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Co z Ludwinowską i Farbiarską?

Czyt. str. 8
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Zielony Ursynów dużo zyskał po
zainstalowaniu urządzeń sportowo-

rekreacyjnych nad jeziorkiem Zgorzała

Czyt. str. 4
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B ez jakiegokolwiek dekretu i
oficjalnego anonsu nastał
w Polsce swoisty stan wo-

jenny, którego najgłębsze skutki
obserwujemy w Warszawie. Obec-
ny rząd wypowiedział wojnę sa-
mej Rzeczypospolitej jako zlepkowi
pokomunistycznych złogów. Na-
ród ma się z nich wreszcie do koń-
ca oczyścić. W związku z tym nale-
ży popędzić kota hołocie tkwiącej w
układzie ubecko-biznesowym, wy-
sługującym się na dodatek tyrani-
zującemu Słowian imperium Unii
Europejskiej, które usiłuje wpro-
wadzić w Polsce mahometanizm i
wydaje nam polecenia poprzez
swego pachołka Donalda Tuska.
Tak w skrócie można by opisać ide-
ologiczny podkład obecnej Rady
Ocalenia Narodowego, która pew-
nie pójdzie w końcu po rozum do
głowy i - ku uciesze prof. Krystyny
Pawłowicz - wykona symboliczny
gest, wyrzucając tę unijną niebie-
ską szmatę do kosza.

P rzeciętny obywatel może się
czuć dzisiaj cokolwiek zagu-
biony. Coraz trudniej bo-

wiem się zorientować jaka jest róż-
nica pomiędzy rządem a nierzą-
dem. Czy o najważniejszych spra-
wach w państwie decyduje pani
premier w Alejach Ujazdowskich,
czy raczej junta directiva na No-
wogrodzkiej, wdychająca pozosta-
łe w budynku dawnej drukarni
RSW Prasa, Książka, Ruch resztki

ołowiu? Czy wierzyć panu prezy-
dentowi, który nagle postanowił
przeciwstawić się juncie, czy mini-
strowi sprawiedliwości mającemu
za nic sądy - z Sądem Najwyższym
włącznie? 

N ie bez zdumienia przycho-
dzi nam obserwować, jak
najmowani są kolejni ko-

mendanci główni policji, usiłują-
cy za wszelką cenę przypodobać
się nowej władzy, a mimo to bły-
skawicznie wykopywani na aut.
Bo Komitet Centralny nie cacka się
z funkcjonariuszami jakichkolwiek
służb, stąd każdy generał wojska
może lada moment usłyszeć: pa-
nu już dziękujemy. Bo ważnych
urzędników przenosi się w stan
spoczynku, a ważne urzędy po pro-
stu wygasza. 

Z askoczeni komentatorzy
sceny państwowej zastana-
wiają się teraz, czy po próbie

zamachnięcia się na Sąd Najwyż-
szy nie dojdzie do próby wygasze-
nia Sądu Ostatecznego i sam Pan
Bóg nie wie już na czym stoi, cho-
ciaż ma świadomość, że działania
tej instytucji są zbyt przewlekłe,
na wyroki trzeba czekać po prostu
do usranej  śmierci i zirytowany
ewidentnym niezgulstwem mini-
ster sprawiedliwości może prezesa
SO - pro publico bono - w przyspie-
szonym tempie wymienić. Pani pre-
mier już to jakby zapowiedziała w
swoim orędziu telewizyjnym, ogła-
szając, że rząd nie cofnie się przed
niczym i przeprowadzi dobrą
zmianę do końca, choćby się na-
około waliło i paliło. Niech więc się
Pan Bóg ma na baczności. 

T ymczasem jednak Naród,
w imieniu którego czyni się
polityczne roszady, doszedł

do wniosku, że co za dużo, to nie-
zdrowo i wyległ na ulice, żeby sobie
dla zdrowia pospacerować, a przy

okazji podyskutować o obradach
różnych kolesi przy kawie. Dziw-
nym trafem ulubionymi miejscami
spacerów w Warszawie stał się od-
cinek Krakowskiego Przedmieścia
w rejonie Bristolu i Plac Krasiń-
skich, który również spodobał się
wizytującemu nasze miasto prezy-
dentowi Stanów Zjednoczonych
Donaldowi Trumpowi. No cóż, w
różnym czasie różne miejsca space-
rowe są akurat modne. Pamiętam
jak w 1968 takim modnym miej-
scem stał się dziedziniec Uniwer-
sytetu Warszawskiego, uczelni, na
której miałem zaszczyt studiować

prawo. Nieprzypadkowo śpiewa-
liśmy wówczas: “Na dziedziniec
nasz przybyli przedziwni cywili,
mordy odrapane i płaszcze skórza-
ne, nic nie nikomu nie mówili, tyl-
ko w mordę bili...”. Ale tamten spa-
cerniak to już historia, której nie
ma co wspominać. 

