeszłym roku, ze względu na epidemię, mu-
sieliśmy ograniczyć liczbę wydarzeń i osób biorą-
cych udział w obchodach Powstania Warszawskie-
go. W tym roku, również dzięki szczepieniom, mo-
żemy bardziej uroczyście przeżywać tę rocznicę, ale
część obostrzeń nadal obowiązuje. Dlatego chciał-
bym zaapelować o zachowanie zasad bezpieczeń-
stwa – powiedział Rafał Trzaskowski.

Prezydent poinformował również o głównych
wydarzeniach związanych z tegorocznymi obcho-

dami. Wzorem lat ubiegłych 1 sierpnia o godzinie
„W” w całym mieście zawyją syreny, a miasto za-
trzyma się, aby chwilą ciszy uczcić pamięć o Po-
wstańcach. Przy pomnikach i miejscach związa-
nych z Powstaniem złożone zostaną kwiaty, odbę-
dzie się również Marsz Pamięci. Jednym z ważniej-
szych wydarzeń będzie uroczyste wmurowanie
kamienia węgielnego pod budowę Izby Pamięci
przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

O tym, jaką wagę odebrało i wciąż odgrywa Po-
wstanie Warszawskie, mówili jego uczestnicy. – Kie-
dy wybuchła wojna, byliśmy wszyscy bardzo młodzi.
Ale przez okupację szybko dorośliśmy. Widzieliśmy
łapanki, rozstrzeliwania. W miarę czasu zdawaliśmy
sobie sprawę, że nic nie jest dla nas ważniejsze niż
być wolnymi – powiedział Jerzy Mindziukiewicz ze
Związku Powstańców Warszawskich.

– Dla nas wszystkich, bez względu na wiek i po-
chodzenie, te dni są ważne. Dla wszystkich jedna-

kowo. Dla Powstańców jest w tym coś pięknego, że
możemy się spotkać, przypomnieć sobie jak było,
gdzie walczyliśmy – powiedziała Halina Jędrzejew-
ska ze Związku Powstańców Warszawskich.

Apel do mieszkańców miasta i przebywających
w nim gości podpisali Rafał Trzaskowski, prezy-
dent m.st. Warszawy; Jan Ołdakowski, dyrektor
Muzeum Powstania Warszawskiego; Tadeusz Ja-
rosz ze Stowarzyszenia Szarych Szeregów; Te-
resa Stanek ze Światowego Związku Żołnierzy
AK; Jerzy Mindziukiewicz ze Związku Powstań-
ców Warszawskich i Halina Jędrzejewska ze
Związku Powstańców Warszawskich.

W ramach obchodów 77. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego zaplanowano około
250 wydarzeń. Cały program uroczystości znaj-
duje się na stronie Urzędu Miasta. Również tam
będzie można śledzić transmisje z wybranych
wydarzeń.

TTrreeśśćć aappeelluu ddoo mmiieesszzkkaańńccóóww ii ggoośśccii WWaarrsszzaawwyy

1 sierpnia to data znana każdemu mieszkańco-
wi Warszawy i każdemu Polakowi. Tego dnia, po-
dobnie jak w ubiegłych latach, o godzinie 17:00 w
całej stolicy zawyją syreny. Zwracamy się do wszyst-
kich warszawianek, warszawiaków i osób goszczą-
cych w naszym mieście, aby na ich dźwięk zatrzy-
mali się i minutą ciszy uczcili 77. rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego.

Wspólnie oddajmy hołd poległym i żyjącym
uczestnikom Powstania Warszawskiego. Uczcijmy
pamięć wszystkich tych, którzy 77 lat temu znaleź-
li w sobie siłę i odwagę, aby walczyć o wolność Pol-
ski. Nie zapominajmy również o cywilnej ludności
Warszawy, która z wielkim poświęceniem wspiera-
ła walczących Powstańców. Im wszystkim jesteśmy
winni dozgonne wdzięczność i szacunek.

Cześć Bohaterom Powstania!

Powstańcza wierzba 
ze Skarpy Ursynowskiej

77. rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego

Ogrodnicy miejscy posa-
dzili w Warszawie niemal
200 tys. kwiatów, które
będą cieszyć oczy miesz-
kańców i turystów całe la-
to oraz jesienią. Tegorocz-
ne kompozycje wyróżnia
bogactwo kolorów i lek-
kość formy.

Warszawa słynie z niezapo-
mnianych aranżacji kwietnych,
które zdobią miasto przez nie-
mal cały rok, ale szczególne wra-
żenie robią latem. O tej porze ro-
ku w stolicy powstają różne for-
my ozdobne m.in. rabaty byli-
nowe z roślin wieloletnich, klom-
by z roślin wieloletnich i krze-
wów, skupiny krzewów ozdob-
nych z drzewami czy kwietniki
jednoroczne.

W tegorocznych letnich
ukwieceniach Warszawy połą-
czono byliny z roślinami jedno-
rocznymi, które są tak dobrane,
aby kwitły w różnych miesiącach
od lata aż do jesieni. W efekcie
zestawienia roślin będą zaska-
kiwać zmieniającą się w czasie
formą i barwą. Na kwietnikach
króluje ostróżka zaliczana do ro-
ślin wieloletnich, o okazałych,
pastelowych kwiatostanach. Na-
dają one kompozycjom strzeli-
stego układu i romantycznego
charakteru.

Dużą popularnością wśród by-
lin sadzonych na warszawskich

kwietnikach cieszą się również:
gaura Lindheimera, ostnica moc-
na, rozplenica obca, werbena pa-
tagońska. Róż i purpura kwia-
tów gaury, werbeny czy rozple-
nicy dobrze komponują się z zie-
lenią zwiewnej, malowniczej tra-
wy – ostnicy. Równie efektow-
ne są byliny zimujące w gruncie
tj. jeżówka purpurowa oraz Lo-
belia okazała, której intensyw-
nie czerwone kwiatostany do-
dają letnim rabatom wyrazistych
barw i energii. 

Na rabatach można zaobser-
wować przekwitnięte kule
czosnku ozdobnego, który celo-
wo pozostawiony wprowadza

nową formę dekoracyjną. Prze-
kwitnięte łodygi będą zdobiły ra-
baty aż do ich położenia, następ-
nie zostaną usunięte i ponownie
posadzone w innych miejscach
jesienią.

Z nowości, które zostały po-
sadzone w tym roku, warto wy-
mienić: wiecznik kulisty, tytoń
leśny, mietelnik żakuła, uncinia
czerwona, dmuszek jajowaty. W
niektórych donicach ogrodnicy
posadzili zioła, które będą przy-
ciągać swoimi intensywnymi za-
pachami – miętę pieprzową, me-
lisę lekarską, nachyłek barwier-
ski, bazylię pospolitą oraz tymia-
nek właściwy. A n n a  S t o p i ń s k a

200 tysięcy kwiatów ozdobiło stolicę
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Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza mieszkańców 
dzielnicy na obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Jak co roku 1 sierpnia na maszt 
wciągnięte zostaną flagi, a po Godzinie „W” zabrzmią
patriotyczne pieśni. 

Tereny Ursynowa były miejscem ważnych wydarzeń z 1944 ro-
ku. To tu, już pierwszego dnia powstania, żołnierze AK szturmowa-
li Tor Wyścigów Konnych, a Las Kabacki był schronieniem dla roz-
bitych i wycofujących się oddziałów.

PPrrooggrraamm oobbcchhooddóóww –– 11 ssiieerrppnniiaa ((nniieeddzziieellaa))::
ggooddzz.. 99..0000
Złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed pamiątkowym głazem

oraz pod Tablicą Memoratywną na ogrodzeniu Toru Wyścigów
Konnych, ul. Puławska 266

ggooddzz.. 1177..0000
Uroczyste wciągnięcie flag (przed Godziną „W”) przed Urzę-

dem Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61
ggooddzz.. 1177..1100
„Śpiewajmy razem piosenki powstańcze”, czyli wspólne śpie-

wanie pieśni powstańczych i patriotycznych z udziałem chórów Ars
Chori i Iuvenis, pod dyrekcją Zbigniewa Tupczyńskiego – teren
przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów, od strony al. KEN 61.

Koncert będzie realizowany w rygorze obostrzeń związanych z
pandemią COVID-19. Na terenie imprezy przebywać może maksy-
malnie 250 osób.

W najbliższą sobotę, 31 lipca, w godz. 9.00 – 14.00 na
parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbędzie się
kolejna akcja poboru krwi zorganizowana przez Klub
Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów”. Krew jest
bezcennym darem, który może uratować komuś życie! 

Ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie dołoży wszelkich starań, aby oddanie krwi w czasie
pandemii było bezpieczne. Ważne jest, aby w tym szczególnym
czasie stosować się do wszystkich zaleceń i nie przychodzić na
zbiórkę: z osobami towarzyszącymi, z objawami infekcji, jeżeli
mieliście styczność z osobami, u których potwierdzono zarażenie
COVID-19.

Uwaga! Ze względu na stan pandemii COVID-19 wstrzymane zo-
stają zapisy do bazy potencjalnych dawców szpiku.

Lipcowa zbiórka krwi 

Uczcijmy pamięć bohaterów

Warszawa dba o retencję wód
Coraz mocniej odczuwamy
skutki zmian klimatycz-
nych – na zmianę nękają
nas susze oraz deszcze o
dużej intensywności, które
mogą powodować lokalne
podtopienia. Warszawa
reaguje na problemy zwią-
zane z tymi zmianami.

Jednym z priorytetów w za-
kresie przeciwdziałania i reago-
wania na skutki zmian klima-
tycznych jest zapewnienie jak
największej retencji wód opado-
wych i ich zagospodarowanie w
miejscu gdzie powstają. Stolica
przyjęła Program ochrony zaso-
bów wody Warszawy - pięć z sze-
ściu filarów to działania na rzecz
retencjonowania wody.

I filar – dotacje na „małą reten-
cję”. Działania polegające na fi-
nansowaniu budowy urządzeń
służących do zatrzymania i wy-
korzystania wód opadowych i
roztopowych w miejscu ich po-
wstania. Ich zastosowanie ogra-
nicza gwałtowny odpływ wody z
terenu nieruchomości, co prze-
ciwdziała przesuszaniu terenów
miejskich, ale też zapewnia od-
ciążenie kanalizacji, zapobiega-

jąc lub minimalizując tym sa-
mym lokalne podtopienia.

II filar – obszary naturalnej re-
tencji. Jeziora, rzeki, torfowiska,
bagna czy tereny podmokłe są
naturalnymi obiektami, które
m.in. pełnią funkcję zatrzyma-
nia wody w środowisku. Chcąc
zmniejszyć ilość wód odprowa-
dzanych z terenu miasta, ko-
nieczne jest podjęcie działań w
zakresie ochrony tych terenów.
W trakcie realizacji jest projekt
ochrony zagrożonych gatunków
związanych z siedliskami wod-
nymi na terenie Warszawy. W
jego ramach zostaną poprawio-
ne właściwości retencyjne wy-
branych terenów np. przez budo-
wę zastawek, renaturyzację Ka-
nału Piaseczyńskiego oraz linii
brzegowej wybranych zbiorni-
ków wodnych na terenie 5 dziel-
nic: Bielany, Żoliborz, Śródmie-
ście, Mokotów, Ursynów. Plano-
wana jest budowa zastawek na
rowach melioracyjnych w rezer-
wacie przyrody Las Kabacki oraz
adaptacja zastawki w rezerwacie
przyrody Morysin.

III filar – powierzchnie prze-
puszczalne. Tam, gdzie jest to

możliwe miasto pozbywa się po-
wierzchni nieprzepuszczalnych
dla wody czyli np. asfaltowych
czy betonowych, co sprzyja two-
rzeniu powierzchni biologicznie
czynnych. Coraz częściej powsta-
ją także tzw. zielone torowiska.

IV filar – kanały miejskie. W
celu przeciwdziałania skutkom
suszy oraz zwiększeniu retencji
wody w mieście zmienia się
funkcję kanałów – z drenującej
na nawadniającą. Z 29 zarzą-
dzanych przez miasto kanałów
wyselekcjonowano sześć, na któ-
rych zostaną założone urządze-
nia piętrzące i sterujące przepły-
wem wód. W ten sposób, za-
miast pozbywać się wody z mia-
sta, retencjonuje się ją tam, gdzie
powstaje. Wykonane zostały już
prace na pierwszym z nich - Ka-
nale Gocławskim. Dzięki spię-
trzeniu wód w Kanale Nowa
Ulga na terenie Stacji Pomp Go-
cław Bluszcze Przepompownia
zwiększeniu uległa ilość wód
prowadzonych korytem Kanału
Gocławskiego w kierunku Bala-
tonu, jeziorka Gocławskiego i je-
ziorka Kamionkowskiego. Dzię-
ki temu możliwe jest zapewnie-

nie stałego poziomu wód w ko-
rycie Kanału Gocławskiego oraz
stałego dopływu wód do akwe-
nów wodnych oraz  zespołu
zbiorników wodnych w Parku
Skaryszewskim.

V filar – procedury planistycz-
ne. Dokonując uzgodnień w za-
kresie zagospodarowania wód
pochodzących z terenu plano-
wanych inwestycji wskazywane
są rozwiązania związane z za-
stosowaniem zielono-błękitnej
infrastruktury oraz konieczność
ograniczenia ilości wprowadza-
nych do odbiorników wód. Po-

nadto niedozwolona jest likwi-
dacja istniejącej sieci hydrogra-
ficznej bądź ujmowanie otwar-
tych koryt rowów, kanałów, cie-
ków naturalnych w rurociągi.
Jeszcze w tym roku rozpoczną
się prace nad Kodeksem dobrych
praktyk w procesie inwestycyj-
nym. Rekomendacja do jego sto-
sowania będzie dotyczyć jedno-
stek miejskich, deweloperów i
indywidualnych inwestorów
prywatnych.

Poza tymi działaniami, Zarząd
Zieleni m.st. Warszawy zajmuje
się utrzymaniem w należytym sta-

nie technicznym koryt cieków i
kanałów (ok. 130 km). Są one co-
rocznie poddawane dwukrotnej
konserwacji w celu zapewnienia
właściwego stanu technicznego
koryta. Jest to bardzo istotne z
uwagi na to, że ich sprawne dzia-
łanie jest gwarantem bezpieczeń-
stwa mieszkańców.

Koryta cieków naturalnych i
kanałów mają określone para-
metry techniczne i ograniczoną
pojemność. Dlatego, w przypad-
ku wystąpienia skumulowanych
opadów deszczu następujących
po sobie w krótkich okresach
czasu może zdarzyć się, że wo-
da wystąpi z koryt. Retencjono-
wanie wód w miejscu powstania
oraz limitowany odpływ będzie
gwarancją bezpiecznego odpro-
wadzenia wód do odbiorników
w okresie opadów deszczy. W
okresie suszy zgromadzone za-
soby wodne wykorzystane mo-
gą być na potrzeby podlewania
zieleni. Ponadto każdy zbiornik
retencyjny w formie otwartej
przyczynia się do wzbogacenia
walorów krajobrazowych oraz
zwiększenia różnorodności bio-
logicznej. A S
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Polska to dziwny kraj - za dzia-
łanie pro bono można zostać
ukaranym, a za popełnienie
ewidentnego przestępstwa unik-
nąć kary. Pierwszy przypadek
to kamienica przy ul. Narbutta
60, drugi politycy rządzący Naj-
jaśniejszą.

K amienica przy ul. Narbutta
60 była w centrum zainte-
resowania “Passy” w latach

2014-2016. Stoczyliśmy wówczas
ciężki bój z miastem i mokotowską
prokuraturą, by uniemożliwić brzyd-
ko pachnącą reprywatyzację tej
atrakcyjnej nieruchomości. Otrzyma-
liśmy mocne wsparcie od lokatora
kamienicy pana Sławomira Jabłoń-
skiego, który wykonał gigantyczną
pracę, by pozyskać dowody na to, że
reprywatyzacja jest dęta. W końcu
udało się wygrać batalię, bo miasto
wstrzymało wykonanie decyzji re-
prywatyzacyjnej. Jest to chyba jedy-
ny przypadek w Warszawie, że gaze-
cie lokalnej i poszkodowanemu lo-
katorowi udało się udaremnić reali-
zację złodziejskiego planu miasta.
Warto w kilku zdaniach przypo-
mnieć, jak to z Narbutta 60 było.

U rzędnicy z Mokotowa posie-
dli wiedzę o roszczeniu do
tej nieruchomości jeszcze w

1999 roku. Polityka miasta zabrania-
ła modernizowania budynków obję-
tych roszczeniami, dozwolone były je-
dynie doraźnie naprawy w sytuacji za-
grożenia zdrowia bądź życia miesz-
kańców. Mimo to jakaś niewidzialna
ręka pchała na Narbutta 60 setki tysię-
cy złotych. Jakaś niewidzialna ręka
umocowała też w zarządzie Wspólno-
ty Mieszkaniowej Narbutta 60... spad-
kobierców właściciela ubiegających się
o zwrot tej nieruchomości! Przekaza-
no im tym samym do wyłącznej dyspo-
zycji 72 proc. udziałów miasta, co po-
zwoliło tym ludziom samodzielnie po-
dejmować uchwały i remontować swo-
ją przyszłą własność za publiczne pie-
niądze. Jakaś niewidzialna ręka pil-
nowała z kolei, by w budżecie dzielni-
cy nie zabrakło środków na realizację
uchwał, choć dla innych wspólnot, w
których udziały ma miasto, ręka ta by-
ła wyjątkowo skąpa. W 2015 r. po se-
rii remontów, na które dzielnica Moko-
tów przeznaczyła ponad 220 tys. zło-
tych, kamienica została gruntowanie
zmodernizowana - od piwnic po dach,

włącznie z nową elewacją od stron po-
łudniowej i północnej. 

Wmaju 2014 r. wicedyrektor
BGN Jerzy M. wydał decy-
zję o zwrocie gruntu pod

wybudowaną w 1955 r. kamienicą przy
ul. Narbutta 60. Decyzję wydano m. in.
na podstawie sporządzonego w 1947
r. w mocno  podejrzanych okoliczno-
ściach (poza kancelarią przez osobę
nieuprawnioną, w suterenie zrujnowa-
nego budynku) aktu notarialnego. Je-
rzy M. oddał majątek komunalny milio-
nowej wartości, nie mając w aktach
sprawy kserokopii oryginału aktu nota-
rialnego, lecz jedynie kserokopię WYPI-
SU, którego treść w kilku punktach róż-
ni się od treści zawartej w oryginale
przechowywanym w Archiwum Akt
Dawnych w Milanówku. Zlecono wyko-
nanie operatu szacunkowego w celu
określenia wartości 10 mieszkań ko-
munalnych w budynku przy Narbutta
60, które miasto miało sprzedać spad-
kobiercom byłego właściciela gruntu
pod budynkiem. Sporządziła go rze-
czoznawca majątkowy Wiesława Rej-
ment - Zajączkowska, która raczyła wy-
cenić 10 lokali mieszkalnych o łącznej
powierzchni 465,85 mkw, w komplek-

sowo zmodernizowanym kameralnym
budynku, zlokalizowanym w jednym z
najbardziej prestiżowych miejsc w sto-
licy państwa, na, uwaga! – około 1 mi-
lion 900 tys. złotych. Wychodzi na to, że
dzięki wycenie pani Rejment - Zającz-
kowskiej i akceptacji urzędników sa-
morządowych spadkobiercy mogliby
kupić metr kwadratowy mieszkania na
Starym Mokotowie po 4 tys. złotych.