D ziś bowiem człowiek ma w
Warszawie coraz więcej
okazji do spaceru, gdy nie

da się przez miasto przejechać. Sam
nieopatrznie wjechałem ostatnio o
najgorszej porze w ten zakątek uli-
cy Domaniewskiej, z którego godzi-
nami nie da się wyjechać, albowiem

mądrzy gospodarze miasta pozwo-
lili na stworzenie tam zagłębia biu-
rowego, skomasowanego w rejonie
kilku słabo przejezdnych ulic. Ten -
jak mawiają warszawiacy - Mordor
na Służewcu jest dobitnym świa-
dectwem beztroski polityków z Ra-
dy Warszawy oraz całkowitej nie-
odpowiedzialności miejskich urzęd-
ników. Gdy więc przyszło mi utkwić
w korku parszywego trójkąta Do-
maniewska - Konstruktorska - Su-
wak, dodatkowego zablokowanego
świeżymi wykopkami, zostawiłem
auto w pierwszym możliwym miej-
scu i ruszyłem w zaplanowanym

kierunku po prostu z buta, zafun-
dowawszy sobie pielgrzymkę  w te
i nazad - do Galerii Mokotów. Teraz
wiem, że w najbliższym czasie wię-
cej niż na opony będę musiał wyda-
wać na zelówki. 

P odobne odczucie mają
mieszkańcy Natolina, któ-
rym ZTM chce podobno

odebrać pełny komfort korzysta-
nia z linii autobusowej 195, i tak
już wcześniej skróconej i nie dowo-
żącej do spacerniaka na Krakow-
skim. Można się wprawdzie rato-
wać wsiadając do metra, ale ono
ma wkrótce kursować w czasie
skróconym do 22.15, więc coraz
trudniej będzie wrócić z uroczysto-
ści związanych z ważnymi roczni-
cami i miesięcznicami. Chyba że
się podstawowy transport miejski
sprywatyzuje, a wtedy właściciele
środków zbiorowej lokomocji wyj-
dą klienteli naprzeciw. 

U rsynowianie akurat nie
mają co się cieszyć w
związku z komunikacyj-

ną rewolucją pod ich nosem. Już
zaczęły się utrudnienia związane z
przeprowadzaniem autostrady,
zwanej dla niepoznaki drogą eks-
presową S-2, a wkrótce na w mia-
rę zaciszne Kabaty ruszy nawała
pojazdów od strony Góry Kalwarii
i Konstancina - bo umożliwi to
dwupasmówka (Korbońskie-
go/Rosnowskiego) biegnąca od wi-
lanowskiej ulicy Drewny. Stacja
metra na Kabatach będzie dodat-
kowo zatłoczona, gdy pojawią się
na niej pasażerowie dowożeni au-
tobusami z dalszych części Mazow-
sza. No cóż, trzeba to będzie jakoś
wytrzymać. Nikt przecież nie obie-
cywał, że zawsze będzie łatwo, lek-
ko i przyjemnie.

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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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego (tj. Dz. U.  z  2016 r.  poz. 23 ze zm.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że
Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 160/II/2017 z dnia 18.04.2017r. umorzył w całości
postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej pn.:  „budowa drogi ekspresowej S2 - POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na od-
cinku od węzła “Puławska” do węzła “Lubelska” - Zadanie “A”. Budowa drogi ekspresowej
S2 - POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła “Puławska” (bez wę-
zła) do węzła “Przyczółkowa” (bez węzła) o długości ok. 4,6 km, obszar S1 - od węzła “Pu-
ławska” (bez węzła) do km 0+992,59”.

Inwestor tj. Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 13.04.2017r. złożył w tutej-
szym organie wniosek o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej z dnia 30.08.2016 r.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14
dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, za pośred-
nictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infra-
struktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 
00-950 Warszawa, pokój nr 639, w godzinach 13-16 - pon. 8-12 - śr. i piąt.).

WWII-IIII..77882200..11..44..22001166..LLOO ((MMSS11))



3



4

Nowy okres zasiłkowy 
w ramach programu 

Rodzina 500+
Od 1 sierpnia 2017 r. mieszkańcy Ursynowa będą mieli możliwość ponownego złożenia wnio-

sków o przyznanie prawa do świadczenia z programu Rodzina 500 plus na kolejny okres jego
wypłaty, rozpoczynający się od 1 października 2017 r. 

Tak jak dotychczas wysokość świadczenia wychowawczego wynosić będzie 500 zł mie-
sięcznie. Bez względu na dochód świadczenie to będzie przysługiwało na każde drugie i ko-
lejne dziecko w rodzinie do ukończenia 18. roku życia. Kryterium dochodowe będzie obowią-
zywało natomiast w przypadku, kiedy wnioskodawca wystąpi z wnioskiem na pierwsze dziec-
ko w rodzinie. Wysokość kryterium pozostanie bez zmian i będzie wynosić 800 zł netto mie-
sięcznie na członka rodziny oraz 1200 zł netto w przypadku, kiedy członkiem rodziny jest dziec-
ko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Rokiem bazowym dla ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego będzie rok 2016. 

ZMIANY
Zmianie uległy wzory wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego. No-

we formularze wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Będą również dostępne w Urzędzie Dzielnicy Ursy-
nów przy stanowiskach do obsługi programu Rodzina 500 plus. 

WNIOSEK I PRAWO DO ŚWIADCZENIA
Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres jednego roku – od 1 paździer-

nika danego roku do 30 września kolejnego roku. Natomiast wnioski na kolejny okres można
składać od 1 sierpnia danego roku.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny, prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wy-
chowawcze na kolejny okres w terminie od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r., to przyznanie
świadczenia oraz jego wypłata za październik nastąpi do 31.10.2017 r., co umożliwi zachowa-
nie ciągłości wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Analogicznie: 
– Ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia dla wniosków złożonych od 1 do 30.09.2017 r

nastąpi nie później niż do 30.11.2017 r.

– Ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia dla wniosków złożonych od 1 do 31.10.2017 r
nastąpi nie później niż do 31.12 .2017 r.

– Ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia dla wniosków złożonych od 1 do 30.11.2017 r
nastąpi nie później niż do 31.01.2018 r.

– Ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia dla wniosków złożonych od 1 do 31.12.2017 r
nastąpi nie później niż do 28.02.2018 r.

– Ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia dla wniosków złożonych od 1 do 31.01.2018 r
nastąpi nie później niż do 28.02.2018 r.

Wnioski składane od lutego będą rozpatrywane na bieżąco. Należy jednak pamiętać, że wsku-
tek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zo-
stanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ra-
mach obowiązującego okresu świadczeniowego. 

GDZIE ZŁOŻYC WNIOSEK?
Na Ursynowie wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można złożyć w

Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61, na jednym z dedykowanych stanowisk w Wydziale Ob-
sługi Mieszkańców, oznaczonych symbolem Rodzina 500+. Ponadto, wniosek będzie można
złożyć przez Internet za pomocą portalu Emp@tia, Platformę Usług Elektronicznych ZUS
oraz bankowości elektronicznej a także za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłając wypeł-
niony wniosek na adres Urzędu Dzielnicy.

Pomimo zmian w przepisach dokonanych niemal w przeddzień terminu składania nowych
wniosków i spodziewanej ogromnej liczby wniosków burmistrz Ursynowa Robert Kempa de-
klaruje gotowość urzędu do realizacji tego zadania: ,,Urząd Dzielnicy, zarówno pod względem
logistycznym, jak i pod względem merytorycznego przygotowania urzędników jest gotowy na
przyjęcie kilkunastu tysięcy wniosków w sprawie świadczenia ,,500+” oraz wydanie decyzji
i wypłaty świadczeń w ustawowych terminach. Doświadczenie zdobyte przez Urząd i urzęd-
ników w ubiegłym roku powinno pozwolić na sprawną obsługę klientów składających wnio-
ski osobiście w Urzędzie. Niemniej jednak, zachęcam mieszkańców do składania wniosków dro-
gą elektroniczną, co pozwoli wyeliminować stres związany z oczekiwaniem w kolejce. W ubie-
głym roku na Ursynowie, w ten sposób  zostało złożonych blisko 60% wniosków” – podkreśla
burmistrz.