Nasze doniesienia o możliwości
popełnienia przestępstwa by-
ły kolejno umarzane przez

mokotowskich prokuratorów. Warto
nadmienić, że jedna z prokuratorek by-
ła żoną ówczesnego wiceburmistrza
Mokotowa. “Mokotowscy i śródmiejscy
stróże prawa usiłowali rozwodnić spra-
wę Narbutta 60”  – takie stwierdzenie
padło w sierpniu 2016 r., a więc już po
zmianie władzy w państwie, z ust pro-
kurator Krystyny Perkowskiej z Proku-
ratury Okręgowej w Warszawie, która
otrzymała od przełożonych polecenie
dokonania analizy wszystkich akt spraw
dotyczących reprywatyzacji nierucho-
mości Narbutta 60 i prowadzonych
przez mokotowską prokuraturę. Pro-
kuratura Okręgowa w Warszawie wy-
tknęła mokotowskim kolegom wiele
nieprawidłowości i zadecydowała o po-
łączeniu pięciu umorzonych postępo-
wań w jedno śledztwo i przekazaniu
go do prowadzenia Prokuraturze Re-
gionalnej we Wrocławiu Wydział I ds.
Przestępczości Gospodarczej (sygnatu-
ra RP I Ds 42.2016). Po prawie dwóch
latach batalii „Passa” wspólnie ze Sła-
womirem Jabłońskim stworzyła prece-
dens. Po raz pierwszy od 1989 r. wyko-
nanie ostatecznej i prawomocnej decy-
zji “zwrotowej” stołecznego Biura Go-
spodarki Nieruchomościami zostało
wstrzymane. Bartosz Milczarczyk, ów-
czesny rzecznik warszawskiego ratu-
sza, w e-mailu skierowanym do redak-
cji oficjalnie potwierdził ten fakt.

Można by powiedzieć, że Sła-
womir Jabłoński zyskał
wówczas status dobroczyń-

cy, który we współpracy z “Passą”
uchronił publiczny majątek przed prze-
kazaniem go w prywatne ręce, a loka-
torów budynku Narbutta 60 przed wy-
rzuceniem na bruk. Nikt mu za to nig-
dy nie podziękował, ale ten urodzony
społecznik nawet tego nie oczekiwał.

Dalej robił swoje pro bono. Dzięki zaan-
gażowaniu i nieustępliwości doprowa-
dził do uporządkowania zaniedbane-
go trawnika znajdującego na podwór-
ku łączącym budynki Narbutta 54, 56,
58 i 60. W ostatnich tygodniach pan
Sławomir spostrzegł, że ktoś znosi z ze-
wnątrz na podwórko mnóstwo gaba-
rytów i składuje je przy altanie śmietni-
kowej. Było tego tak dużo, że gabaryty
składowano także na rekultywowanym
niedawno trawniku. Tego było za wie-
le, bo lokator z własnej inicjatywy pod-
lewał zieleń, a nawet zakupił z wła-
snych środków okazałą paproć, którą
zasadził na trawniku. Nie mogąc pogo-
dzić się z dewastowaniem zrekultywo-
wanego za publiczne pieniądze terenu
i doprosić się w administracji o jego
ogrodzenie, wkopał pan Sławomir w
ziemię kilka opon. 

Nieoczekiwanie wywołało to
prawdziwą furię administra-
tora budynku Narbutta 60,

pana Huberta Boszko, rezydującego w
ADM Falęcka. W bardzo ostrych sło-
wach nakazał lokatorowi wykopanie
na powrót opon, nazywając dobrą spo-
łeczną robotę, służącą ochronie publicz-
nego dobra - samowolą. Postraszył rów-
nież społecznika strażą miejską oraz
wysokim mandatem. Skonfundowany
lokator zwrócił się o pomoc do “Passy”.
Poradziliśmy mu, by puścił groźby ad-
ministratora mimo uszu, ponieważ w
głowie nam się nie mieści, że ktoś chro-
niący publiczne mienie miałby zostać za
to ukarany, tym bardziej że w wielu
miejscach Warszawy, m.in. przy ul. Kło-
buckiej, wkopane w ziemię opony niko-
mu nie przeszkadzają. Zwróciliśmy się
więc z prośbą do pana Waldemara Al-
bińskiego, dyrektora mokotowskiego
ZGN, aby przyjrzał się sprawie, napeł-
nił krewkiego urzędnika bojaźnią bożą
i poinformował go, że nękanie lokato-
ra robiącego dobrze dzielnicy i miesz-
kańcom jest nie na miejscu. Niniejszym
prosimy o podobną przysługę burmi-
strza Mokotowa, pana Rafała Miastow-
skiego, o którym wiemy, że jest promo-
torem działań pro bono. A może obaj
decydenci rozważą ogrodzenie za nie-
wielkie pieniądze niszczonego trawni-
ka? To też byłoby w pewnym sensie
działanie pro bono.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Powstanie nowy Park Li-
nearny Suwak. Jeszcze w
lipcu Zarząd Zieleni m.st.
Warszawy ma ogłosić
przetarg na zaprojekto-
wanie i wybudowanie no-
wej, atrakcyjnej przestrze-
ni dla mieszkańców. 

Niezagospodarowany dotąd
teren położony wzdłuż linii kole-
jowej, w odpowiedzi na zróżni-
cowane potrzeby mieszkańców,
stanie się pełnym zieleni miej-
scem rekreacji i wypoczynku.
Powstanie również tutaj ścieżka
rowerowa.

Dotychczas w tym miejscu by-
ły nieużytki wykorzystywane
czasem przez miłośników alko-
holu pod chmurką. Teraz teren
wzdłuż torów kolejowych ma
stać się przestrzenią otwartą dla
mieszkańców. 

Potrzeby różnych grup 
Jeszcze w roku 2021 zostanie

wykonany projekt Parku Linear-
nego Suwak. Rozpoczęcie prac
budowlanych planuje się w roku
2022, a ich zakończenie – latem
2023 roku. W założeniu przy-
szły Park Linearny Suwak ma za-
spokajać potrzeby różnych grup
mieszkańców, w tym pieszych,
rowerzystów, rodzin z dziećmi
czy seniorów. Z uwagi na bez-
pieczeństwo przyszłych użyt-
kowników tej przestrzeni wyraź-
nie rozdzielone zostaną alejki
dla spacerowiczów i ścieżka ro-
werowa poprzez żywopłot z
krzewów liściastych. Zamonto-
wane zostanie także oświetle-

nie. W ramach realizacji projek-
tu teren przyszłego parku w
pierwszej kolejności zostanie
uporządkowany. 

Obecnie teren między bloka-
mi, biurowcami i hotelem a linią
kolejową przy ul. Suwak jest za-
niedbany, należy  więc usunąć
m.in. pozostałości po ogródkach
działkowych, ogrodzenia, fun-
damenty i starą altanę letnisko-
wą. Docelowo teren przyszłego
Parku Linearnego Suwak o pow.

20 tys. m kw. – stanie się miej-
scem pełnym zieleni i estetycz-
nej małej architektury, gdzie bę-
dzie można odpocząć obok łąki
kwietnej, na ławce lub leżaku,
swobodnie przejechać rowerem,
a nawet poopalać się na piasku. 

Hamaki pod czereśniami
Alejki zostaną wykonane z na-

wierzchni mineralnej. Okolicz-
ni mieszkańcy będą mieć uła-
twione zejście do parku, od stro-
ny budynków położonych nieco

wyżej, a osoby z niepełnospraw-
nościami czy opiekunowie z
dziećmi w wózkach i seniorzy
będą mogli skorzystać z pochyl-
ni. Po spacerze użytkownicy par-
ku odpoczną na jednej z 60 ła-
wek, drewnianych leżakach czy
hamakach. 

Ścieżka rowerowa z na-
wierzchni bitumicznej połączy
trzy dzielnice – Ursynów, Moko-
tów i Ochotę. Ścieżka będzie za-
czynała się przy ul. Suwak, w

pobliżu stacji PKP Służewiec, a
kończyła przy ul. Woronicza. Ro-
werzyści będą mogli także sko-
rzystać ze stojaków rowerowych
i wiat. Bardzo istotnym elemen-
tem nowego zagospodarowania
tego terenu będzie zieleń. Pla-
nuje się posadzenie 50 drzew (w
tym 25 owocowych), o obwo-
dach 16 i 18 cm, z gatunków:
klon polny, klon tatarski, lipa
drobnolistna, głogi dwuszyjko-
wy i szkarłatny, jarząb szwedzki
i pospolity, ozdobne odmiany ja-

błoni, czereśnia ptasia. Kwitną-
ce drzewa owocowe będą cie-
szyły oczy mieszkańców, ale
również stanowiły źródło poży-
wienia dla ptaków późną jesienią
i wczesną zimą. Użytkowników
parku będą otaczały krzewy (na
powierzchni 4200 m kw.) – de-
renie, forsycje, ligustry, irgi, hor-
tensje, wiciokrzewy, jaśminow-
ce, róże, lilaki i pęcherznice. 

Posadzone zostaną również
byliny i trawy (na powierzchni
ponad 3000 m kw.). Przewidzia-
no gatunki roślin, które będą za-
chwycały wyglądem i zapachami
– m. in. marzankę wonną, kon-
walię majową, bodziszka, bar-
winka czy dzwonki szerokolist-
ne. Z traw ozdobnych oko będą
cieszyć: śmiałek darniowy,
trzcinnik leśny i proso rózgowa-
te. Nad runem z bluszczem po-
spolitym będzie można się
przejść pomostem. 

Naturalne zagłębienia tere-
nu zostaną zagospodarowane
w formie ogrodów deszczo-
wych, które obsadzone zosta-
ną roślinnością dostosowaną do
warunków okresowego zalewa-
nia. Każdy, kto będzie chciał się
dowiedzieć więcej na temat
przeszłości Służewca, zaczerp-
nie tę wiedzę z tablic informa-
cyjnych, których treść będzie
nawiązywać do powojennej hi-
storii tego dawniej rolniczego
obszaru, zaczynającej się w
1951 r., gdy rząd PRL podjął de-
cyzję o utworzeniu tzw. Służew-
ca Przemysłowego.

P i o t r  C e l e j

Dobry uczynek nie zawsze jest nagradzany

Będzie nowy park na Służewcu 

W miejskich punktach szczepień podano już blisko 540
tys. dawek szczepionek przeciw koronawirusowi. M.st.
Warszawa szczepi w ponad 70 miejskich przychod-
niach, czterech punktach szczepień powszechnych i
punktach uruchamianych w weekendy.

Rekord szczepień padł dotychczas 31 maja – tego dnia w miejskich
punktach szczepień podano blisko 15 tys. szczepionek. Z kolei naj-
większą liczbę iniekcji sumarycznie wykonano w punkcie szczepień
powszechnych na stadionie Legii, gdzie podano blisko 80 tys. da-
wek. Od 12 lipca punkt szczepień z Legii został przeniesiony do przy-
chodni przy ul. Chmielnej 14.

– Warszawa wykonała mnóstwo pracy, aby zorganizować punkty
szczepień i zachęcać mieszkańców do szczepień przeciw COVID-19
– mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, i
dodaje: – Obecnie 60,6 proc. mieszkańców miasta, czyli ponad 1 mln
osób jest już w pełni zaszczepionych*. Naszym celem jest osiągnię-
cie jak najwyższego poziomu zaszczepienia warszawiaków, aby uzy-
skać odporność zbiorową na poziomie 70 proc. wyszczepienia, dla-
tego planujemy kolejne działania zachęcające do szczepień.

W najbliższym czasie miasto rozpocznie kolejną odsłonę kampa-
nii „Warszawa szczepi” zachęcającej do szczepienia, tym razem
podzielonej na grupy docelowe: dzieci, rodziców dzieci w wieku 12-
18 lat, młodzież, seniorów, osoby z niepełnosprawnością oraz cu-
dzoziemców. – Staramy się również dotrzeć do osób nieprzekona-
nych oraz tych, które się wahają, zapewniając im dostęp do szcze-
pionek w profesjonalnych punktach szczepień i możliwość uzy-
skania wyjaśnień udzielanych przez wykwalifikowany personel
medyczny – wyjaśnia wiceprezydent Renata Kaznowska.

Szczepienia w weekendowych punktach są wykonywane prepa-
ratami marki Pfizer (dwudawkowa szczepionka) oraz John-
son&Johnson (jednodawkowe szczepienie). We wszystkich loka-
lizacjach na miejscu będzie lekarz kwalifikujący, dzięki czemu moż-
liwe są również szczepienia dzieci od 12. r. życia (preparat Pfizer).

Warszawa szczepi...
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

77. rocznica Powstania Warszawskiego
Jak co roku, na Mokotowie pamiętamy o 63. dniach Powsta-

nia Warszawskiego. W tym roku przypada 77. rocznica tego pa-
miętnego zrywu. Stało się już warszawską tradycją, że obok uro-
czystości centralnych, istnieje szereg obchodów lokalnych, or-
ganizowanych przez organizacje kombatanckie i władze po-
szczególnych dzielnic, w miejscach i dniach szczególnie waż-
nych dla uczczenia powstańczego zrywu i walki.

Kalendarium mokotowskich wydarzeń znajduje się na stro-
nie: https://mokotow.um.warszawa.pl/77-rocznica-pw.

Mokotów śpiewa powstańcze piosenki
W sierpniowe i wrześniowe wieczory, przy pomniku „Mokotów

Walczący 1944”  w Parku Dreszera, śpiewane będą „Powstańcze
śpiewanki” w wykonaniu duetu muzycznego Izabeli i Stefana
Narojków, wspomaganych przez wybitnego klarnecistę Przemy-
sława Skałubę lub Chór Artos im. Wł. Skoraczewskiego działają-
cy przy Teatrze Wielkim - Operze Narodowej oraz mieszkańców
Warszawy, którzy zechcą dołączyć do wspólnego śpiewania. Każ-
dy z uczestników otrzyma śpiewnik z piosenkami powstańczymi.

TTeerrmmiinnyy kkoonncceerrttóóww::
33 ssiieerrppnniiaa ggooddzz.. 1188..0000,, wystąpią: Izabela Narojek, Stefan

Narojek i Chór ARTOS
1100 ssiieerrppnniiaa ggooddzz.. 1188..0000,, wystąpią: Izabela Narojek, Stefan Na-

rojek i Przemysław Skałuba
1177 ssiieerrppnniiaa ggooddzz.. 1188..0000,, wystąpią: Izabela Narojek i Stefan

Narojek
2244 ssiieerrppnniiaa ggooddzz.. 1188..0000,, wystąpią: Izabela Narojek i Stefan

Narojek
77 wwrrzzeeśśnniiaa ggooddzz.. 1188..0000,, wystąpią: Izabela Narojek, Stefan Na-

rojek i Przemysław Skałuba
1144 wwrrzzeeśśnniiaa ggooddzz.. 1188..0000,, wystąpią: Izabela Narojek, Stefan

Narojek i Przemysław Skałuba
2211 wwrrzzeeśśnniiaa ggooddzz.. 1188..0000,, wystąpią: Izabela Narojek, Stefan

Narojek i Chór ARTOS

Letnie Koncerty Promenadowe
Zapraszamy do Parku Morskie Oko, pod Pałacem Szustra w

wakacyjne niedziele sierpnia o godz. 12.00. Repertuar:
11 ssiieerrppnniiaa 22002211 rr..
MARCIN OLAK SPECIAL TRIO
Marcin Olak – gitara, Konrad Kubicki – kontrabas, Szymon

Linette – perkusja. Koncert jazzowy.
88 ssiieerrppnniiaa 22002211 rr..
BRASS FEDERACJA
Maurycy Idzikowski, Sylwester Zarzycki, Kuba Łupiński – trąbki,
Szymon Białorucki, Bartosz Łupiński – puzony
Piotr Wróbel – suzafon, Maciej Wojcieszuk – perkusja
W programie kompozycje własne zespołu z płyty „Ponia-

towski Mosteczek”
1155 ssiieerrppnniiaa 22002211 rr..
“Romantycznie, po polsku”, WARSAW CAMERATA,
Paweł Kos-Nowicki – dyrygent
W programie utwory m.in. M. Karłowicza, I.J. Paderewskie-

go, K. Szymanowskiego
2222 ssiieerrppnniiaa 22002211 rr..
“W stylu retro” VINYL STRING QUARTET
Katarzyna Gluza – I skrzypce, Angela Gołaszewska – Dziołak

– II skrzypce, Oliwia Skrzypczyk – altówka/wokal, Marzena Ma-
słowska – wiolonczela

W programie utwory m.in. C. Portera, D. Ellingtona, D. Brubecka
2299 ssiieerrppnniiaa 22002211 rr..
“W wiedeńskim salonie i operetce” WARSAW CAMERATA
Magdalena Kunce – sopran
Paweł Kos-Nowicki – dyrygent
W programie utwory m.in. rodziny Straussów, F. Lehara, P. Abra-

hama. Wykonawcy i program mogą ulec zmianie. WSTĘP WOLNY!

Kino letnie na Stegnach
W dalszym ciągu zapraszamy na niedzielne seanse “Kino

letnie na Stegnach” przy Szkole Integracyjnej nr 339, ul. Boni-
facego 10. Repertuar:

0011..0088 Balerina, g. 20.30
0088..0088 Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru, g. 20:30
Wstęp bezpłatny!
Obowiązują ograniczenia w związku z COVID-19.
Regulamin i szczegóły na stronie filmowastolica.pl.

Kino letnie na Sielcach
Zapraszamy na niedzielne seanse wakacyjne pod gwiazda-

mi o godzinie 21.00! Zrelaksuj się na leżaku pośród zieleni Par-
ku Sieleckiego!

Repertuar:
01.08.2021 - “Tajemnice Joan”
08.08.2021 - “Proxima”
15.08.2021 - “Anioł”
22.08.2021 - “Dziewczyna we mgle”
Wydarzenie odbędzie się w Parku Sieleckim, pomiędzy mu-

rem parafii św. Kazimierza a kanałem wodnym. Udział w wy-
darzeniu jest BEZPŁATNY. Liczba miejsc jest ograniczona.