Metro popracuje krócej
Od najbliższej niedzieli (30 lipca) do czwartku (3 sierpnia)  I linia metra będzie kursować kró-

cej - ostatnie pociągi odjadą ze stacji Kabaty oraz Młociny o godz. 22.15.Powodem są prace mają-
ce na celu unowocześnienie systemu sterowania ruchem i kontroli dyspozytorskiej w metrze. 

ZTM uruchomi komunikację zastępczą:
Autobusy linii ZM1 będą kursowały w godz. 22.00 – 1.00 na trasie:
METRO MŁOCINY – Kasprowicza – Sacharowa – Żeromskiego – Słowackiego – pl. Wilsona – Mic-

kiewicza – Andersa – pl. Bankowy –  Marszałkowska – pl. Konstytucji – Waryńskiego – al. Armii Lu-
dowej  – al. Niepodległości – pętla autobusowa METRO WILANOWSKA – al. Wilanowska (POWRÓT:
al. Wilanowska – Puławska – Woronicza – al. Niepodległości) – Rolna – al. Harcerzy Rzeczypospo-
litej – al. KEN – OS. KABATY.

Tramwaje linii 75 będą kursowały w godz. 22.00 – 1.00 na trasie:
METRO MARYMONT – Słowackiego – pl. Wilsona – Mickiewicza – Andersa – pl. Bankowy – Mar-

szałkowska – pl. Unii Lubelskiej – Puławska – METRO WILANOWSKA.

Budżet Partycypacyjny zmienił oblicze Jeziora Zgorzała. Zakończyła się realizacja
trzech projektów z tego budżetu: „Spacerkiem wokół Jeziora Zgorzała”, „Park i
miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała” oraz „Siłownia przy Jeziorze Zgorza-
ła”. Koszt realizacji trzech zgłoszonych przez mieszkańców projektów to 970
233,79 zł brutto. Po zakończeniu prac Jezioro Zgorzała stało się jeszcze bardziej
atrakcyjnym miejscem spotkań i wypoczynku.

W ramach zrealizowanej inwestycji: zbudowano ścieżkę spacerową i pomosty, powstał ogro-
dzony plac zabaw z miejscami do siedzenia, zbudowano siłownię plenerową, przygotowano stre-
fy rekreacyjno-wypoczynkowe z miejscami na ognisko/grill, wykonano punkty widokowe i miej-
sca obserwacji ptaków na pomostach, zbudowano pomost rekreacyjno-wypoczynkowy, powsta-
ły plaże – piaszczysta i trawiasta, na terenie pojawiły się ławki, stoły, kosze na śmieci oraz stoja-
ki rowerowe.

„Dzięki zrealizowanym inwestycjom Jezioro Zgorzała stanie się atrakcyjnym miejscem wypoczyn-
ku, i to nie tylko dla mieszkańców Zielonego Ursynowa.  Dzięki takim projektom mieszkańcy Ursy-
nowa widzą  zmiany, jakie zachodzą w naszej dzielnicy z wykorzystaniem środków z Budżetu Party-
cypacyjnego. Warto podkreślić, że prace były wykonywane z troską o środowisko naturalne i z posza-
nowaniem przepisów dotyczących ochrony przyrody. Trwało to dłużej niż przewidują procedury BP,
ale w realizacji uwzględniony został także głos ursynowskich ekologów” – mówi o zrealizowanej in-
westycji burmistrz Ursynowa Robert Kempa. 

Jezioro Zgorzała 
jeszcze bardziej atrakcyjne 
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W przyszłym roku będzie ich już
30, a w 2020 r. – 160. We wto-
rek, 18 lipca podpisano umowę
na dostawę kolejnych autobu-
sów elektrycznych dla Warsza-
wy. 10 nowoczesnych, ekologicz-
nych pojazdów wyprodukuje
spółka Solaris Bus & Coach z
Bolechowa. 

– Stawiamy na elektromobilność.
Sześć lat temu zakupiliśmy cztery auto-
busy hybrydowe, a dwa lata temu na
Trakt Królewski wyjechały pierwsze po-
jazdy elektryczne. Dziś podpisaliśmy
kolejną umowę – na dostawę 10 elektry-
ków, które wyjadą na Nowy Świat i Kra-
kowskie Przedmieście w marcu przy-
szłego roku. Planujemy, że do roku
2020 po ulicach stolicy będzie już jeź-
dziło 160 pojazdów korzystających z
tego źródła energii – mówi Renata Ka-
znowska, wiceprezydent Warszawy. 

Niskopodłogowe, 12-metrowe auto-
busy Solaris Urbino Electric zostaną wy-
posażone w klimatyzację, system moni-
toringu, automaty biletowe i szereg uła-
twień dla osób niepełnosprawnych. Bę-
dą dostosowane do ładowania akumu-
latorów za pomocą pantografów z łado-
warek napowietrznych umieszczanych
na pętlach autobusowych (docelowo

19 na terenie miasta, pierwsza powsta-
ła przy ul. Spartańskiej). 

– Niezmiernie cieszy mnie, że może-
my kontynuować wieloletnią i owocną
współpracę z MZA, dostarczając kolej-
ną partię autobusów elektrycznych. Wy-
bór naszych pojazdów jest widocznym
dowodem na to, iż Warszawa nie tylko
konsekwentnie inwestuje w zakup no-
woczesnych, komfortowych i przyja-
znych środowisku niskopodłogowych
autobusów miejskich, ale robi to jed-
nocześnie w sposób wyjątkowo efek-
tywny, wyznaczając ogólnoeuropejskie
trendy w komunikacji miejskiej – do-
daje Solange Olszewska, prezes zarzą-
du Solaris Bus & Coach. 

Ale to bynajmniej nie koniec za-
kupów Miejskich Zakładów Autobu-
sowych. 

– Do 2027 roku chcemy wprowa-
dzić do ruchu 800 nowych autobusów
(610 – 18-metrowych oraz 190 – 10- i
12-metrowych). Chcemy, żeby w dużej
mierze były to autobusy nisko- i beze-
misyjne czyli hybrydowe, gazowe i
elektryczne – informuje Jan Kuźmiń-
ski, prezes Miejskich Zakładów Auto-
busowych. – Jesteśmy prekursorem i
jednym liderów elektromobilności w
Europie. Zamierzamy rozwijać komu-

nikację elektryczną coraz bardziej. Na-
sze najbliższe plany to odbiór 10 elek-
trobusów Ursusa, długofalowe testy
przegubowego autobusu elektryczne-
go, uruchomienie na jesieni kolejnych
dwóch ładowarek na ulicy Spartań-
skiej i wreszcie jeszcze w tym roku
ogłoszenie przetargu na budowę 10
punktów ładowania ulicznego.

Miejska spółka będzie nadal pre-
miowała u dostawców stosowanie
rozwiązań proekologicznych, takich

jak  panele fotowoltaiczne na da-
chach autobusów czy rekuperacja (co
pozwala na zmniejszenie zużycia ole-
ju napędowego). Będzie też inwesto-
wała w zielone, energooszczędne i
czyste zajezdnie. Oddział przy ul.
Woronicza wyposażono już w elek-
trownię słoneczną z 290 panelami
fotowoltaicznymi, system ładowarek
do obsługi elektrobusów i energo-
oszczędne ledowe oświetlenie. W
najbliższych latach powstanie rów-

nież nowa, nowoczesna zajezdnia
przy ul.  Redutowej. 

Od 2007 roku na ulice Warszawy
wyjechało już 1068 nowych niskopo-
dłogowych autobusów za ponad mi-
liard złotych (w tym 49 pojazdów za-
silanych paliwami alternatywnymi: 35
gazowych Solbusów oraz 10 autobu-
sów elektrycznych i 4 hybrydy Solari-
sa), co pozwoliło na wymianę prawie
80 proc. taboru spółki MZA. 

A S

Po raz kolejny Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wila-
nowie bierze udział w programie Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna”. 