Projekcję filmu długometrażowego poprzedzi pokaz filmu
krótkometrażowego w ramach festiwalu On Art.

Organizatorem wydarzeń jest Fundacja Rozwoju Kinemato-
grafii. Projekt finansowany jest ze środków m. st. Warszawy.

Na pokazach prosimy o zastosowanie się do aktualnych za-
leceń KPRM i sanepidu związanych z epidemią COVID-19. Za-
chowajmy bezpieczną odległość, zasłaniajmy usta i nos, de-
zynfekujmy ręce. Prosimy także o zapoznanie się z regulaminem
dostępnym przy wejściu na teren imprezy.

W środę 21 lipca, w 98.
rocznicę urodzin Sławo-
mira Macieja Bittnera ps.
„Maciek”- pierwszego do-
wódcy 1 kompanii „Felek”
Batalionu „Zośka”, zosta-
ła uroczyście odsłonięta
tablica poświęcona jego
pamięci. Tablicę umiesz-
czono na froncie budynku
przy Al. Niepodległości
165, po wyjściu z którego,
w dniu 18 lutego 1944 r.,
„Maciek” został areszto-
wany przez Niemców.

Inicjatorem upamiętnienia i
fundatorem tablicy, zaprojekto-
wanej przez Krzysztofa Pęskie-
go i Tomasza Wojterę, jest Spo-
łeczny Komitet Opieki nad Gro-
bami Poległych Żołnierzy Bata-
lionów „Zośka” i „Parasol”. Od-
słonięcia dokonali Jakub Nowa-
kowski ps. “Tomek” jeden z ostat-
nich żyjących żołnierzy batalionu
“Zośka”, prof. Władysław Finde-
isen, żołnierz batalionu “Oaza”
Armii Krajowej, którego brat Sta-
nisław Findeisen ps. “Olszyna”
walczył w szeregach batalionu
“Zośka”, oraz Rafał Miastowski
Burmistrz Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy.

W uroczystości uczestniczyli
także Piotr Sikorski – przewodni-
czący Społecznego Komitetu
Opieki Nad Grobami Poległych
Żołnierzy Batalionu „Zośka”, dr
Jan Tarczyński – dyrektor Cen-
tralnej Biblioteki Wojskowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego,
przedstawiciele jednostki Woj-

skowej Komandosów w Lublińcu
i Wojsk Obrony Terytorialnej,
członkowie Grupy Rekonstruk-
cyjnej Szare Szeregi oraz przed-
stawiciele środowisk komba-
tanckich. Mieszkańców Dzielni-
cy Mokotów reprezentowali bur-
mistrz Rafał Miastowski i zastęp-
cy burmistrza Krzysztof Skoli-
mowski i Marek Rojszyk.

18 lutego 1944 r. ppor. „Ma-
ciek” wyszedł z lokalu konspira-
cyjnego przy alei Niepodległo-
ści 165. Na rogu Niepodległości
i Rakowieckiej został nagle oto-
czony przez patol żandarmerii z
pistoletami maszynowymi. Na

miejscu pojawiło się też gesta-
po. O wszystkim dowiedziała się
łączniczka „Maćka” – Irka Koło-
dziejska ps. „Irena”, która chwi-
lę później wyszła za nim z tego
samego mieszkania. Przechod-
nie poinformowali ją o szczegó-
łach aresztowania.

Natychmiast poczyniono sta-
rania mające na celu odbicie
„Maćka”, bądź też jego wyku-
pienia. Jednak pomimo ogrom-
nego zaangażowania kolegów i
ojca Maćka – płk. potem gen.
bryg. Ludwika Bittnera – nie
udało się ustalić miejsca pobytu
aresztowanego.

Za datę śmierci Bittnera przyj-
muje się 28 lutego 1944 roku,
kiedy z Pawiaka wywieziono sa-
mochodami na egzekucję do get-
ta około 100 mężczyzn i kilka
kobiet. Wród straconych mógł
być również Maciej Bittner.

„Śmierć „Maćka” była jedną z
najbardziej tragicznych w od-
dziale, ponieważ nie dane mu
było zginąć w walce. Jemu, któ-
ry we wszystkich akcjach dowo-
dził atakiem, który tak bardzo
tęsknił do chwili, gdy walka sta-
nie się jawną i otwartą” – pisała
w monografii o batalionie „Zoś-
ka” Anna Borkiewicz- Celińska.

W lipcową niedzielę w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
Integracyjnych nr 62 przy ulicy Świętego Bonifacego
odbył się VI Mokotowski Turniej Brydżowy na Naszym
Podwórku. 

W turnieju wzięły udział 23 pary. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy, zaś najlepsze pięć par medale, które wrę-
czał burmistrz Rafał Miastowski.

Turniej został sfinansowany ze środków Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy i zorganizowany we współpracy z Warszawskim Związ-
kiem Brydża Sportowego oraz grupą mieszkańców „Nasze Po-
dwórko”.

Wyniki turnieju znajdują się na stronie www.warsbrydz.pl.

Turniej Brydżowy 
na Naszym Podwórku

Tablica ku czci Macieja Bittnera

Warszawa zadba o prawa osób bezdomnych
Warszawa we współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi pracuje
nad poprawą bytu osób w kryzysie
bezdomności. Warszawska Karta
Praw Osób Doświadczających Bez-
domności zapewni im m.in. prawo
do godnego schronienia i do adresu
korespondencyjnego. Przyjęcie do-
kumentu planowane jest na pierw-
szy kwartał 2022 roku.

– Podobnie jak inne europejskie metropo-
lie, również Warszawę zamieszkują osoby
doświadczające bezdomności. Chcemy, by
także ci mieszkańcy czuli miejskie wspar-
cie, dlatego intensywnie pracujemy nad War-
szawską Kartą Osób Doświadczających Bez-
domności. Razem z przedstawicielami i
przedstawicielkami Branżowej Komisji Dia-
logu Społecznego ds. Bezdomności powoła-
liśmy zespoły robocze i zaplanowaliśmy pro-
ces pracy nad różnymi zagadnieniami doty-
czącymi osób w kryzysie bezdomności. Od
maja odbyło się już ponad dwadzieścia spo-
tkań zespołów opracowujących kartę. Ra-
zem z biurami miejskimi, jednostkami, spół-
kami, Strażą Miejską i Policją analizujemy
konkretne rozwiązania – powiedziała Aldo-
na Machnowska-Góra, wiceprezydentka
Warszawy, która przewodniczy zespołowi
pracującemu nad kartą.

Warszawska Karta Osób Doświadczają-
cych Bezdomności będzie przede wszyst-
kim zbiorem podstawowych praw osób zmu-
szonych do życia na ulicy, a m.st. Warszawa
zobowiąże się do ich przestrzegania. Doku-
ment będzie dotyczył m.in., prawa do god-
nego tymczasowego schronienia, do podej-
mowania czynności niezbędnych do prze-
trwania, do korzystania z przestrzeni pu-
blicznej oraz do swobodnego poruszania

się w niej, a także korzystania z publicznie
dostępnych urządzeń sanitarnych i prawa do
usług ratujących życie. Karta zapewni rów-
nież osobom doświadczającym bezdomno-
ści fundamentalne prawa obywatelskie, tj.
prawo do udziału w wyborach czy prawo
do posiadania adresu korespondencyjnego.

Celem powstającej karty będą także
przeciwdziałanie dyskryminacji i wyklu-
czeniu osób żyjących na ulicy oraz uwraż-
liwienie mieszkańców miasta i służb. Nikt
nie powinien doświadczać bezdomności,
ale jeśli już do niej dochodzi, prawa i god-
ność osób w kryzysie bezdomności powin-
ny podlegać ochronie.

Nad kartą pracują przedstawiciele Urzę-
du m.st. Warszawy, służb miejskich oraz
organizacje pozarządowe skupione w
Branżowej Komisji Dialogu Społecznego

ds. Bezdomności, tj.: Fundacja Najpierw
Mieszkanie Polska, Kamiliańska Misja Po-
mocy Społecznej, Stowarzyszenie Monar,
Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Spo-
łecznej, Wspólnota Sant Egidio, Fortior
Fundacja dla Wielu, Ambulans Serca, Ca-
ritas Archidiecezji Warszawskiej, Caritas
Diecezji Warszawsko-Praskiej, Lekarze Na-
dziei, Zakon Maltański, Fundacja D.O.M.
i Habitat for Humanity.

Punktem wyjścia do pracy zespołu jest
europejska karta, która została skierowana
do samorządów przez Rzecznika Praw Oby-
watelskich. Przyjęcie Warszawskiej Karty
Praw Osób Doświadczających Bezdomności
planowane jest na pierwszy kwartał 2022 ro-
ku. Podobne dokumenty obowiązują już
m.in. w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji
i Słowenii. M B L
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12 mln zł unijnego dofinansowania dla Warszawy

Miasto stołeczne Warszawa
podpisało umowy o dofinanso-
wanie dla trzech realizowanych
projektów. Oficjalnie przekaza-
no środki  dla Pałacyku Kono-
packiego, Teatru Baj, a także
projektu związanego z opieką
zdrowotną podczas epidemii
COVID.

6 mln zł otrzymał projekt „Zwiększe-
nie zdolności systemu opieki zdrowot-
nej na terenie m.st. Warszawy w walce
z wirusem SARS-COV-2”. Dzięki nie-
mu został kupiony sprzęt medyczny dla

trzech warszawskich szpitali - dla Szpi-
tala Solec, Szpitala Bielańskiego oraz
Szpitala Wolskiego. Ponadto w dwóch
ostatnich placówkach zostały dofinan-
sowane kontenery medyczne, służące
do opieki nad osobami zgłaszającymi
się po pomoc do szpitala z podejrze-
niem zarażenia wirusem SARS-COV-2.

Fundusze  pochodzą ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-
2020. Umowy podpisywali wicemar-
szałek Wiesław Raboszuk, zastępca pre-
zydenta Warszawy Michał Olszewski i

dyrektor Biura Funduszy Europejskich
i Polityki Rozwoju Maciej Fijałkowski.

Głównym celem projektu jest zwięk-
szenie potencjału podmiotów leczni-
czych na terenie miasta, by ratować
zdrowie i życie pacjentów zarażonych
wirusem. Dzieje się to poprzez zakup
sprzętu i innych środków, niezbędnych
do walki z epidemią – mówił zastępca
prezydenta Michał Olszewski. Pacjenci,
którzy ciężko przechodzą COVID-19,
korzystają już z 30 w pełni wyposażo-
nych stanowisk dla oddziałów inten-
sywnej terapii – dodał Olszewski.

Zakupiono m.in. respiratory stacjo-
narne z kompresorem, stacje pomp in-
fuzyjnych 6+1, aparaty do terapii ner-
kozastępczej z podgrzewaczem, łóżka
OIT, kardiomonitory, EKG, ssaki aku-
mulatorowe i elektryczne z wózkiem,
urządzenia i systemy do biodekonta-
minacji, defibrylator, ultrasonograf i
system kardiomonitorujący.

Na terenie Szpitala Bielańskiego i
Szpitala Wolskiego funkcjonują rów-
nież zespoły kontenerów medycznych,
mających na celu uporządkowanie ru-
chu chorych, usprawnienie izolacji pa-
cjentów potencjalnie zakażonych od
pozostałych pacjentów, a także zapew-
nienie odpowiednich warunków higie-
niczno-sanitarnych przy przyjmowa-
niu pacjentów do SOR. Dzięki temu po-
prawiło się m.in. bezpieczeństwo perso-
nelu medycznego, bo stworzono odpo-
wiednie warunki dla kadry medycznej
takie jak łazienka dla personelu, stano-
wisko lekarza w Szpitalu Bielańskim
czy też  kontener pielęgniarski z poko-
jem przygotowawczym, punktem pielę-
gniarskim, pomieszczeniem porządko-
wym i łazienką w Szpitalu Wolskim.
Dodatkowo w ramach projektu Szpital
Bielański zakupił środki ochrony indy-
widualnej.

Kolejny projekt to „Modernizacja za-
bytkowego budynku Pałacyku Kono-
packiego i jego otoczenia w celu akty-
wizacji społecznej i gospodarczej war-
szawskiej Pragi” to projekt dla tzw. No-
wej Pragi.  Modernizację zabytkowego
budynku przy ul. Strzeleckiej oraz zago-
spodarowanie jego otoczenia wpływa
bezpośrednio na tę część miasta. Kwo-
ta dofinansowania przedsięwzięcia z
funduszy UE wynosi 5 mln zł.

Remont pałacyku został zakończony,
a sama inwestycja jest jednym z flago-
wych przedsięwzięć zaplanowanych w
Zintegrowanym Programie Rewitaliza-
cji m.st. Warszawy do 2022 r. Już nieba-
wem budynkiem zaopiekuje się Dom
Kultury Praga, a mieszkańcy zyskają no-
wą funkcjonalną przestrzeń do spotkań
i rozwijania swoich zainteresowań.

„Poprawa dostępności do zasobów
kultury poprzez rewitalizację i moder-
nizację Teatru Baj w Warszawie” to pro-
jekt, który ma zwiększyć potencjał tury-
styczny i dostępności do kultury dla
mieszkańców i turystów odwiedzają-
cych Warszawę. Dofinansowanie ze
środków UE wyniesie prawie 1 mln zł.

Dzięki rewitalizacji jeden z najsłynniej-
szych zabytków na Pradze odzyskał swój
blask a Teatr Baj zyskał nowoczesną i funk-
cjonalną  przestrzeń do swoich działań.

Ponieważ Miasto wyłożyło już pie-
niądze na realizację przedsięwzięć, to
dofinansowanie w wysokości 12 mln
zł pokryje koszty innych ważnych dla
Warszawy  przedsięwzięć, w tym m.in.
inne projekty rewitalizacyjne czy miej-
ski program polityki zdrowotnej.

Podpisanie umów odbywało się w
scenerii ogródków działkowych przy
al. Waszyngtona. Przedstawiciele za-
rządów Mazowsza i Warszawy uroczy-
ście wręczyli dziś działkowcom umo-
wy o dotacjach. Do 27 stołecznych ogro-
dów trafi pół miliona złotych.

Wsparcie pochodzi z dwóch źródeł: z
budżetu m.st. Warszawy  - 250 000 zł i ty-
le samo z budżetu samorządu wojewódz-
kiego. Podobnie jak w ubiegłym roku
pomoc finansowa to efekt Mazowieckie-
go Instrumentu Aktywizacji Działkow-
ców MAZOWSZE 2021. M B L

Warszawa aktywnie dzia-
ła na rzecz ochrony środo-
wiska. Jednym z elemen-
tów tej polityki jest udo-
stępnienie odpowiedniego
systemu zbierania odpa-
dów, w tym elektrośmieci.
Tylko w ubiegłym roku
miasto zebrało ich ponad
192 tony!

Elektrośmieci zawierają za-
równo materiały niebezpieczne
dla człowieka, jak i cenne surow-
ce, które warto odzyskiwać w
recyklingu. Dlatego Warszawa
zapewnia różne formy zbierania
takich odpadów.

Jedną z możliwości oddania
elektrośmieci są dwa Punkty Se-
lektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych (tzw. PSZO-
K-i). Przyjmują one różnego ro-
dzaju odpady wytworzone
przez mieszkańców w gospo-
darstwach domowych, również
te elektryczne i elektroniczne.
Stacjonarne punkty są wspo-
magane odpowiednio przysto-
sowanymi i oznakowanymi sa-
mochodami, tzw. Mobilnymi

Punktami Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych.
W MPSZOK-ach można zosta-
wić małe elektrośmieci. Zasa-
dy ich funkcjonowania, lista lo-
kalizacji oraz godziny otwarcia
znajdują się na stronie portalu
Warszawa 19115.

Elektroodpady można także
przekazać do punktów zbiera-
nia umiejscowionych w każdej
warszawskiej dzielnicy. Dokład-
ne adresy dostępne są na stro-
nie internetowej. W 2020 r. w
punktach tych zebrano łącznie
prawie 1,9 tys. ton różnego ro-
dzaju zużytego sprzętu.

Dodatkowe miejsca do odda-
wania elektrośmieci od pewne-
go czasu funkcjonują też na tere-
nie Bielan. To trzy Miejskie Punk-
ty Elektroodpadów umiejsco-
wione przed ratuszem dzielni-
cy przy ul. Żeromskiego 29, przy
stacji metra Słodowiec oraz przy
stacji metra Młociny. Do tych
specjalnych urządzeń można
wrzucać zużyte płyty CD/DVD,
tonery, telefony, ładowarki, ża-
rówki i baterie. Te ostatnie

mieszkańcy stolicy mogą zosta-
wić również w każdym z punk-
tów zbierania baterii, zlokalizo-
wanych w ponad 650 placów-
kach oświatowo-wychowaw-
czych oraz niektórych siedzibach
Urzędów Dzielnic i Biur. Podczas
trwania akcji w 2020 r. zebrano
ponad 8 ton baterii.

Dla osób, które chcą pozbyć
się dużych przedmiotów (np.
pralek, zmywarek, lodówek),
miasto udostępnia wygodniej-
szą opcję – odbiór prosto z do-
mu. Przy tej okazji istnieje rów-
nież możliwość oddania dodat-
kowo drobnych elektrośmieci.
Aby zamówić odbiór z domu,
należy zadzwonić na infolinię –
22 223 33 00 lub zrobić to on-
line - wypełniając formularz.
Wszystkie przydatne informa-
cje znajdują się na stronie Elek-
trosmieci.pl.

Wskazówki dotyczące sposo-
bów zbierania wszelkiego rodza-
ju odpadów można znaleźć na
portalu Warszawa 19115, a w
razie wątpliwości można skorzy-
stać z wyszukiwarki Segreguj na

5. Warszawa działa także na po-
lu edukacji i wspiera wyrabia-
nie pozytywnych nawyków w
mieszkańcach. Przykładami ta-
kich działań są np. coroczna ak-
cja „EkoPoukładani”, podczas
której warszawiacy i warsza-
wianki mogą przynieść elektro-
odpady i wymienić je na rośliny
(w tym roku zebrano prawie 3
tony odpadów) czy projekt pro-
wadzony przez ElektroEko „Mo-
je miasto bez elektrośmieci” -
zbiórka elektrośmieci w szko-
łach i przedszkolach.

Miasto uczestniczy także w
projektach międzynarodowych.
Jednym z nich jest projekt unij-
ny „Capital Cities – współpraca
stolic w obszarze gospodarki od-
padami niebezpiecznymi – Ery-
wań, Warszawa, Tirana”. Zespół
projektowy działa na rzecz
wzmocnienia skuteczności za-
rządzania miastem w zakresie
gospodarowania odpadami nie-
bezpiecznymi. Szczególny na-
cisk kładziony jest na koncepcję
5R, a zwłaszcza na zasady Re-
fuse (odmawiaj, ogranicz liczbę
odpadów), Reuse (ponowne wy-
korzystaj) oraz Recycle (segreguj
i przekaż do recyklingu).

Wszystkie te działania skut-
kują wzrostem świadomości
ekologicznej warszawiaków.
Mieszkańcy stolicy coraz chęt-
niej uczestniczą w miejskich ak-
cjach, częściej zbierają odpady
selektywnie i oddają do punk-
tów zbiórki zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny (wzrost
z 89,9 ton w 2019 r. do ponad
192 ton w 2020 r.). Ponadto sa-
mi aktywnie działają na rzecz
zmiany złych nawyków. Przy-
kładem może być projekt „Eko
punkty w całym mieście”, zgło-
szony w ramach budżetu oby-
watelskiego. Zakłada on stwo-
rzenie interaktywnej mapy
umożliwiającej odnalezienie
miejsc, w których zlokalizowane
są m.in. punkty zbiórki elektro-
odpadów. Projekt cieszył się du-
żym poparciem warszawiaków
– zdobył 21 075 głosów!

Pierwszy z nowo zamówionych tramwajów dla Warsza-
wy jest już po nocnych jazdach. Testy na miejskich to-
rach się powiodły. Od momentu, gdy tramwaje trafiły
do Warszawy, wagony są przygotowywane przez pro-
ducenta do kontrolnych jazd. Dzięki temu nowymi
tramwajami warszawianki i warszawiacy będą mogli
jeździć już jesienią.

W testach uczestniczyli technicy z Tramwajów Warszawskich i
pracownicy producenta, którzy zbadali systemy napędowe i hamul-
cowe oraz zmierzyli poziom dźwięków, jakie wydaje tramwaj. Te-
sty objęły też hamulce awaryjne. Zebrane dane pozwolą dostoso-
wać oprogramowanie pojazdów do wymagań warszawskich mo-
torniczych i stołecznej sieci tramwajowej.

Kolejne testy będą polegały na badaniu maksymalnej prędko-
ści pojazdów. Na koniec, tramwaj przejdzie badania homologa-
cyjne, co pozwoli temu modelowi wyjeżdżać na ulice miasta już
z pasażerami.

Dwa pierwsze tramwaje są częścią zamówienia obejmującego w
sumie aż 123 pojazdy a zawarta z producentem umowa przewidu-
je opcję zakupu kolejnych 90 sztuk. Jest to największy kontrakt na
tabor tramwajowy zawarty kiedykolwiek w Polsce i jedna z najwięk-
szych tego typu umów w Europie – na kwotę 2,245 mld złotych.

Nowe tramwaje dla Warszawy zostały zaprojektowane tak, by za-
pewnić jak największy komfort pasażerom. Dostosowano je do
specyfiki stołecznych torowisk, a w trakcie prac projektowych klu-
czową rolę odegrały uwagi warszawskich motorniczych. W ten
sposób stworzono pojazd, który będzie dopasowany do potrzeb war-
szawianek i warszawiaków.

Unikatowa konstrukcja wagonów oparta została na skrętnych
wózkach, by cicho pokonywać nawet ulice, gdzie są ciasne zakrę-
ty. Skrajne wózki, są tzw. wózkami obrotowymi, a każde koło wy-
posażono w absorber hałasu. Pozwoli to na ograniczenie zużycia
szyn i zapewni cichszą jazdę na łukach. Dzięki temu, tramwaje
spełnią wymagania dotyczące emitowanych dźwięków.

Niskoemisyjne pojazdy podczas hamowania będą zwracały ener-
gię do sieci. W sytuacji, gdy nie będzie to możliwe, zostanie ona zma-
gazynowana w zasobniku energii i wykorzystana na cele trakcyjne.

z t m . w a w . p l

Testy nowych tramwajów

Miasto zbiera elektrośmieci
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Pomimo pandemii daje się zauważyć
wzrost zainteresowania sztuką. Plac
Zamkowy w Warszawie to miejsce, gdzie
za zaczyna się Trakt Królewski. To tu
właśnie bije serce stolicy… Galeria ART
należąca do OW ZPAP przy placu Zamko-
wym w kamienicy przy ulicy Krakowskie
Przedmieście 83 jest miejscem chętnie
odwiedzanym przez miłośników sztuki. 

To także miejsce, w którym rozbrzmiewa mu-
zyka naszego największego kompozytora, mistrza
fortepianu - Fryderyka Chopina. To tu, w pobliżu
miejsca dawnego konserwatorium muzycznego,
do którego uczęszczał sam Chopin odbywają się
teraz poświęcone mu koncerty kameralne.

„Chopin Point Warsaw to miejsce, w którym
mają Państwo możliwość spotkania z muzyką
Chopina na żywo w wykonaniu wybitnie utalen-
towanych polskich pianistów. Kameralny koncert
w otoczeniu dzieł sztuki najlepszych polskich ar-
tystów tworzy wyjątkową atmosferę i niezapo-
mnianą ucztę dla duszy” - możemy przeczytać na
stronie organizatorów. 

Obecna wystawa w Galerii Art zatytułowana
„Symfonia łączy” jest poświęcona muzyce. Tema-

ty podejmowane przez autorów poszczególnych
dzieł są inspirowane muzyką i jej twórcom. 

Artyści biorący udział w wystawie: Marek Ała-
szewski, Wanda Badowska-Twarowska, Barbara
Bielecka-Woźniczko, Jan Brodziak, Jolanta Ca-
ban, Alina Dorada-Krawczyk, Edyta Dzierż, Anna
Forycka-Putiatycka, Magdalena Hajnosz, Wanda
Hansen, Larysa Jaromska, Bożena Korulska, Bo-
żenna Leszczyńska, Janusz Lewandowski, Jacek
Maślankiewicz, Franciszek Maśluszczak, Miro-
sław Miroński, Joanna Mrozowska, Małgorzata
Roszkowska, Paweł Sochacki, Dariusz Kowalski,
Aleksander Marek Zyśko, Joanna Lohn-Zając. 

To, co ich łączy to polska muzyka klasyczna.
Swoimi pracami przyczyniają do jej promocji. Na-
wiązując do dzieł naszych największych kompo-
zytorów, tym samym tworzą interdyscyplinarną
więź pomiędzy sztuką wizualna i muzyką. 

Można się z nimi spotkać w Galerii ART 29 lip-
ca o godz. 17.30. Zapraszamy na wystawę „Sym-
fonia łączy” i na spotkanie z artystami Grupy
Twórczej Symfonia! Kameralny koncert w oto-
czeniu dzieł sztuki polskich artystów to propozy-
cja, która zapewni  niezapomniane wrażenia i
ucztę dla duszy. M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

27. Międzynarodowy Ple-
nerowy Festiwal Jazz Na
Starówce jest już na pół-
metku. Po ostatnich kon-
certach w których wystą-
pili Andrzej Jagodziński
Trio z muzyką nawiązują-
cą do Jana Sebastiana
oraz amerykański Jeremy
Pelt Quintet fani jazzu na
warszawskiej Starówce
zapewne chcą więcej tego
typu przeżyć. 

Apetyty miłośników muzyki
jazzowej zaostrzył spontaniczny
popis Allana Mednarda - perku-
sisty towarzyszącemu Jeremy-
emu Peltowi, a także pianista
Victor Gould nawiązujący z Alla-
nem szczególny dialog. Jeremy
Pelt Quintet grający w drugiej
części jazzowego wieczoru był
tym, co z pewnością zapadło w
pamięci publiczności na dłużej. 

Kolejny koncert na Rynku Sta-
rego Miasta zapowiada się rów-
nież ciekawie. 31 lipca o godzi-
nie 19:00 przed publicznością
wystąpi Włodzimierz Nahorny
Trio Polish Sound. Jest to kon-
cert urodzinowy z okazji 80. uro-
dzin Mistrza!

Trio wystąpi w składzie: Wło-
dzimierz Nahorny – fortepian,
Mariusz Bogdanowicz – kontra-
bas, Piotr Biskupski – perkusja.

Włodzimierz Nahorny to ży-
wa legenda polskiego jazzu, je-

den z najbardziej oryginalnych i
wszechstronnych artystów – wy-
bitny pianista, saksofonista, fle-
cista, kompozytor. Stał się kulto-
wą postacią polskiej sceny jaz-
zowej. Jego kariera splata się z
historią jazzu w naszym kraju.
Uznanie przyniosły mu znako-
mite płyty: Nahorny/Szyma-
nowski - Mity, Nahorny- Chopin
- Fantazja Polska, Nahorny-Kar-
łowicz, Koncert, Nahorny Sextet
- Chopin Genius Loci. Mistrz for-
tepianu ma na koncie wiele pre-
stiżowych nagród jak: Złoty Fry-
deryk czy Koryfeusz Muzyki Pol-
skiej 2020 (nagroda honorowa
za całokształt twórczości). Jest
nazywany przez krytyków „Cho-
pinem jazzu”. Jego muzyka jest
pełna poezji, romantyzmu, re-
fleksji. Już w czasie studiów na
PWSM w Sopocie w 1959 r. za-
łożył własny kwartet Litlle Four.
W 1962 roku zadebiutował na
festiwalu Jazz Jamboree w War-
szawie jako solista w big ban-
dzie Jana Tomaszewskiego. Od
tego czasu występował wielo-
krotnie, głownie z sekstetem An-
drzeja Trzaskowskiego. W 1965
r. założył własne trio, z którym
wystąpił na Jazz nad Odrą we
Wrocławiu, gdzie zespół otrzy-
mał I nagrodę, a Włodzimierz
Nahorny I nagrodę indywidual-
ną. W 1966 r. podczas Światowe-
go Konkursu Jazzu Nowoczesne-

go w Wiedniu w 1972 i 1973 r.
zdobył I nagrodę indywidualną
oraz II nagrodę dla swojego tria.
Dwukrotnie, w 1972 i 1973 r.
zdobył nagrodę na Festiwalu Pol-
skiej Piosenki w Opolu. 

Jest kompozytorem najsłynniej-
szej, powojennej polskiej piosen-
ki, Jej Portret. Ma na swoim kon-
cie współpracę z legendarnym
gdańskim Bim - Bomem, Andrze-
jem Kurylewiczem i Wandą War-
ska, z zespołem Novi Singers i gru-
pą Breakaut Tadeusza Nalepy.

Zachwycające efekty łączenia
muzyki klasycznej i jazzu można
znaleźć w albumach: Nahorny
– Szymanowski – Mity, Nahorny
– Chopin - Fantazja Polska, Na-
horny – Karłowicz, Chopin Ge-
nius Loci: Nahorny Sextet. 

Razem ze znakomitymi muzy-
kami, kontrabasistą Mariuszem
Bogdanowiczem i perkusistą Pio-
trem Biskupskim tworzą najdłu-
żej grające polskie trio jazzowe
które gra razem od 1991 roku.
Trio ma w swym dorobku znako-
mite płyty: Ich Portret, Piosenki
Lwowskie Dolce far niente... i nic
więcej, Hope, Childhood Memo-
ries - Ballad Book. Muzyka tria to
niepowtarzalne kompozycje lide-
ra utrzymane w kanonie tria jaz-
zowego. Noszą one romantycz-
ne, bardzo słowiańskie piętno i
piękno słowiańskiej duszy.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Jazz przyciąga rzesze fanów

Muzyka pośród dzieł sztuki 
W ilanowska posia-

dłość była miejscem
odpoczynku króla i

jego rodziny. Ogromne znacze-
nie dla Jana III Sobieskiego miał
fakt, że była ona położona na ty-
le blisko ówczesnego centrum

życia politycznego - siedziby Sej-
mu i Senatu, czyli Zamku Kró-
lewskiego, że król przebywając
w Wilanowie mógł w pełni spra-
wować swą monarszą kontrolę
nad biegiem wydarzeń politycz-
nych w kraju. 

Po śmierci króla pałac
wielokrotnie zmieniał
właścicieli, stając się sie-

dzibą wielkich polskich rodów,
takich jak Sieniawscy, Lubomir-
scy, Czartoryscy, Potoccy czy w
końcu Braniccy. Poszczególni
właściciele rozbudowywali i
przebudowywali posiadłość. Za
czasów Jana III Sobieskiego pa-
łac składał się tylko z korpusu
głównego z galeriami ogrodo-
wymi i wieżami. Skrzydła bocz-
ne pałacu zostały zbudowane
dopiero w latach 1720-1729 z
inicjatywy kolejnej właścicielki
Wilanowa, Elżbiety Sieniawskiej
i według projektu Giovanniego
Spazzia. Znajdujące się wokół
dziedzińca budynki Kordegar-
dy, Kuchni i Łazienek zostały na-
tomiast wzniesione na zlecenia
Izabeli Lubomirskiej według pro-
jektu architekta Szymona Bogu-
miła Zugowi. 

Pałac i ogród zachowały
niezmienioną formę mi-
mo zaborów, wojen i

okupacji. Dzisiaj w pałacowych
wnętrzach oprócz apartamen-
tów króla Jana III Sobieskiego i
królowej Marii Kazimiery, czyli
Gabinetu Chińskiego, Holender-
skiego oraz Starożytnego zoba-
czyć można Muzeum Potockich
oraz Salę Białą, w której prezen-
towane są wizerunki kolejnych
właścicieli rezydencji oraz osób
z nią związanych. Z kolei w ogro-
dach pałacowych podziwiać mo-
żemy przepiękne rzeźby i fon-
tanny, ciekawie zaaranżowane,
urokliwe alejki, jezioro i potok z
kaskadą. Rok rocznie królewska
rezydencja przyciąga wielu ko-
neserów sztuki i architektury,
miłośników przyrody, jak i mnó-
stwo zwykłych turystów, którzy
po całym dniu intensywnego
zwiedzania stolicy pragną odpo-
cząć w zaciszu pałacowych ogro-
dów, które zachwycają o każdej
porze roku. O każdej porze roku
wyglądają inaczej, przybierają
inne barwy i urzekają innymi za-
pachami rosnących tu w wiel-
kiej obfitości kwiatów i krzewów.
O każdej porze roku także miesz-
czące się tutaj Muzeum królew-
skie organizuje inne atrakcje dla
odwiedzających. 

I tak, od kilku już lat zimą
możemy podziwiać prze-
piękne Ogrody Świateł,

czyli świąteczne iluminacje o in-
nej co roku tematyce połączone
z muzyką na żywo oraz z tzw.
mappingiem, czyli 30-minuto-

wymi pokazami różnych anima-
cji wyświetlanymi na fasadzie
pałacu królewskiego. Przykłado-
we tytuły takich krótkich filmów
z minionego zimowego sezonu
to stworzona z myślą o najmłod-
szych „Bajka o królewskiej wy-
drze” czy pokaz „Powrót króla”.

Z kolei w sezonie letnim
w magicznej scenerii
ogrodów pałacowych

wystawiane są spektakle teatral-
ne. Koncepcja na przedstawie-
nia teatralne w ogrodowych ple-
nerach zrodziła się  przed pięciu
laty. Inicjatywa ma na celu
wzbudzenie zainteresowania te-
atrem wśród jak najszerszej rze-
szy osób oraz poprawę dostęp-
ności do kultury niezależnie od
wieku, statusu społecznego czy
finansowego. Zwykle spektakle
te wraz z jedną przerwą trwają
około 2 godzin i 15 minut. Akto-
rzy występują na specjalnie zbu-
dowanej w tym celu i profesjo-
nalnie oświetlonej scenie. Or-
ganizatorem przedsięwzięcia
jest Pałac w Wilanowie oraz
Urząd Dzielnicy Wilanów. Rów-
nież latem w ogrodach odbywa-
ją się koncerty muzyki dawnej,
których współorganizatorem
jest Akademia Muzyki Dawnej.
Podczas koncertów usłyszeć
można toccaty, suity, sonaty,
concerti i utwory wokalno-inst-
rumentalne wybitnych kompo-
zytorów barokowych.

D odatkowo w tym roku
po raz pierwszy Wila-
nów zaprasza na zu-

pełnie nowy cykl koncertów mu-
zyki klasycznej, których współor-
ganizatorem jest Centrum Kultu-
ry Wilanów. Podczas koncertów
prezentowane będzie wielkie

dziedzictwo muzyczne Europy.
Koncerty będą odbywały się w
ogrodach pałacowych przy
Oranżerii, a najbliższy już w nie-
dzielę 1 sierpnia o godzinie 18
będzie to – „Wolne śpiewanie z
Anną Przybysz”. Koncert zapla-
nowano jako hołd, który ma być
oddany powstańcom warszaw-
skim, a usłyszymy utwory takie
jak, między innymi, „Pałacyk Mi-
chla”, „Marsz Mokotowa”, „Hej
Chłopcy”, „Warszawskie Dzieci”,
„Rozszumiały się wierzby pła-
czące”, „Deszcz, jesienny
deszcz”, „O mój rozmarynie”,
„Serce w plecaku”,  „Sanitariusz-

ka Małgorzatka”, a także piosen-
ki wrześniowe i okupacyjne. 

Kolejne koncerty w ra-
mach tego cyklu odbę-
dą się w dniach 8 i 15

sierpnia o godzinie 17, a wyko-
nawcami będą odpowiednio
Kwartet Aquamarine, czyli Anet-
ta Baculewska-Owczynnikow –
skrzypce, Dagmara Tonderea –
flet, Piotr Skubis – klarnet, Woj-
ciech Skóra – wiolonczela oraz
duetu sopranowo - tenorowego
z duetem lutnistów: Justyna Stę-
pień – sopran, Rafał Grozdew –
tenor, Maria Wilgos – teorba, lut-
nia, gitara, Witold Wilgos – teo-
rba, lutnia, gitara.

Zkolei w pałacowych
wnętrzach do 14 sierp-
nia potrwa jeszcze bar-

dzo oryginalna wystawa „Rośli-
ny i zwierzęta”. Zobaczyć może-
my unikatową artystyczną ko-
lekcję rycin oraz albumów przy-
rodniczych. Wśród nich na szcze-
gólną uwagę zasługują dzieła
Ulissesa Aldrovandiego, Geor-
ges’a Cuviera i Georges-Louisa
Leclerca hr. Buffona. Nowe tech-
niki graficzne pozwalają na uka-
zanie dorobku tych wielkich na-
ukowców w postaci niezwykłej i
wielowarstwowej opowieści. Do-
datkowo w ekspozycji znalazła
się dekorowana motywami bota-
nicznymi porcelana użytkowa z
kolekcji wilanowskiej, między
innymi serwis deserowy inspi-
rowany słynną kopenhaską za-
stawą – „Flora Danica”. Wystawa
niewątpliwie wywołuje u zwie-
dzających zachwyt nad światem
roślin i zwierząt, dla których re-
zydencja wilanowska od zawsze
była domem.