To program dla osób, które z różnych przyczyn mają utrudnio-
ny dostęp do kultury. Muzeum Króla Jana III w Wilanowie realizu-
je ideę, która przyświeca mu od wieków. W 1805 roku Stanisław
Kostka Potocki, ówczesny właściciel rezydencji wilanowskiej, udo-
stępnił publiczności zgromadzoną w pałacu kolekcję dzieł  sztuki.
Zgodnie z jego wolą było to muzeum otwarte dla wszystkich. Dzie-
ła sztuki miały służyć nie tylko edukacji artystycznej, ale także
kształtować gusta estetyczne ówczesnych Polaków. Tak jest do dziś. 

Wilanów pozostaje miejscem przyjaznym dla wszystkich zwie-
dzających oraz otwartym na ich potrzeby i zainteresowania. Ofer-
ta kierowana jest w szczególności dla: szkół z małych miejscowo-
ści i wsi; szkół gastronomicznych; ośrodków socjoterapii, świetlic
socjoterapeutycznych oraz lokalnych ośrodków kultury; domów
dziecka, wiosek dziecięcych; rodzinnych domów dziecka; grup
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. 

W Wilanowie na chętnych czeka aż 1000 bezpłatnych zajęć edu-
kacyjnych, w tym: 36 różnorodnych aktywności edukacyjnych dla
gości indywidualnych i rodzin z dziećmi (spotkania muzealne,
warsztaty malarskie, kaligraficzne i historyczne); 80 aktywności
edukacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami (warsztaty dla
rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu, cykl warsztatów dla osób
głuchoniewidomych, warsztaty w ramach cyklu Tyflowilanów,
działania w ramach Tygodnia Kultury bez Barier, lekcje w ramach
Dnia Osób Niepełnosprawnych); 884 zajęcia edukacyjne dla grup
zorganizowanych (w tym 50 warsztatów kulinarnych, a także lek-
cje i warsztaty historyczne oraz przyrodnicze dla dzieci i młodzie-
ży, a także spacery tematyczne dla dorosłych).

Udział w programie jest bezpłatny, jednak liczba miejsc ograni-
czona. W przypadku zajęć dla grup zorganizowanych obowiązuje
wcześniejsza rezerwacja.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Kultura dostępna 
dla wszystkich

Kolejnych dziesięć „elektryków” dla stolicy
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Trwa konkurs na najlepszy projekt edukacji
kulturalnej - Warszawska Nagroda Edukacji Kul-
turalnej. W tym roku na konkurs wpłynęło 96
projektów ze wszystkich dzielnic, z czego aż 12 z
Dzielnicy Ursynów. 

Jedną ze zgłoszonych z naszej dzielnicy propo-
zycji jest projekt „Ludowa od nowa” który został
zrealizowany w Przedszkolu nr 50 przy Hirszfel-
da 11. Zgłoszona przez Monikę Stopczyńską, An-
nę Kwiatkowską oraz Annę Szyszko propozycja
obejmowała ukazanie polskich zwyczajów i trady-
cji ludowych przez wykorzystanie współczesnych
technik i narzędzi. Podczas ośmiu warsztatów ar-
tystycznych prowadzono działania teatralne, po-
wstał także film w technice animacji poklatkowej
oraz audiobooki.

Także w przedszkolu (Przedszkole nr 400 przy ul.
Dembowskiego 9) zrealizowano inny ze zgłoszo-
nych projektów – „Gdzie jest człowiek tam jest sztu-
ka”. We współpracy z rodzicami stworzono kom-
pleksowy projekt, który jest integralną częścią pro-
gramu edukacji kulturalnej w przedszkolu. Jego
celem było  zapoznanie dzieci z dziedzinami sztu-
ki poprzez aktywny  udział w jej różnych formach.
Projekt zgłosiły Magdalena Andura, Zofia Rusek,
Iwona Samosiuk oraz Małgorzata Zawadzka.

Na konkurs wpłynął także „Międzyszkolny Ur-
synowski Konkurs Poeci Dzieciom”. To pomysł
Moniki Kozioł, Ilony Rudnickiej oraz Katarzyny
Kwiatkowskiej, zrealizowany w Szkole Podsta-
wowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22. Konkurs
jest przedsięwzięciem cyklicznym, o zasięgu dziel-
nicowym realizowanym co roku, od roku szkolne-
go 2012/2013, a jego celem jest rozwijanie kultu-
ry czytelniczej, doskonalenie umiejętności czyta-
nia, uwrażliwianie na piękno języka polskiego,
przybliżanie sylwetek polskich poetów tworzą-
cych dla dzieci. 

Podnoszenie kompetencji kulturalnych
uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności w ob-
szarze literatury i sztuk plastycznych to główne
założenia projektu „Spacerkiem po Qulturce”.
Głównym celem realizowanego w Szkole Pod-
stawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11 wydarze-
nia było zorganizowanie wystawy prac uczniów,
na którą składały się kopie słynnych dzieł sztuki.
Autorki tego pomysłu to Aneta Jaroszkiewicz,
Magdalena Maj oraz Arleta Pakuła. 

Wśród zgłoszonych propozycji znalazła się tak-
że ta dotycząca nauczania patriotyzmu w sposób
nowoczesny i atrakcyjny dla dzieci i młodzieży,
czyli zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 336
przy ul. Małcużyńskiego 4 projekt „Pamięć i toż-
samość”. Za koncepcję projektu odpowiadały: Elż-
bieta Rutkowska, Jolanta Szolginia, Katarzyna
Cichosz oraz Barbara Krasnopolska–Żmuda. 

W ramach konkursu zgłoszono także projekt
„Malarstwo odczarowane” autorstwa Anny Kan-
torczyk, który miał na celu zainteresowaniem
uczniów malarstwem, a przede wszystkim  uświa-
domić im, że pobyt w Muzeum Narodowym i obej-
rzenie wystawy może być atrakcyjne. W projekcie
uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr
96 przy ul. Sarabandy 16/22.

Tytuł jednego z wierszy Ludwika Jerzego Ker-
na „Pomysł na wagę złota” stał się nazwą projek-
tu zrealizowanego w Szkole Podstawowej nr 16
przy ul. Wilczy Dół 4. W ramach pomysłu autor-
stwa Bożeny Dybowskiej powstał audiobook, spek-
takl teatralny a także gry planszowe, które zosta-
ły zaprezentowane na Stadionie Narodowym pod-
czas Warszawskiego Festiwalu Gier Planszowych
„Planszówki”.

Do nagrody został także zgłoszony projekt
„Puchatek tu i tam” zrealizowany w Gimnazjum
nr 93 przy ul. Szolc–Rogozińskiego 2. Projekt
polegał na zaangażowaniu młodzieży gimna-
zjalnej w przygotowanie spektaklu „Niedźwiadek
Puchatek i jego przygody”, a następnie zorgani-
zowaniu spotkań teatralnych w szkołach i przed-
szkolach na terenie Warszawy. Autorki tego po-
mysłu to Paulina Lubieniecka, Edyta Świercz
oraz Anna Żukowska.

W Gimnazjum Nr 93 przy ul. Szolc–Rogozi-
ńskiego 2 zrealizowano projekt Iwony Magdale-
ny Siewkowskiej „Muzyka scenografią uczuć”. W
ramach zajęć artystycznych i pozalekcyjnych dla
klas II powstał chór szkolny, który przygotowuje
utwory na uroczystości szkolne, lokalne, i mię-
dzynarodowe.

Zgłoszenia z Ursynowa nie ograniczają się jed-
nak tylko do przedsięwzięć skierowanych do dzie-
ci. Projekt „Okno” Janusza Byszewskiego zrealizo-
wano w Galerii Działań SMB Imielin przy ul. Mar-
co Polo 1. Przeprowadzono 10 bloków warsztato-
wych, które umożliwiły młodym ludziom „roz-
mowę” o sprawach poważnych i istotnych dla
nich. Językiem działań był język sztuki współcze-
snej. Rezultatem zaś, zbiór słów – kluczy, nazywa-
jących najważniejsze wartości i emocje osób bio-
rących w nich udział

Projekt „Kluboteka” – zrealizowano w Fundacji
„Kluboteka dojrzałego człowieka”  przy ul. Lancie-
go 13 lok. 9. Za   koncepcję „Kluboteki” odpowia-
dają Magdalena Dąbrowska i Irena Karpowicz.
„Kluboteka” to miejsce, które stworzyły autorki
dla ludzi starszych, wymagających, rozbudzo-
nych intelektualnie i twórczo oraz aktywnych.
Odbywają się tu spotkania, warsztaty  artystycz-
ne, wystawy i koncerty. 