K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

We wnętrzach Pałacu Królewskiego w Wilanowie

Koncerty, wystawy, animacje...
Pałac i ogrody naszego wielkiego monarchy Jana III
Sobieskiego to nie tylko barokowa perełka Wilanowa,
ale i całej Warszawy. Rezydencja została wzniesiony
dla króla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery w la-
tach 1681–1696 według projektu Augustyna Wincente-
go Locciego. Wokół pałacowych budynków utworzono
rozległe ogrody o bardzo urozmaiconej strukturze 
i roślinności, folwark z budynkami gospodarczymi
oraz zwierzyniec. 
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Lato jest okresem, który 
z pewnością sprzyja podej-
mowaniu różnego typu
aktywności na świeżym
powietrzu, ale jest to tak-
że świetny czas, by podjąć
postanowienia dotyczące
regularności w dbaniu 
o kondycję fizyczną przez
cały rok. Tak, to właśnie 
o tej porze roku, a nie 
w chłodną Sylwestrową
noc, powinniśmy czynić
różne postanowienia, bo
właśnie teraz mamy wię-
cej energii, sił i motywacji,
aby w nich wytrwać przez
kolejne miesiące. 

Warto zatem przyjrzeć
się uważnie, jakie
możliwości dbania

o zdrowie, kondycję i dobrą syl-
wetkę oferuje nam Ursynów, a
naprawdę jest w czym wybierać
i każdy z pewnością znajdzie coś
interesującego dla siebie i odpo-
wiedniego dla swego aktualnego
poziomu sprawności fizycznej.

Przypuszczalnie większość z
nas swe pierwsze kroki pokieru-
je w stronę którejś z ursynow-
skich siłowni czy innymi słowy
mówiąc – fitness klubu. Poza
możliwością wykonywania ćwi-
czeń cardio oraz siłowych na róż-
nego typu urządzeniach i z wyko-
rzystaniem różnego typu przy-
rządów, do standardu należą już
zajęcia w grupach lub indywidu-
alne z instruktorem. Ważne, aby
dostosować typ zajęć, ich inten-
sywność oraz poziom zaawan-
sowania do naszego aktualnego
stanu zdrowia, wieku oraz kon-
dycji fizycznej. Większość fitness
klubów proponuje w tym celu in-
dywidualne konsultacje z trene-
rem. Pomoże on nam w ocenie
naszych możliwości oraz dora-
dzi rodzaj treningu, uwzględnia-
jąc również cele, jakie przed so-
bą stawiamy oraz ilość czasu, któ-
rą możemy w przeciągu tygo-
dnia przeznaczyć na ćwiczenia
fizyczne. 

F itness kluby w dzielnicy
wręcz prześcigają się w
ofercie różnego typu za-

jęć. Do standardu należą już
Stretching, Pilates, Cardio, Zum-
ba, Yoga, Płaski brzuch, TBC (To-
tal Body Shaping) czy „Zdrowy
kręgosłup”. Te treningi możemy
wypróbować w takich miejscach,

jak chociażby, Just GYM przy uli-
cy Rosoła 63, Fitness Club S4
przy ulicy Koński Jar 6, TI Health
Club przy ulicy Jana Ciszewskie-
go 15 czy w Total Fitness przy
ulicy Puszczyka 7 (tuż przy sta-
cji metra Ursynów). A jeśli ktoś
rozgląda się za bardziej wyszu-
kanymi forami zajęć, jak Tram-
poliny, Power pump, Power bike
czy „Super pośladki, to powinien
zawitać w progi Klubu Calyps-
so przy ulicy Puławskiej 423. Tu-
taj też można wziąć udział w
bardzo oryginalnych zajęciach,
jakimi są treningi Paund zain-
spirowane grą na perkusji. Pod-
czas zajęć wykorzystywane są
specjalnie zaprojektowane do
ćwiczeń pałeczki Ripstix. Tre-
ning jest niezwykle energetyzu-
jący i pozwala wycisnąć z siebie
siódme poty.

N a Ursynowie mamy
również kluby fitness
dedykowane tylko i

wyłącznie kobietom. Jednym z
nich jest klub Mrs. Sporty znaj-
dujący się na Kabatach przy Alei
KEN 21. Klub ten zaprasza ko-
biety w każdym wieku i o róż-
nym stopniu sprawności fizycz-
nej na specjalny 30-minutowy
trening opracowany przez In-
stytut Profilaktyki i Rehabilitacji
w Kolonii we współpracy z byłą
gwiazdą światowego tenisa -
Steffi Graf. Plan ćwiczeń jest za-
wsze połączony z indywidual-
nie opracowywanym przez die-
tetyka programem zdrowego
odżywiania. Przykładami tego
typu klubów zapraszających  do
siebie tylko Panie są mieszcząca
się przy ulicy Dukt Kabacki 7
Puella czy Egurrola Fitness Club
przy Alei KEN 60.

Ostatnimi laty zapanowała w
naszym kraju wielka moda na
naukę tańca. Stało się tak za
sprawą różnych popularnych
programów telewizyjnych na
czele z programem „Taniec z
gwiazdami”, w którym udział
biorą znani aktorzy, muzycy,
sportowcy i celebryci. Taniec to
doskonała forma aktywności fi-
zycznej dla osób w każdym wie-
ku, w tym i dla seniorów. Popra-
wia sprawność, gibkość, wydol-
ność, koordynację ruchów oraz
ułatwia korygowanie wad po-
stawy. Taniec pozwala też na-
wiązać relacje towarzyskie, a
dzięki umiejętnościom, których
nabędziemy ucząc się różnych
typów tańca, będziemy mieli
okazję błysnąć na niejednej im-
prezie. Na Ursynowie mamy kil-
ka szkół tańca z bardzo ciekawą
ofertą zajęć i świetną kadrą in-
struktorską. Przy stacji metra
Stokłosy na ulicy Dembego 1
mieści się szkoła RIVIERA Ursy-
nów, w której znajdziemy pro-
pozycję zajęć dla każdej grupy
wiekowej: dzieci, młodzieży, do-

rosłych (zarówno kursy dla par
jak i taniec solo) oraz dla senio-
rów. Poza najbardziej standar-
dowymi kursami, takimi jak ta-
niec towarzyski, taniec użytko-
wy, taniec współczesny, salsa,
rock’n’roll i różne odmiany lati-
no. Szkoła proponuje nam rów-
nież rzadziej  spotykane w Polsce
kursy, takie jak  flamenco, burle-
ska, taniec brzucha czy chair
dance. Jeśli chcielibyśmy z ko-
lei nauczyć się zyskującego rów-
nież coraz większą popularność
w naszym kraju tanga argentyń-
skiego lub zmysłowych ruchów
bachaty to takie, między inny-
mi, oryginalne kursy prowadzi
Akademia Tańca przy ulicy Ka-
backi Dukt 7. Szeroką gamę kur-
sów latynoamerykańskich – róż-
nych odmian brasil, latin czy
samby znajdziemy w szkole tań-
ca LOOCAS DANCE CENTER w
Galerii Metro Bis przy Alei KEN
85. Szkoła ta organizuje letnie i
zimowe obozy taneczne dla dzie-
ci i młodzieży.

Są jednak tacy, którzy za-
miast tańczyć woleliby
powalczyć. Sztuki walki

to również zyskująca bardzo
ostatnio na popularności forma
aktywności. Różnych technik
walki możemy uczyć się oraz mo-
żemy się w nich doskonalić, na
przykład, w FIT-FIGHT CLUB
przy ulicy Szolc Rogozińskiego
11. Poza najczęściej spotykany-
mi obecnie kursami boksu czy
krav magi, szkoła zaprasza też na
naukę tajskiej sztuki walki muay
thai czy na submission fighting,
czyli rodzaj zapasów. Jeśli ktoś
preferuje japońskie sztuki walki,
w szczególności zaś karate, to do-
skonałym miejscem na ćwicze-
nia będzie Klub KAKIMU miesz-
czący się w Szkole Podstawowej
nr 330 przy ulicy Mandarynki 1. 

Klubem specjalizującym się w
treningach dla dzieci i młodzie-
ży jest natomiast Centrum Roz-
woju Dziecka SKILLZ „Młodzi
Wojownicy” na Natolinie przy
ulicy Franciszka Lanciego 11. Tu-
taj dzieci uczą się nie tylko sa-
mych technik walki, ale także
całej filozofii związanej z walką,
co ma z kolei przełożyć się na
nabycie takich cennych w życiu
cech, jak chociażby konsekwen-
cja i wytrwałość w dążeniu do
obranego celu.

Dla osób, które zdecydo-
wanie wybierają trady-
cyjne i sprawdzone for-

my aktywności, polecamy ursy-
nowskie baseny. Nie od dzisiaj
bowiem wiadomo, że pływanie
jest wyjątkowo zdrową formą ru-
chu dla każdego. Polecane jest
nawet osobom po urazach koń-
czyn, w trakcie rehabilitacji po-
wypadkowej, osobom ze sporą
nadwagą czy też o bardzo niskiej
sprawności fizycznej, które wła-

śnie zaczynają dopiero pracę nad
poprawą swej formy. Regularne
pływanie wspomaga zrównowa-
żony rozwój całego organizmu i
ma bardzo pozytywny wpływ na
układ oddechowy, poprzez
zwiększenie wydolności płuc, po-
budza układ krążenia, doskona-
le wpływa na stawy i poprawia
odporność. Jest też świetnym
sposobem na redukcję stresu, od-
prężenie i relaks.

Na Ursynowie basenów
z pewnością nie braku-
je. Mamy aż trzy base-

ny Ursynowskiego Centrum
Sportu i Rekreacji (UCSiR).
Pierwszy to basen Aqua Relaks
Pod Strzechą 3 posiadający niec-
kę główną o wymiarach 25 m x
16 m (6 torów) i głębokości 1,2 m
- 1,8 oraz dodatkowo nieckę re-
kreacyjną o wymiarach 8 m x 5 m
i głębokości 1 m, która dysponu-
je różnego typu hydromasaża-
mi. Drugi to basen przy ulicy
Hirszfelda 11 o wymiarach 25 m
x 12,5 m (6 torów) i głębokości 1
m – 1,6 m. Basen ten wyróżnia
bardzo ciekawa propozycja za-
jęć dla osób 40+ oraz dla senio-
rów. Trzecia pływalnia UCSiR
znajduje się przy ulicy Koncerto-
wej 4 i ma wymiary 25 m x 12,5
m (6 torów) oraz głębokość 1 m
- 1,6 m.  Popływać możemy w
jednym z budynków Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go przy ulicy Ciszewskiego 10.
Basen sportowy ma tutaj długość
25 metrów, 6 torów i głębokoś
od 1,20 m do 1,80 m. Basen re-
kreacyjny ma wymiary 12,5m x
6 m i głębokości od 0,75 m do
1,10 m. Wielką atrakcją dla naj-
młodszych jest 65-metrowa zjeż-
dżalnia ułożona spiralnie z czę-
ścią wychodzącą na zewnątrz i
oddzielnym lądowiskiem oraz
brodzik dla maluchów ze zjeż-
dżalnią w kształcie słonia. W bro-
dziku tym prowadzone są zajęcia
nauki pływania dla niemowląt
oraz dla dzieci do 3 roku życia.

Na uwagę z pewnością
zasługuje również ba-
sen AQUA SPA przy

ulicy Wąwozowej 18. Jest to
obecnie jedna z dwóch pływalni
z wodą solankową w Warszawie.
Drugi basen z wodą solankową
znajduje się w Konstancinie – Je-
ziornej, czyli po sąsiedzku. Woda
w basenie AQUA SPA jest wzbo-
gacana solą kamienną z kopalni
w Kłodawie uznawaną za najlep-
szą sól w Europie pod względem
zawartości minerałów. Woda ma
doskonały wpływ na skórę i jest
bardzo ceniona w zapobieganiu
i w walce z cellulitem. Z kolei w
jacuzzi stosowana jest sól z Mo-
rza Martwego znana z wyjątko-
wo wysokiej zawartości Magne-
zu, dzięki któremu wzmacnia na-
turalną barierę ochronną skóry,
doskonale nawilża i zmniejsza

szorstkości. Kąpiele w basenie
solankowym są sprawdzoną me-
todą odnowy biologicznej, świet-
nie rozluźniają napięcia w ciele i
działają tym samym kojąco na
nasz układ nerwowy.

Na większości ursynowskich
basenów poza tradycyjnymi lek-
cjami pływania, prowadzone są
też różne zajęcia aqua aerobiku.
Są to ćwiczenia odbywające się
w wodzie zwykle przy muzyce i
łączą w sobie elementy, aerobi-
ku, gimnastyki korekcyjnej oraz
pływania. Są doskonałym spo-
sobem na zwiększenie elastycz-
ności stawów, poprawę gibkości
oraz wysmuklenie sylwetki.

J eśli ktoś pragnie na-
uczyć się nurkowania to
na Ursynowie również

ma taką możliwość. Zajęcia z
nauki nurkowania prowadzone
są na basenie Body Shape  przy
Alei KEN 11 (blisko stacji metra
Kabaty). Basen jest mniejszy niż
większość innych basenów w
dzielnicy, bo ma wymiary 15 m
x 5 m, ale jest za to głębszy: 2,1
metra. Nurkowania mogą uczyć
się tutaj również dzieci od 10
roku życia.

Po ostatnich międzynarodo-
wych sukcesach polskich tenisi-
stów – Igi Światek oraz Huberta
Hurkacza – nie sposób nie wspo-
mnieć o tej dyscyplinie. Tenis
istotnie poprawia zarówno ko-
ordynację ruchową, wydolność
i siłę mięśni, jak również refleks
oraz umiejętność koncentracji.
Z racji tego, że jest to sport szyb-
kościowy i wysiłkowy zarazem,
bardzo efektywnie pozwala spa-
lać tkankę tłuszczową. Szkół i
klubów tenisowych zaczęło w
Polsce przybywać, de facto, już
za czasów, gdy na światowych
kortach triumfowała jeszcze
Agnieszka Radwańska, tak więc
obecnie mamy naprawdę w
czym wybierać. 

Na Ursynowie mieści się
jeden z największych
w Polsce ośrodków tre-

ningowych dzieci  – Szkoła Teni-
sa Tie Break. Prowadzone są tu-
taj także zajęcia dla osób doro-
słych. Szkoła jako jedna z pierw-
szych w kraju wprowadziła no-
watorski program nauki gry w
tenisa właśnie dla osób doro-
słych tzw. Tenis Xpress. Jest to
dziewięciogodzinny kurs w for-
mie zajęć grupowych, wdrażany
na całym świecie przez ITF. Za-
jęcia prowadzone są na kortach
szkoły w dwóch lokalizacjach –
przy ulicy Koncertowej 8a oraz
przy ulicy Rosoła 19 (wejście od
strony ulicy Jeżewskiego przy
Alei Kasztanowej). Tie Break re-
gularnie organizuje półkolonie
tenisowe w Warszawie, wyjaz-
dowe obozy tenisowe dla dzieci
i młodzieży (w tym roku w Olec-
ku na Suwalszczyźnie i w Żyw-

cu) oraz rodzinne wczasy teniso-
we (w tym roku w Rychwałdzie
w Beskidzie Żywieckim oraz w
Januszkowie na Mazurach). W
ramach szkoły funkcjonuje Liga
Pań i Liga Panów, w których pro-
wadzone są rozgrywki i obowią-
zuje ranking tenisistów.

Natomiast przy ulicy
Hirszfelda 11 (róg In-
diry Gandhi, czyli w

okolicach stacji metra Imielin)
znajduje się szkoła tenisa
Sport&Smile i należące do niej
korty ziemne. W swej ofercie
szkoła ma zajęcia zarówno dla
dzieci i młodzieży, jak i dla osób
dorosłych. Również i ta szkoła
organizuje letnie i zimowe półko-
lonie tenisowe w Warszawie
oraz tenisowe obozy wyjazdo-
we w wersji dla najmłodszych i
w wersji dla całych rodzin tzw.
Smile Campy.

Warto także pamiętać o tym,
że nie tylko w okresie letnim, ale
i przez cały rok o formę możemy
dbać na świeżym powietrzu. Do-
brze sprawdzają się spacery czy
bieganie. A jesienią, wiosną i w
cieplejsze dni zimowe także nor-
dic walking czy jazda na rowe-
rze. A Ursynów, jak mało która
dzielnica stolicy stwarza ku temu
doskonałe możliwości. Mamy
bowiem na Ursynowie wyjątko-
wą obfitość ścieżek rowerowych
oraz położony na południowym
krańcu dzielnicy Las Kabacki,
gdzie również można biegać,
spacerować czy jeździć na rowe-
rze na wyznaczonych do tego
celu ścieżkach. Ćwiczyć można
w kilku siłowniach na wolnym
powietrzu tzw. siłowniach ple-
nerowych, na przykład, przy Alei
KEN tuż obok stacji metra Ka-
baty. W styczniu 2020 roku dwie
nowe siłownie na świeżym po-
wietrzu utworzone zostały w ra-
mach budżetu partycypacyjnego
na terenie „Osiedla Kabaty”.
Pierwsza znajduje się tuż obok
budynku przy ulicy Bronikow-
skiego 4/4A, a druga przy bu-
dynku o adresie Dembego 19.
W pierwszej lokalizacji mamy
do dyspozycji 6 urządzeń do ćwi-
czeń: biegacz, wyciskanie sie-
dząc, ławka, drążki wysokie, po-
ręcze wysokie i niskie. W dru-
giej poćwiczyć możemy na orbi-
treku, twisterze i wioślarzu.

T ak więc żaden ursyno-
wianin nie powinien
szukać wymówek, że

nie ma gdzie zadbać o swą for-
mę i zdrowie, tylko czym prę-
dzej podjąć wakacyjne posta-
nowienie o regularnej aktyw-
ności fizycznej.  A, że część z
nas wciąż jeszcze ma przed so-
bą wakacyjny wyjazd i perspek-
tywę odsłonięcia brzuszka na
plaży, to tym bardziej powinni-
śmy już teraz znaleźć w sobie
dodatkową motywację.

Jak zadbać o formę na Ursynowie
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Nie tylko wyścigami konnymi kusił tor na Służewcu 
w ostatnich dniach. Obok toru zorganizowano bowiem
parcours, na którym rozegrano w dniach 22-25 lipca
serie konkursów w skokach przez przeszkody w ra-
mach Warsaw Jumping CSIO 4*. Ważny dla nas 
konkurs dla młodych koni wygrał Antoni Strzałkowski
na Jamince. W konkursach wyższej rangi dobrze 
jeździli zaś mistrz Polski Wojciech Wojcianiec 
i Jarosław Skrzyczyński. 

Rozegrany w niedzielę finał Pucharu Narodów Longines EEF
przyniósł zwycięstwo teamowi włoskiemu, a drugie miejsce niespo-
dziewanie zajęli Czesi. Budżet pucharu sponsorowanego przez
państwową spółkę Totalizator Sportowy wyniósł 10 milionów zł, w
ciągu czterech dni sprzedano około 1500 biletów wstępu.

Tymczasem na torze wyścigowym czteroletni ogier Alsahr – koń
z hodowli Zbigniewa Górskiego, trenowany przez Macieja Janikow-
skiego i dosiadany przez Sanzara Abajewa – pogalopował po zwy-
cięstwo w Arabskich Derby. F o t .  Ł u k a s z  K o w a l s k i

Żwawo i skocznie 
na Służewcu

Normalne wakacje 2021 – czy to w ogóle możliwe?
W końcu nastał najbardziej wy-
czekiwany czas, czyli lato i wa-
kacje. W tym roku jednak, po-
nownie jak w zeszłym, będą one
trochę inne niż te do których
przywykliśmy. Bowiem pande-
mia koronawirusa, która
wbrew temu co może się niektó-
rym wydawać, jeszcze się nie
skończyła, a do niektórych kra-
jów wraca ze zdwojoną siłą. 

Na szczęście wydaje się, że najcięższe
momenty w Polsce są już za nami, a
ograniczenia będą dalej sukcesywnie
luzowane. Czas wakacji niesie za sobą
również inne, tradycyjne dylematy –
czyli co zrobić z dziećmi w wakacje,
aby były ciekawe i bezpieczne.

Koniec z siedzeniem w domu 
O ile dzieci nie uczęszczają w trakcie

wakacji do szkoły, to ich rodzice wciąż
muszą chodzić do pracy, więc tworzy się
dylemat – co zrobić z pociechami? Naj-
łatwiejszym rozwiązaniem będzie pusz-
czenie ich samopas, ale ciężko nazwać
to odpowiedzialnym, zwłaszcza w przy-
padku najmłodszych. Trzymanie dzie-
ci w domu również nie jest dobre. 

Ostatni rok pokazał, jak dramatycz-
ne skutki niesie za sobą ciągłe przeby-
wanie dzieci w domach. Badania dzie-
ci nad skutkami emocjonalnymi pan-
demii są ciągle prowadzone i aktuali-
zowane. Przykładem mogą być m.in.
Stany Zjednoczone, gdzie opubliko-
wano raport, z którego wynika, że na-
pięcia i lęki związane z poczuciem bra-
ku kontroli u sześciolatków wzrosły
aż o 30%. Badacze alarmują, że dzie-
ci niekiedy znacznie mocniej ucierpia-
ły, niż dorośli. Z kolei z badania prze-
prowadzonego przez Difference we
współpracy z psychologami z Uniwer-
sytetu SWPS wynika, że izolacja była
trudnym emocjonalnie czasem dla
uczniów. Rodzice zauważyli spadek
samopoczucia u swoich dzieci w cza-
sie pandemii, a u 75% z nich częściej
niż wcześniej zdarzały się negatywne
reakcje emocjonalne – przejawy złości,

obrażanie się, nieprzestrzeganie po-
leceń czy zamykanie się w sobie. Po-
nad połowa respondentów uznała, że
w okresie pandemii samopoczucie ich
dziecka pogorszyło się.

Razem z rówieśnikami
Na szczęście są już wakacje i na ratu-

nek przychodzą placówki oraz ośrodki
organizujące zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży. Obecnie znalezienie ciekawych
kolonii bądź półkolonii nie jest trudne,
bo ofert na rynku jest co niemiara. 

Wiele miejscowości organizuje też
tzw. lato w mieście, podczas którego
dzieci mogą ciekawie spędzić czas w
gronie rówieśników pod czujnym
okiem opiekunów. Jest to jeden z naj-
lepszych pomysłów na udane wakacje
dla najmłodszych, bo umożliwia także
rozwój kulturalny poprzez odwiedza-
nie muzeów i innych ośrodków kultu-
ry, będące często nieodłącznym ele-

mentem lata w mieście. A co najważ-
niejsze, będą mieli oni okazję obcować
z rówieśnikami. 

Wybierz sprawdzone miejsce
Zanim poślemy swoje pociechy do

tego rodzaju miejsca, dobrze jest zy-
skać rozeznanie w kilku aspektach. A
więc po pierwsze, istotna jest lokaliza-
cja placówki. Dzieci muszą mieć moż-
liwość łatwego dotarcia na miejsce.
Jeżeli znajduje się ono nieco dalej od
domu, upewnijmy się, że będziemy w
stanie dostarczyć tam swoich pod-
opiecznych.

Kolejną rzeczą, na którą warto zwró-
cić uwagę, jest rodzaj zajęć. Lepiej
upewnić się, że opiekunowie są kompe-
tentni, aktywności oferowane przez
nich bezpieczne, a dzieci nie będą się
nudzić. Kupowanie kota w worku nig-
dy nie jest dobrym pomysłem, a już
szczególnie gdy chodzi o czas wolny

naszych pociech. Dobre półkolonie za-
pewniają odpowiedni balans między
przyjemnym a pożytecznym, czyli mię-
dzy aktywnościami kulturalnymi, spor-
towymi, integracją i odpoczynkiem.

Ważne są także godziny zajęć. Naj-
lepiej, żeby umożliwiały dostarczenie
dziecka do danego miejsca przed pój-
ściem do pracy i odbiór już po jej za-
kończeniu. Z reguły nie powinno to
stanowić problemu, bo półkolonie za-
czynają się rano i kończą w godzinach
popołudniowych, ale zawsze dobrze
się upewnić.

Jedną z ostatnich, ale chyba też jedną
z najważniejszych rzeczy, jest to, aby nie
robić nic na siłę, wbrew woli samych za-
interesowanych, a więc dzieci. O ile na-
turalny jest opór młodego człowieka wo-
bec wszystkiego co nowe, to jeżeli nie
daje się przekonać, lepiej do niczego nie
zmuszać. Dobrym pomysłem jest umoż-
liwienie wyboru zajęć – wiele domów

kultury, klubów sportowych i innych te-
go typu miejsc oferuje tematyczne lato w
mieście. Ostatecznie przecież to właśnie
dziecko ma swój czas wolny, w którym
ma naładować akumulatory na kolejny
rok, i to ono ma się nim cieszyć.

Dbamy o normalne wakacje 2021
Nie można też zapominać o tym, co

wywróciło nasze życie do góry nogami
w ostatnich miesiącach, a więc o pan-
demii COVID-19. Wybierając półkolo-
nię czy ośrodek kultury, należy dowie-
dzieć się, czy organizatorzy, którym
chcemy powierzyć na czas wakacji
swoje dzieci, podchodzą do sprawy
poważnie i czy odwiedzane miejsca są
odpowiednio dezynfekowane. Choć
obecnie liczba zakażeń stopniowo spa-
da, wirus wciąż jest wśród nas i nie
wolno go lekceważyć.

Marka Ariete widząc dużą potrzebę,
aby tegoroczne wakacje były normalne,
postarała się zawalczyć o bezpieczeń-
stwo właśnie w ośrodkach kultury czy
na koloniach i półkoloniach. „Zorgani-
zowaliśmy wysyłkę sanifikatorów – pro-
fesjonalnych urządzeń do dezynfekcji i
wysłaliśmy do 30 placówek, które wy-
raziły chęć ich otrzymania. Wybraliśmy
urządzenie, które zapewni ochronę pra-
cownikom, dzieciom oraz wszystkim,
którzy odwiedzają placówkę.” – mówi
Michał Obalewski Prezes Gero Sp. z o.o
będącej w Polsce wyłącznym dystrybu-
torem marki Ariete.

Idea całej akcji, zorganizowanej
przez markę, była prosta. „Mówiąc o
dezynfekcji pomieszczeń, edukujemy
i sprawiamy, że mamy szansę, aby
#normalnewakacje 2021 stały się
możliwe. Co więcej, chcemy, także zro-
bić wszystko, aby sytuacja w Polsce
była lepsza niż w innych krajach na
świecie.” – dodaje Obalewski. 

Organizatorzy akcji zapewniają, że
to nie koniec ich działań w te wakacje,
a kolejne placówki i ośrodki kultury,
całkowicie bezpłatnie też będą miały
szansę otrzymać takie wsparcie.

K a r o l i n a  C e m p e l
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T rwają igrzyska olimpijskie. Dziwna to olimpiada, bo po raz pierwszy
bez publiczności. Ja dzisiaj na gorąco o komentatorach. We wtorek roz-
grywano cross country kobiet, czyli wyścig kolarek górskich po lasach,

wzniesieniach i wybojach. Szalenie trudna konkurencja, szczególnie kiedy wil-
gotność powietrza przekracza 90 procent. Większa część komentarza dwóch zu-
chów z Polski trzymających mikrofony w Eurosporcie dotyczyła Mai Włoszczowskiej. Komentato-
rzy rozpływali się nad jej osiągnięciami, mimo że nasza kolarka plasowała się dopiero w trzeciej dzie-
siątce międzynarodowej stawki. Podawali sprzeczne informacje - wpierw, że “korek” po starcie ode-
brał Mai szanse walki o medale, by za chwilę donieść, że Polki w ogóle nie zaliczano do grona fa-
worytek. Jednak najbardziej wkurzyło mnie kilkakrotnie powtarzane stwierdzenie, iż nic od niej już
nie oczekujemy, ponieważ Maja przez całe lata dała nam tyle radości, że aż strach. Mam więc ro-
zumieć, że Włoszczowska poleciała do Tokio za zasługi, a nie po medal. I to mnie dobija. 

Nie ma wątpliwości, że Maja wielką sportsmenką... była. Ale liczy już sobie 38 lat, a jej ostatnie
sukcesy to zwycięstwo w Pucharze Świata 2012 i srebrny medal pięć lat temu na olimpiadzie w Rio
de Janeiro. Jak długo jeszcze będziemy się sycić historią, a sycimy się nią na każdym obszarze? Wę-
grzy wysłali do Tokio dziewiętnastoletnią  Blankę Katinkę Vas, która wywalczyła czwartą lokatę w
cross country, bijąc wiele faworytek do złotego medalu. Nasza wiekowa sportowo Maja Włoszczow-
ska zajęła “dobre” 20. miejsce, tracąc do zwyciężczyni wyścigu Szwajcarki Jolandy Neff “zaledwie”
około 9 minut. Czemu nie wysłano do Tokio młodej utalentowanej Gabrysi Wojtyły, by rozwijała swój
talent i zdobywała doświadczenie, a zdecydowano się postawić na sportową emerytkę? Nie rozu-
miem takiej polityki PZKOl, jak nie rozumiem polityki PZPS prowadzonej przez prezesa Jacka Ka-
sprzyka. Od 2015 roku uporczywie trzyma na stanowisku trenera kadry narodowej siatkarek Jac-
ka Nawrockiego. Kolejne turnieje to kolejne blamaże, choć talentów nam nie brakuje. Ostatnio w
Lidze Narodów pełna kompromitacja - dziesięć przegranych meczów i jedenaste miejsce w tabeli,
co pokazuje, gdzie teraz jest polska siatkówka kobieca. 

Tak w męskiej, jak i w kobiecej siatkówce obrodziło. Siatkarze mogą dzisiaj wystawić dwie
prawie równorzędne szóstki i każda miałaby medalowe szanse. W siatkówce żeńskiej tak-
że wysyp talentów - Magdalena Stysiak (203 cm wzrostu), Malwina Smarzek - Godek (191

cm i 318 cm zasięgu w ataku), Zuza Efimienko (196 cm), Klaudia Alagierska (191 cm), Joanna Wo-
łosz (jedna z najlepszych rozgrywających świata), Agnieszka Kąkolewska  (199 cm wzrostu), czy
Zuza Górecka, która atakując “wisi” w powietrzu niczym słynna Brazylijka Gabi, to materiał, z któ-
rego trener z dużą wiedzą potrafiłby ulepić team pretendujący do podium w najbardziej prestiżo-
wych zawodach. Męska siatkówka w Polsce pokazuje, że na siatkarski Olimp wyprowadzili nas tre-
nerzy zagraniczni od Raula Lozano poczynając, poprzez Andreę Anastasiego i Stephana Antigę, na
Vitalu Heynenie kończąc. Na co więc czeka prezes PZPS? Czy nie dostrzega, że naszym siatkarkom
potrzebny jest ktoś znacznie lepszy niż Jacek Nawrocki? Że ten facet niczego dziewczyn nie nauczył
i już nie nauczy. Nie dostrzega, że obdarzona świetnymi warunkami fizycznymi Kąkolewska prze-
wraca się o własne nogi, a Stysiak, Smarzek czy Efimienko przestały rozwijać swoje niewątpliwe ta-
lenty siatkarskie? Czy nie wie, że ten kto stoi w miejscu, cofa się?  

Prawda jest jedna - nie mamy trenerów na europejską miarę, nie mówiąc o światowej. Kilka wyjąt-
ków tylko potwierdza tę prawdę. Wielka w tym zasługa pana ministra Jarosława Gowina, który swe-
go czasu “uwolnił” wiele zawodów, w tym trenera, od rygorów formalnych związanych z nabyciem
uprawnień do jego wykonywania. Teoretycznie trenerem może więc być dzisiaj babcia klozetowa. De-

cyzja Gowina napędziła koniunktu-
rę, ale w odwrotnym kierunku. Pań-
stwo wyłożyło w ostatnich latach na
sport naprawdę spore sumy, więc
trenerami zostali mężowie zawodni-
czek, wujowie, krewni, czy zaprzy-
jaźnieni nauczyciele wychowania fi-
zycznego. Tego rodzaju duety łyka-
ją spore pieniądze, dające im często

możliwość trenowania w luksusowych warunkach, a wyników brak. Komentatorzy sportowi w więk-
szości milczą i nazywają piąte miejsce kajakarki górskiej Klaudii Zwolińskiej “fantastycznym przejaz-
dem w finale” oraz “znakomitym miejscem”. Moim skromnym zdaniem, piąte miejsce na olimpiadzie
byłoby fantastycznym osiągnięciem dla sportowca z Togo, Wysp Tonga, czy z Gwatemali, ale dla re-
prezentantki bez mała 40-milionowego europejskiego państwa nie powinno być powodem do dumy.

Przejdę miękko do sytuacji w kraju. Tematem numer jeden jest dzisiaj projekt ustawy  zwa-
nej “anty-TVN”. Wielokrotnie podkreślałem, że druga kadencja w parlamencie tej samej eki-
py, to potęgująca się z dnia na dzień buta i oderwanie się od rzeczywistości. Trzeba postra-

dać resztki rozumu, by próbować uwłaszczyć się na największej amerykańskiej inwestycji w naszym
kraju.  Ta akcja nie może się udać, bo byłby to potężny cios w prestiż największego mocarstwa świa-
ta. Oni na to nigdy nie pozwolą, bo śladem Zjednoczonej Prawicy mogliby pójść inni. Zresztą, czy
moralne i sprawiedliwe jest zmuszanie właściciela do  sprzedaży choćby części jego majątku? To me-
toda gangsterska rodem z Sycylii, bądź Chicago lat trzydziestych. Osobiście cieszę się, że miłości-
wie nam panujący tracą rozum - szybciej znikną z powierzchni ziemi. Dla milionów Polaków
wdzięcznych Prezesowi i jego drużynie za 500+ i dodatkowe emerytury mam wiadomość z ostat-
niej chwili: dzisiaj, czyli we środę 28 lipca, po raz pierwszy zapłaciłem za litr benzyny Pb98 ponad
6 zł (6,01). I nie ostatni - co do tego nie mam złudzeń. Coraz bardziej widoczna jest makiawelistycz-
na polityka Prezesa, który jedną ręką rozdaje, a drugą zabiera. 

Wioskowy głupek wie, że jeśli drożeją benzyna i energia elektryczna drożeje wszystko. Jeśli cho-
dzi o ceny energii elektrycznej drożej jest tylko na Malcie. Ceny w czerwcu w stosunku do czerwca
ubiegłego roku wzrosły ogólnie o 4,4 proc. I tak usługi - wzrost o 6,1 proc, pieczywo - 5,8 proc, mię-
so drobiowe - 21,1 proc., energia elektryczna 9,5 proc.,  usługi lekarskie - 6 proc., benzyna - 29 proc.,
usługi związane z kulturą - 12,1 proc. Już od sierpnia cena gazu wzrasta o dalsze 12 proc., a energii
elektrycznej o kolejne 20 proc. Ciekawe, kto wytrzyma te potężne ciosy wymierzone z domowe go-
spodarstwa, które wynikają z wprowadzenia od 1 stycznia kilkunastu nowych podatków. A z dru-
giej strony wynagrodzenie dla dwuosobowego zarządu TVP wyniosło w 2020 roku aż 2,17 mln zł.
Na tapecie jest projekt ustawy zwiększającej pensje polityków. Pan premier nie będzie już zarabiał
11 tys. zł, lecz 22 tys. Pan prezydent przytuli co miesiąc 26 tys. zł (12,600), panowie ministrowie z
10.100 tys. zł skoczą na 18 tys., a wiceministrowie z 8 na 17 tys. Pierwsza Dama zaś będzie pobierać
miesięcznie 18 tys. zł. Aż o 58 proc. mają wzrosnąć apanaże pań i panów posłów - z 8 tys. zł na 12.600. 

Brytyjski Guardian analizował ostatnio sytuację w Polsce i na Węgrzech. I nie zostawił na obu
krajach suchej nitki. Dziennikarze bardzo dokładnie przyjrzeli się bajzlowi, jaki panuje w
Polsce i akcentują ciągoty naszego rządu w kierunku nacjonalizmu, który tylko krok dzie-

li od narodowego socjalizmu, czyli faszyzmu. Podkreślają fakt, że po transformacji ustrojowej Pol-
ska wyrosła na poster child postkomunistycznej Europy, by zadziwiająco szybko powrócić do wła-
snych korzeni - zacofania w sferze społecznej, religijnego fanatyzmu, nietolerancji oraz braku przy-
wiązania do demokracji i poszanowania prawa. Precyzyjnie wyliczają, ile pieniędzy otrzymaliśmy
od UE, a ile wpłaciliśmy do wspólnej kasy, puentując, że wydajemy miliony dolarów na budowa-
nie wizerunku Polski na świecie, ale są to pieniądze wyrzucane w błoto, ponieważ już staliśmy się
studiowanym na całym świecie przypadkiem upadku demokracji i budowania zamkniętego, nacjo-
nalistycznego, nieliberalnego państwa autorytarnego za pieniądze z UE i w jej wnętrzu. Dzienni-
karze Guardiana są przekonani, że Bruksela tak tego nie zostawi, ponieważ istnieje coraz bardziej
realna groźba, że Polska i Węgry zainfekują inne kraje Wspólnoty, stanowiąc inspirację dla dykta-
torów, grając na nosie instytucjom międzynarodowym i traktatom. 

Jarosław Kaczyński i jego drużyna liczą na to, że w styczniu 2022 r. otrzymają pierwszą transzę z
przyrzeczonych przez UE aż 770 miliardów pochodzących z Funduszu Odbudowy i dzięki temu bę-
dą mogli finansować Polski Ład oraz wypłacać ludowi dodatkowe świadczenia. Tymczasem Brukse-
la najwyraźniej straciła cierpliwość i dotacja może się znacznie opóźnić. Co to będzie oznaczać? Ka-
tastrofę na każdym froncie, bo z opublikowanych przez GUS danych wynika, że oficjalny dług publicz-
ny wynosi już prawie bilion zł, czyli 52 proc. PKB, ale niezależne zagraniczne instytucje finansowe twier-
dzą, iż faktyczny, starannie ukrywany dług publiczny w Polsce wynosi  aż 4,96 biliona zł, to jest 276
proc. PKB. Oznaczałoby to, że oficjalne dane pokazują jedynie 20 proc. realnego zadłużenia kraju, któ-
re już dziś ma wartość krytyczną dla długoterminowej wypłacalności. Czyżby król Jarosław był nagi?

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Kto daje i odbiera, ten...

„Wioskowy głupek wie, że jeśli
drożeją benzyna i energia
elektryczna, drożeje wszystko.
Jeśli chodzi o ceny energii 
drożej jest tylko na Malcie”

Głupi Jaś był w naszej wsi lekceważony,
Marzył jednak, żeby trafić na salony.

Lecz na szczęście kilku braci miał mądrali,
Co wytrwale o to samo zabiegali.

I choć nieco podzielone były zdania,
Zakończyły się sukcesem ich starania.

Wszystkich cieszy, łatwo poznać to po minie,
Że nareszcie będą w jednej żyć rodzinie,

A że zgodę wyraziły obie strony,
Głupi Jaś też został do niej zaproszony.

Od sąsiadów dostał wsparcie finansowe,
By wykonał pilne prace remontowe.

W pierwszym rzędzie wszyscy poszli mu na rękę,
By sławojkę mógł przerobić na łazienkę.

Wnet do Jasia popłynęła niezła kasa,
Co się wiąże z przestrzeganiem pewnych zasad,

Lecz Jaś stwierdził, że to jego nie dotyczy
I to inni teraz muszą się z nim liczyć.

- Jestem – stwierdził - niezależny, wszystko mogę.
Nasrał w kącie i narzygał na podłogę.
Poproszono, by posprzątał to po sobie,
Albo będzie musiał ten opuścić obiekt.

Lecz Jaś, butny, zadufany w nowej roli,
W swe zwyczaje ingerować nie pozwoli.

Nikt nie będzie mu dyktował jak postąpi!
Jego prawa są nadrzędne! Ktoś w to wątpi?
Co za wstyd! Czy to odkręcić jeszcze da się?
Co my teraz mamy zrobić z głupim Jasiem?
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Restauracja Winowajcy roku (Ursynów, park im. JP II, obok tężni, stacja metra Stokłosy).
Wstęp wolny (trzeba tylko zamówić co nieco: do wyboru pyszne dania, desery, drinki, kawa, herbata).

W o j t e k  D ą b r o w s k i

O GŁUPIM JASIU 
Z NASZEJ WSI

Chyba nie ma wśród nas nikogo, kto nie odczułby na sobie skutków pan-
demii. Udało się zażegnać największy kryzys związany z lawinowo rosną-
cą liczbą zachorowań i wysokim odsetkiem zgonów z powodu Covid-19,

a już przychodzi nam się zmierzyć z kolejną falą infekcji. Dotychczas mieliśmy do
czynienia z właściwą większej części społeczeństwa w walce z pandemią. Dzięki
temu udało się ją opanować, jednak ostatnio pojawił się duży problem - duża liczba obywateli nie chce
się szczepić. Powody tego są różne. Najczęściej są to trudno zrozumiałe obawy przed szczepionką.
Część przeciwników szczepień swoją odmowę jako sprzeciw wobec ograniczania swobód obywatel-
skich. Taką postawę można porównać do podcinania gałęzi na której obok podcinającego siedzą też
inni ludzie, ale to ta osoba rości sobie prawo do podcinania gałęzi w imię wolności.

Tymczasem mamy coraz więcej zakażeń indyjskim wariantem koronawirusa Delta. To właśnie
on dominuje w Wielkiej Brytanii, gdzie stał się przyczyną wzrostu liczby zakażeń i kolejnej fali epi-
demii. Również w Izraelu mogącym poszczycić się największym odsetkiem osób zaszczepionych licz-
ba zakażonych tą mutacją rośnie. Skłoniło to tamtejsze władze do przywrócenia niektórych restryk-
cji m.in. obowiązku noszenia maseczek. 

Wariant indyjski jest o 60 proc. bardziej zakaźny, a objawy choroby różnią się od tych, któ-
re towarzyszyły wcześniejszym odmianom koronawirusa. Łatwość, z jaką przenosi się
wirus, oznacza większą liczbę chorych. Przebieg choroby zależy od wielu czynników,

ale jedna prawidłowość jest na tyle wyraźna, aby wyciągnąć zasadniczy wniosek. Otóż, osoby za-
szczepione, które uległy zakażeniu przechodzą chorobę nieporównanie łagodniej niż nieszczepio-
ne. Wniosek jest jednoznaczny i powinien skłonić wszystkich do podjęcia decyzji o zaszczepieniu
się. Tak jednak nie jest. Wciąż duży odsetek obywateli zwleka z decyzją o przyjęciu szczepionki. Od-
wleka ją lub odmawia z sobie tylko znanych powodów. Trudno to zrozumieć, bo jeśli dzięki szcze-
pieniu można uniknąć ryzyka lub znacznie je zmniejszyć, to po co ryzykować? To pytanie wydaje
się retoryczne. Niestety, praktyka pokazuje coś innego. W Europie i wielu krajach na świecie, roz-
ważane są rozmaite metody ustawowego skłonienia opornych do zaszczepienia się. Budzi to opór
u przeciwników szczepień, z drugiej zaś strony znaczna część obywateli poszczególnych krajów skła-
nia się do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych zasad postępowania wobec antyszczepionkowców. 

W świetle danych naukowych powszechne szczepienia są najlepszym sposobem obrony przed pan-
demią. Wydaje się, że wraz z rosnącą liczbą zachorowań presja wywierana na antyszczepionkowców
będzie się nasilać. Można się spodziewać, że również środowiska biznesu, restauratorzy, branża tu-
rystyczna i wszystkie inne gałęzie gospodarki opowiedzą się jednoznacznie po stronie zwolenników
szczepień nie mogąc pozwolić sobie na kolejny lockdown i ograniczenia działalności. Wprowadzenie
zasady, że z niektórych usług, świadczeń i przywilejów będą mogli korzystać tylko zaszczepieni znaj-
duje akceptację środowisk związanych z gospodarką. Nasuwa się analogia do próby wejścia na łódź
bez kamizelki ratunkowej. Nie zakładasz, nie wchodzisz - to zapewne usłyszymy od odpowiedzialne-
go kapitana. Koniec kropka! Zwolenników twardych i restrykcyjnych rozwiązań przybywa w wielu kra-
jach Europy i świata. Nie brak ich też u nas. Chcesz zachować swoją wolność i prawa obywatelskie do
swobodnego wyboru? Dobrze, ale kończą się one tam, gdzie naruszona zostaje wolność pozostałych.
Oni, a jest ich większość mają prawo czuć się bezpiecznie w twojej obecności. 

J ak ostatecznie zostaną rozstrzygnięte te kwestie przez Ministerstwo Zdrowia i podległe mu
jednostki, jeszcze nie wiemy. Należy poczekać na rozwój sytuacji. Najprawdopodobniej
rozwój pandemii wymusi na decydentach wprowadzenie nowych przepisów. Pandemia

nie ma barw politycznych, nie ulega wpływom ani naciskom innym niż powszechne szczepienia i
profilaktyka polegająca na respektowaniu zaleceń służb medycznych. Wskazana jest ostrożność w
znoszeniu ograniczeń epidemiologicznych. W naszych rękach leży najbliższa przyszłość i zależy ona
od nas samych. Możemy sprawić, że unikniemy załamania lub spowolnienia gospodarczego, a
przede wszystkim ryzyka zachorowania na COvid-19 z wszystkimi tego konsekwencjami?

Cieszy fakt, że w wielu dziedzinach życia powracamy do stanu sprzed pandemii. Otwarte zosta-
ły sklepy, duże i małe sieci handlowe, restauracje, obiekty sportowe, placówki kultury etc. Widok
ludzi odwiedzających te miejsca napawa optymizmem, jednak czy nie przedwczesnym? Jeśli pan-
demia nasili się, mogą one przyczynić się do szybszej transmisji groźnej mutacji indyjskiej Delta. 

Nieraz mam okazję znaleźć się w galeriach sztuki podczas wernisaży, w salach koncertowych etc.
Niewiele z obecnych tam osób przestrzega zasad epidemiologicznych, koniecznych, by powstrzy-
mać wirusa. Na bok schodzą wszelkie ograniczenia, nie zachowujemy dystansu, nie nosimy mase-
czek. A przecież, nie wszyscy obecni są zaczepieni. Niektórzy nawet chwalą się tym podają przy tym
powody sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem oraz wiedzą naukową. No cóż, jeśli nie chcesz się
szczepić, to twój wybór. Szanujemy to, ale ty uszanuj nasze prawo do tego, aby w restauracji, na si-
łowni, w środkach komunikacji, w innych miejscach publicznych obok nas przebywały jedynie
osoby zaszczepione z odpowiednim certyfikatem. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Zmuszać, czy nie zmuszać…
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Polskie królestwo Romanowów (2)

L e c h  K r ó l i k o w s k i

„Wola monarchy jest jedynym
źródłem władzy i jej ostateczną
instancją, wszystkie zaś instytu-
cje usytuowane między władzą
a poddanym są zaledwie prze-
kaźnikiem samodzierżawnych
decyzji. (…) Władza ustawo-
dawcza pozostaje w całości w
bezpośredniej gestii monarchy,
który decyduje także o właści-
wej lub niewłaściwej interpreta-
cji wszelkiego prawa”. W tym
miejscu mimochodem nasuwa
się analogia z porewolucyjną Ro-
sją, która miała (podobno) naj-
bardziej demokratyczną konsty-
tucję świata, ale  o  interpretacji
jej przepisów decydowała „prze-
wodnia siła narodu”.

Nowe państwo, którego
Aleksander był kró-
lem, było swoistym

„poletkiem doświadczalnym”,
na którym wypróbowywał kon-
cepcje rządzenia w duchu de-
mokratycznym. Jeżeli bliżej

przyjrzeć się dziejom Królestwa
Polskiego, to wyraźnie widać,
że osobowość  i cechy kolejnych
władców, jak też charakter i ce-
chy carskich wielkorządców, czy-
li namiestników, a później gene-
rał-gubernatorów, miały istotny
wpływ na losy polskiego naro-
du.  Bohdan Cywiński stwier-
dził, że  „… rosyjskie samodzier-
żawie rodzi się ze zderzenia cech
i sił kolejnych carów i zbiorowo-
ści im poddanych”.  Osobowość
tych ludzi miała ogromny wpływ
na społeczeństwo Królestwa
przez sto lat, od 1815 do 1915 r.
Jedni z nich, jak na przykład Fio-
dor Berg – pogromca powstania
styczniowego, uważani są – i
słusznie – za okrutnych opraw-
ców i ciemiężycieli, a inni, którzy
konsekwentnie  i inteligentnie
realizowali carską politykę an-
typolską, jak, np. Paweł Szuwa-
łow, uchodzili za przyjaznych
Polakom.  Wynikało to, m.in.  ze
specyfiki rosyjskiego systemu
władzy, który agresywność w jej
sprawowaniu czerpał, m.in. z
wprowadzonego w 1722 r. syste-
mu rang.  „System rang czynow-
niczych stanowił dla społeczno-
ści rosyjskiej nową i atrakcyjną
drabinę awansu socjalnego. Słu-
żąc carowi, mogłeś się stać wiel-
kim tego świata. Ale równocze-
śnie ten sam system uczył, że sta-

jesz się w kraju kimś, kiedy temu
krajowi służysz”. Na naszych zie-
miach bardzo wielu carskich
urzędników robiło wszystko, aby
zasłużyć na awans, na kolejną
rangę (czyn). Czasem – niestety
– szli po trupach i to dosłownie.

Królestwo Polskie – w
tym  Warszawa w okre-
sie zaborów – to temat

bardzo popularny w polskiej lite-
raturze historycznej.  Nie ozna-
cza to jednak, iż nie ma w tym
zakresie  białych plam.  Takimi  –
moim zdaniem – są m. in.  te-
maty związane z prywatnym ży-
ciem rosyjskich monarchów i in-
nych najwyższej rangi dostojni-
ków,  także z obecnością  rosyj-
skich wojsk w Królestwie, a tym
samym  z funkcjonowaniem  za-
sadniczej części rosyjskiej dia-
spory w naszym kraju. Ogrom-
nym i bardzo mało rozpozna-
nym tematem jest problematyka
rosyjskiego budownictwa for-
tecznego w Królestwie Polskim,
szczególnie w Warszawie. Te-
mat ten  już od półtora wieku
wywiera przemożny i wieloraki
wpływ na życie  i kształt prze-
strzenny naszej stolicy, natomiast
nie jest dotychczas należycie
zbadany i opracowany.  W cza-
sach Polski Ludowej w ogóle nie
istniał, co potwierdza, m. in. brak
hasła  w wydanej w 1975 r., ce-
nionej Encyklopedii Warszawy
oraz w jej uzupełnionej i rozsze-
rzonej wersji z 1994 r., a więc
wydanej już w wolnej Polsce.
Wszystko, co w jakikolwiek spo-
sób wiązało się z wojskiem,
obronnością oraz obiektami, któ-
re tamte władze uważały za
istotne dla bezpieczeństwa –  by-
ło co najmniej poufne, jeżeli nie
tajne. Dotyczyło to szczególnie

związku spraw wojskowych z
Rosją, co rozumiano – ze Związ-
kiem Radzieckim, a ten był prze-
cież naszym sojusznikiem i bra-
tem. Podobny, moim zdaniem,
był stosunek cenzury do przed-
stawiania najwyższych rosyj-
skich dostojników  – zarówno
carskich, jak i sowieckich –  w
złym świetle. 

Zpunktu widzenia pe-
tersburskich strategów,
Królestwo Polskie  na

przełomie XIX i XX w. – moim
zdaniem – zajmowało miejsce
podobne do obwodu kalinin-
gradzkiego w obecnej Rosji. I
Królestwo, i Obwód to przede
wszystkim wielkie bazy wojsko-
we, stanowiące rosyjski przyczó-
łek do ewentualnej wojny na Za-
chodzie. Różnica polega, m.in.
na tym, że obwód kaliningradz-
ki (15 tys. km kw.) jest znacznie
mniejszy od  byłego Królestwa
(127 tys. km kw.) i zamieszkały
jest prawie wyłącznie przez lud-
ność rosyjską (ok. 600 tys).
Wprawdzie Rosjanie czynili pró-
by zmiany składu etnicznego
Królestwa,  ale nie odnieśli suk-
cesu. Sprowadzali do Królestwa
„Wielkorusów”, jak np. w cza-
sach Paskiewicza, a także inicjo-
wali wyjazdy (przesiedlenia)
polskich chłopów w głąb Impe-
rium, lub wysyłali ich na emi-
grację, np. do Brazylii, jak miało
to miejsce  w czasach generał-g-
ubernatora Szuwałowa, ale nie
miało to większego wpływu na
zmianę składu etnicznego ziem
byłego Królestwa Polskiego.

Wlatach 90. XX wie-
ku sprawa zagospo-
darowana terenów

pofortecznych (w Warszawie)
stała się sprawą publiczną.
Uchwały w tej sprawie podej-
mowała Rada m.st. Warszawy,
np. uchwała nr XX/203/2000
Rady Miasta Stołecznego War-
szawy z dnia 20 marca 2000 r.
„w sprawie ustaleń wiążących
gminy warszawskie przy spo-
rządzaniu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzen-
nego dla systemu fortecznego
XIX-wiecznej twierdzy Warsza-
wa”, co – moim zdaniem –
świadczy o społecznym zainte-
resowaniu  XIX-wiecznymi  re-
liktami architektury militarnej.
Potwierdzają to zrealizowane
pod koniec drugiego dziesię-
ciolecia XXI wieku  osiedla
mieszkaniowe na Forcie VIII
oraz forcie przy ul. Idzikowskie-
go w Warszawie, tj. Forcie Pił-
sudskiego.

Omawiając problem
Królestwa Polskiego
pod berłem Romano-

wów,  warto pamiętać o  Rosji
tamtych czasów i nie tylko tam-
tych czasów.  W ocenie wybit-
nego rosyjskiego polityka prze-
łomu XIX i XX w. (m.in. minister
finansów  w l. 1892-1903  i pre-
mier w l. 1905-1906) – Siergie-
ja Witte (1849-1915): „Cesar-
stwo Rosyjskie w istocie było im-
perium wojennym, niczym
szczególnym się nie wyróżniało
w oczach cudzoziemców”. Je-
den z  nich, francuski arystokra-
ta Astolphe Louis Léonor mar-
kiz de Custine, który zwiedzał
Rosję w 1839 r., w liście napisa-
nym w Peterhofie 23 lipca 1839
r. zawarł następującą opinię: „
…  – jedynym zadośćuczynie-

niem za nieszczęście, jakim jest
narodzić się w tym kraju, są peł-
ne pychy nadzieje  i sny o potę-
dze”. Nieco dalej dodał: „Powsta-
je tutaj pytanie zasadnicze: czy
żądza podbojów, ukryty sens
dziejów Rosji, jest jedynie ułu-
dą,  która krócej bądź dłużej ma-
nić będzie jej nieokrzesane lu-
dy, czy też owo marzenie może
się kiedyś ziścić?”. 

I nny cudzoziemiec, Neill
S. Brown – poseł Stanów
Zjednoczonych   w Rosji,

w depeszy z 28 stycznia 1852 r.
napisał, m.in.: „Wśród Rosjan
panuje dziwny przesąd, mówią-
cy, że ich przeznaczeniem jest
władać światem”.   Moim zda-
niem, należy to zapamiętać, al-
bowiem był (i jest) to ponad-
czasowy imperatyw wszelkich
działań tego państwa! Charak-
terystyczne dla obrazu  Rosji
jest stwierdzenie lorda Palmer-
stona: „Od zawsze polityka i za-
sada działania rosyjskiego rzą-
du polega na poszerzaniu gra-
nic kraju, gdy tylko apatia i bo-
jaźliwość sąsiednich krajów na
to pozwalały, po czym zwykle
następowała przerwa w działa-
niach i nierzadko cofnięcie się,
kiedy nastąpił zdecydowany
sprzeciw, a następnie oczeki-
wanie na następną sprzyjającą
okazję,  aby dopaść upatrzoną
ofiarę”. Czy coś się zmieniło od
tamtych czasów?

PPoowwyyżżsszzyy tteekksstt,, ttoo wwyybbrraannee
ffrraaggmmeennttyy kkssiiąążżkkii LL.. KKrróólliikkooww-
sskkiieeggoo pptt..:: PPoollsskkiiee kkrróólleessttwwoo RRoo-
mmaannoowwóóww,, kkttóórraa nniieebbaawweemm uukkaa-
żżee ssiięę nnaakkłłaaddeemm „„WWyyddaawwnniiccttwwaa
WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo””..

Polskie królestwo Romanowów to  utworzone w 1815 r.
Królestwo Polskie. Powstało w trakcie Kongresu
Wiedeńskiego z woli cara Aleksandra Pierwszego 

Romanowa. Państwo to powołane zostało nie tylko 
z inicjatywy, ale  w interesie  Imperium Romanowów,
którego carowie sprawowali władzę absolutną, nazy-
waną w Rosji „samodzierżawiem”.  Jest (było) „… sys-
temem sprawowania władzy państwowej, w założeniu
skoncentrowanej w rękach monarchy i nie podlegają-
cego żadnej oficjalnej kontroli”. 

CCeerrkkiieeww wwee wwssii SSttaanniissłłaawwoowwoo kk.. MMooddlliinnaa..

FFoorrtt VVIIIIII - kkoosszzaarryy..

Lubisz załatwiać sprawy przez Inter-
net? Czy wolisz dzwonić i ustalać
wszystko telefonicznie? A może najwy-
żej stawiasz osobisty kontakt i bezpo-
średnią rozmowę? Niezależnie od 
indywidualnych preferencji, każdy 
znajdzie odpowiedni dla siebie sposób,
aby wypełnić obowiązek udziału 
w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań (NSP 2021). 
Najważniejsze, aby zrobić to szybko 
i nie narażać się na karę grzywny.

Rachmistrzowie spisowi dość często spotyka-
ją się z odmową od osób, które twierdzą, że ma-
ją na to czas do 30 września. Jest to rzeczywiście
termin końcowy NSP 2021, ale kontakt od rach-
mistrza oznacza, że nie można już czekać dłużej
i należy spisać się z jego pomocą.

Osoby, do których rachmistrz jeszcze nie dotarł,
powinny z kolei pamiętać, że wygodniej spisać się
samemu i warto to zrobić jak najszybciej. Czeka-
nie ze spisem do końca września może zakoń-

czyć się tym, że ostatecznie zapomni się o tym
obowiązku.

Internet – szybko, wygodnie i od ręki
Podstawową metodą spisową jest formularz

online dostępny na stronie https://spis.gov.pl/.
Aplikacja działa 24 godziny na dobę, od momen-
tu pierwszego logowania mamy 14 dni na dokoń-
czenie spisu. Jest to metoda najwygodniejsza i nie
wymaga kontaktu z rachmistrzem.

Zadzwoń i spisz się!
Samospis przez telefon to odpowiednia opcja

dla osób, które nie mają komputera z Internetem
i które wolą mieć wsparcie rachmistrza. Z tej
możliwości powinny też skorzystać osoby, które
rozpoczęły spis samodzielnie przez Internet, nie
dokończyły formularza, minęło już 14 dni od
momentu logowania i ponowny dostęp do apli-
kacji spisowej został zablokowany. Wystarczy
wybrać numer infolinii spisowej 22 279 99 99,
wcisnąć klawisz „1” („Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań 2021”), potem znów „1”,

czyli „Spisz się przez telefon”. Po zgłoszeniu się
konsultanta możemy rozpocząć spis lub dokoń-
czyć pytania w zablokowanym formularzu.

Czekają na Ciebie w urzędzie miasta
Przewidziano również możliwość spisania się

w urzędzie gminy/miasta. W każdej gminie i
mieście w Polsce funkcjonuje stanowisko spiso-
we, a wsparciem służy przeszkolony pracownik
urzędu. Na wizytę warto się wcześniej umówić te-
lefonicznie. W okresie letnim wiele gmin organi-
zuje też mobilne punkty spisowe m.in. w par-
kach, na osiedlach czy imprezach plenerowych,
zamieszczając informacje o takich działaniach
(termin i miejsce) na swojej stronie interneto-
wej czy w mediach społecznościowych.

Rachmistrzowie dzwonią, aby pomóc
Rachmistrzowie spisowi pracują w terenie i

telefonicznie. Ta metoda spisu jest skierowana
przede wszystkim do dwóch grup mieszkańców.
Pierwszą są osoby przyzwyczajone do tradycyj-
nej formy spisu, czyli bezpośredniej rozmowy z

rachmistrzem. Takich osób jest wciąż sporo, dla-
tego mimo szybko postępującej informatyzacji,
rachmistrzowie pozostają istotnym elementem
spisów powszechnych w Polsce.

Druga grupa, dla której rachmistrzowie będą
stanowić cenną pomoc, to wszystkie osoby, któ-
re przekładają spis w nieskończoność. Powinny
skorzystać z tej okazji i z pomocą rachmistrza
wywiązać się wreszcie z tego obowiązku.

Czekanie może kosztować nawet 5 tys. zł!
Dlaczego tak ważne jest, aby spisać się jak naj-

szybciej i nie czekać z tym do ostatniego dnia spi-
su? Jeśli przegapimy termin i przypomnimy sobie
o spisie już po jego zakończeniu, popełniamy wy-
kroczenie. A to może oznaczać grzywnę – jej wy-
sokość zależy od decyzji sądu i może sięgać nawet
5 tys. złotych. Również odmowa udzielona rach-
mistrzowi jest traktowana jako niewywiązanie się
z obowiązku spisowego, dlatego nie warto zwle-
kać. Do wyboru mamy kilka metod spisowych.
Wybierzmy odpowiednią dla siebie, spiszmy się i
w spokoju cieszmy letnim wypoczynkiem.

Nie czekaj  do wr ześnia,  spisz się już teraz!



1 4

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

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

DZIAŁKI rekreacyjno-
budowlane, Prażmów, 
602 770 361

KUPIĘ las, okolice Prażmowa,
602 770 361

SPRZEDAM działkę budowlano-
rolną 4800 m2 z domem i sadem,
Janików, mazowieckie, 
798 851 194

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy: 
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż:
!Centrum, 24 m2, 1 pok.,

świetny standard, 100 m od  
st. metra, cisza, spokój, 
601 720 840

!Konstancin, 100 m2

apartament, obok parku, dobra
cena, 601 720 840

!Konstancin, rezydencja 400
m2/3500 m2, starodrzew, wysoki
standard, 601 720 840

!Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,7 mln.
zł, 601 720 840

!Starówka, koło Rynku, 
53 m2, 2 pokoje, do wejścia, 
601 720 840

!Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł, do neg., cisza, spokój,
świetny punkt,  601 720 840

!Ursynów, 61 m2, 3 pok., I p.,
do wejścia, 601 720 840

!Ursynów, 2 pok.,42 m2, blisko
metro, po remoncie, c. 535 tys.zł,
601 720 840

!Ursynów, 2 pok., 48 m2, 
550 tys. zł, 601 720 840

!Ursynów, 3 pok.., 58 m2, 
c. 710 tys. zł, 601 720 840

!Ursynów Imielin ,70 m2, 
3 pok.,z garażem, ładne, 
601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom ok. Góry Kalwarii, 

w stanie surowym 230 m2 na
działce 1300 m2. Cicha, spokojna
okolica, tylko 350 tys. zł, 
601 720 840

!Konstancin, rezydencja 400
m2/3500 m2, starodrzew, wysoki
standard, 601 720 840

!Konstancin, 400m2/1300m2,
ładny dom w dobrej cenie, tylko
1,9 mln zł, 601 720 840

!Konstancin , okazja dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 1.250 tys.zł, 601 720 840

!Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do 450
m2, 601 720 840

!Mokotów Górny dom, 300
m2, świetny punkt, 601 720 840

!Piaseczno Gołków, 80 m2

dom, działka 500 m2, c. 630 tys. zł,
601 720 840

!Ursynów, pół bliźniaka, 610
m2 na mieszkanie lub biuro, 
c. 3,8 mln.zł, 601 720 840,  

!Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840 

Działki:
!Działka 1600 m2

k.Konstancina (5 km), pod
budowę domu, ładna, zielona,
cisza, spokój, świetna cena, 
601 720 840

!Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840  

!Chyliczki, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

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

!Wesoła 63 000 m2,
inwestycyjna, blisko autostrady,
601 720 840  

!Wilanów, 5000 m2, pod
bud.jednorodzinne, ładna działka,
601 720 840

Do wynajęcia:
!Mokotów, ul. Belwederska, 

4 pokoje, 108 m2, do wynajęcvia
6500 zł/m-c, 601 720

Lokale handlowe :
!58 m2 z dobrym najemcą,

tylko 830 tys. zł.
!Biedronka, z najemcą.

Wieloletnia umowa, 601 720 840
!Biurowiec, 3000 m2,

Warszawa, dobry standard, z
parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,

!Centrum, lokal 160 m2 –
sprzedaż – z najemcą – 10 lat,
dobra inwestycja, 601 720 840

!Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep
spożywczy działający, dobre
dochody, do wynajęcia, 18 tys.
zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5 mln. zł, 
z powodu braku czasu, 601 720 840

!Kamienica 421 m2 + lokale
handlowe, wszystko wynajęte,
czynsz płacony przez najemców 
20 tys/m-cznie -  sprzedam, 
601 720 840

!Lokal handlowy 120 m2 , z
najemcą, okolice Nowego Światu,
601 720 840  

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

!Mokotów 70 m2, lokal z
najemcą, gastronomia, c. 1 mln
450 tys. zł brutto, wynajęty na 
10 lat, 601 720 840

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

!Sadyba, lokal handlowy 110
m2 do wynajęcia, wysoki standard,
witryny przy głównej ulicy, 
601 720 840

!Ursynów-Kabaty, 128 m2 lokal
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840 

!Wilanów, lokal handlowy 
76 m2. Cena 725 tys. zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840

!Żoliborz, 75 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550 
tys. zł , 601 720 840

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, 

domów, rezydencji,
niezabudowanych działek gruntu
w południowej części Warszawy 
(Konstancin, Piaseczno i okolice,

Sadyba, Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.). 

Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

DELIKATESY MIĘSNE GROT
zatrudnią sprzedawcę – atrakcyjne
warunki, tel. 515 126 778

ZATRUDNIĘ do prac
remontowych na terenie
Ursynowa, 506 174 205; 
509 544 286

ZATRUDNIMY: ślusarza,
operatora prasy krawędziowej,
operatora lasera i lakiernika
proszkowego. Baniocha, 
602 253 180, 
e-mail: casmet-system@wp.pl

AAA MALOWANIE
tanio, 

remonty, glazurnictwo 
669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214 

HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres, 

601 81 85 81

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, 

505 735 827
MALOWANIE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PRANIE dywanów, 
wykładzin, kanap, 

669 945 460

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

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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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje KKaarrooll PPoottęęggaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

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

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Ośrodek Pomocy Społecznej 

2 2  5 4 4  1 2  0 0
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 1 9 1 1 5

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  4 4 3  6 4  0 0
Wydział Obsługi Mieszkańców

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

Urząd Skarbowy 2 2  5 0 2  0 0  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 2 6  6 7  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne 7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej                 7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

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

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

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

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

Ważne telefony

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Szanowni Przyjaciele!

Piszę jako senior (członek dzielnicowej Rady Seniorów Ursy-
nów) doniesienie do ursynowskich (ale nie tylko) seniorów. Inspi-
racją jest to, co wyczytałem w tygodniku NIE nr.29/2021. Otóż ty-
godnik ten zamieścił wręcz  szokującą informację, jaką podała Ko-
menda Główna Policji  iż „ w  ciągu półrocza  1176 dziadków i babć
w Polsce straciło  oszczędności życia, dając się  oszukać przez fał-
szywych wnuczków i wnuczki. Emeryckie straty policja szacuje na
63 557 479 zł!!!” – co wychodzi  średnio  54 045 zł na polskiego se-
niora!!  Wiem że ten  niecny  proceder oszukiwania głównie senio-
rów trwa już parę lat.!

Wiem także, jak wiele razy podawana była o tym fakcie informa-
cja w polskich mediach (TV i prasa.). Jednak  ostatnia informacja
z KG Policji jest dowodem,  że ten proceder  oszukiwania  seniorów
ma ciągle miejsce i jak się okazuje, na znaczną skalę. Mam   świa-
domość, że oszuści stwarzają najprzeróżniejsze fikcyjne sytuacje ,
z  tórymi docierają do seniorów, aby wyłudzić znaczące kwoty  od
dziadków i babć   na „ratunek  dla wnuków.”  Wielkość (podana
przez policję) kwoty, zdobytej przez oszustów, dotyczy  sytuacji w
pierwszym półroczu  br. na terenie całego kraju.  Wśród tych oszu-
kanych seniorów z pewnością znajduje się jakaś grupa seniorów tak-
że  z Warszawy i Ursynowa

To w szczególności  do nich i naszych organizacji senioralnych kie-
ruję apel, aby nagłośniać ten  funkcjonujący  system oszustwa  do
naszych ursynowskich seniorów !  Odbywamy   cały szereg różne-
go   rodzaju   spotkań z seniorami. To wspaniała okazja,  aby wów-
czas właśnie na takich spotkaniach wprowadzać  informację   o dzia-
łających  wyspecjalizowanych   gangach oszustów.

Policja sama nie jest w stanie podołać temu  działaniu.  Musimy
więc  jak najliczniej dotrzeć   z tą informacją do polskich seniorów.
O tym fakcie powiadomiłem naszą Dzielnicową Radę Seniorów.

S ł a w o m i r  L i t w i n
c z ł o n e k  D R S  U r s y n ó w

List � List � List � List � List � List � List

Apel-Ostrzeżenie
Do ursynowskich Seniorów

Kiedy obchodziła swoje
stulecie w ursynowskiej
Klubotece Dojrzałego Czło-
wieka (2016), śpiewała
razem ze mną swoje ulu-
bione szlagiery z lat mło-
dości i tańczyłem z nią
tango. 

Trzy lata później (2019) po-
nownie spotkałem ją na swoim
recitalu. Przywitana, stwierdzi-
ła po prostu: Dowiedziałam się,
że pan śpiewa, to… wsiadłam w
metro i przyjechałam. Teraz też
obiecała wpaść do Kluboteki na
moje wrześniowe Spotkanie z
piosenką.

Pani Henryko! Trzymam za
słowo! Jestem pełen podziwu.
Cała redakcja życzy zdrowia i na
długie lata takiej żywotności!
Wszystkiego najlepszego!

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Pani Henryka Kalicka (Ciocia Hesia) ma 105 lat!

Spalony opel na Targów-
ku, zdewastowane volvo
na Ochocie, powypadko-
wa skoda od miesięcy blo-
kująca miejsce parkingo-
we na Woli – to tylko przy-
kładowe wraki aut, które
zniknęły z ulic Warszawy
w pierwszym półroczu
2021 roku. 

Dzięki czynnościom podjętym
przez strażników z Referatu ds.
Pojazdów ulice Warszawy prze-
stało szpecić 1395 pojazdów –
m.in. spalonych, zdewastowa-
nych, skorodowanych czy za-
mienionych w… składowiska
odpadów.

Pojazdy te nie będą już szpeci-
ły miasta, zagrażały warszawia-
kom i środowisku oraz blokowa-
ły tak potrzebnych miejsc par-
kingowych. W pierwszej poło-
wie 2021 roku ze stołecznych
ulic zostało usuniętych 1395 aut
uznanych za wraki. Strażnicy nie
zaprzestali swoich działań w tym
zakresie pomimo pandemii.  

Czynności strażników z Refe-
ratu ds. Pojazdów dotyczące
tzw. wraków pozostawionych
na drodze publicznej, w strefie
zamieszkania lub w strefie ru-
chu, podejmowane są na pod-

stawie art. 50a ustawy Prawo o
ruchu drogowym, zgodnie z któ-
rym pojazd pozostawiony bez
tablic rejestracyjnych lub pojazd,
którego stan wskazuje na to, że
nie jest używany, może zostać
usunięty z drogi przez straż
gminną lub policję na koszt wła-
ściciela lub posiadacza. W przy-
padku gdy pojazd jest zlokali-
zowany poza drogą publiczną,
strefą zamieszkania lub strefą
ruchu, prowadzenie czynności
w związku z art. 50a jest możli-
we jedynie w sytuacji, gdy po-
jazd stanowi zagrożenie dla bez-
pieczeństwa osób. 

Funkcjonariusze podczas co-
dziennego patrolowania stolicy
lokalizują miejsca, w których

znajdują się porzucone pojazdy.
Przyjmują też zgłoszenia od
mieszkańców – od początku
stycznia do końca czerwca wpły-
nęło 311 takich zgłoszeń. Naj-
więcej dotyczyło terenu Bemo-
wa, Pragi Południe i Woli. Ak-
tywność warszawiaków wynika
między innymi z większej świa-
domości ekologicznej. Mieszkań-
cy zwracają uwagę zarówno na
estetykę miasta, jak i na środowi-
sko, któremu szkodzą porzucone
auta, zwłaszcza te, z których wy-
ciekają płyny eksploatacyjne –
co wcale nie jest takim rzadkim
zjawiskiem. 

Łącznie w ciągu sześciu mie-
sięcy tego roku strażnicy z Re-
feratu ds. Pojazdów zrealizowa-
li blisko 4 tysiące czynności.
Działania podjęte przez nich do-
prowadziły do usunięcia z ulic
stolicy pojazdów uznanych za
wraki: spalonych, zdekompleto-
wanych, porośniętych roślinno-
ścią, wrośniętych w ziemię, sko-
rodowanych, z wyciekającymi
płynami itp. Po interwencjach
strażników 477 z nich usunęli
właściciele. Pozostałe zostały od-
holowane na specjalne parkingi
strzeżone na koszt właścicieli.

R e f e r a t  P r a s o w y  S t r a ż y  
M i e j s k i e j  m . s t .  W a r s z a w y

Z ulic miasta zniknęło niemal 1400 wraków
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