Ostatni ze zgłoszonych ursynowskich projek-
tów nosi tytuł „Nie zmarnuj swojego życia”. Auto-
rami są Łukasz Bęś i Jonatan Blank działający w
„Fundacji z wartościami”  przy ul. Nowoursynow-
skiej 154 A. Na terenie szkół  ponadpodstawo-
wych zorganizowano warsztaty dotyczące profi-
laktyki uzależnień. 

„Różnorodność zgłoszonych projektów uświa-
damia publiczności jak bogata jest oferta kultural-
na Ursynowa, i jak duży mamy w naszej dzielni-
cy potencjał kulturalny. W tej chwili trwają kolej-
ne etapu konkursu Warszawskiej Nagrody Eduka-
cji Kulturalnej – trzymam kciuki, aby jak najwię-
cej zgłoszonych z naszej dzielnicy projektów zosta-
ło nagrodzonych” – mówi zastępca burmistrza
Łukasz Ciołko.

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej

Aż 12 propozycji z Ursynowa!

We wtorek, 25 lipca , na Torze Wyścigów Konnych blisko  stu pięćdziesięciu
zawodników z Polski, Niemiec, Białorusi, Łotwy i Ukrainy wzięło udział w prologu
60. Wyścigu Dookoła Mazowsza.  

Pięciodniowa impreza rozpoczęła się prologiem na Ursynowie (jazda na czas na krótkim, 2,5
kilometrowym odcinku ), a zakończy 29 lipca w Kozienicach. Kolarze będą ścigać się po województwie
mazowieckim  aż do soboty, kiedy w Kozienicach nagrodzeni zostaną najlepsi w całym cyklu. 

Dystans dwóch i pół kilometra zawodnicy pokonywali w czasie około trzech minut. Trasa bardzo
krótka, więc trzeba było zaryzykować, żeby “urwać” choć kilka sekund. Nie każdy startujący się na
to odważył. Trzeba było pokonać dwa 180-stopniowe zakręty, a mżący nieustannie deszcz nie ułatwiał
zadania. Żeby liczyć się w stawce, należało pokonać pętlę ze średnią prędkością pięćdziesięciu jeden
kilometrów na godzinę. Najszybszy na prologu Adrian Banaszek z Kloss Cycling Team jako jedyny
pokonał barierę pięćdziesięciu trzech km/h.

– Trochę jestem zaskoczony. To moje dopiero pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Miałem dłuższą
przerwę spowodowaną chorobą, a ostatnio byłem na obozie w górach, gdzie szybkości nie robiłem
– przyznał szczęśliwy zwycięzca.

O sekundę gorszy czas od triumfatora uzyskał Marcin Białobłocki z CCC Sprandi Polkowice. Jego
klubowemu koledze Patrykowi Stoszowi zabrakło trzech sekund do najwyższego stopnia podium.

„Ursynów stał się w lipcu areną sportów rowerowych - prolog 60. Wyścigu Dookoła Mazowsza to
kolejne wspaniałe wydarzenie, które odbyło  się u nas.  W tym miesiącu odbyły się również trzydniowe
Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim oraz finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Kolarstwie
Górskim. Takie wydarzenia  bez wątpienia podkreślają sportowy charakter naszej dzielnicy, a
dodatkowo są atrakcjami w okresie wakacji” – powiedział zastępca burmistrza Rafał Miastowski.

„Dookoła Mazowsza” jest jednym z najstarszych polskich wyścigów, jego historia sięga wręcz lat
20-tych ubiegłego stulecia. W 1925 roku przeprowadzono bowiem pierwszą w Polsce etapową
imprezę dla cyklistów i był nią właśnie “Bieg Wokół Województwa Warszawskiego”.

Trwa akcja „40 litrów krwi na 40-lecie
Ursynowa”. W sobotę 29 lipca w godzi-
nach od 10.00 do 15.00 przed Urzędem
Dzielnicy Ursynów odbędzie się kolejna
zbiórka krwi organizowana przez Klub
Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ur-
synów” przy wsparciu Urzędu Dzielnicy. 

Do założonego minimum brakuje już tylko 6 li-
trów – w czasie poprzednich spotkań zebrano bo-
wiem 34 litry krwi. Podczas zbiórki krwi odbędzie
się również rejestracja potencjalnych dawców
szpiku przy współpracy z Fundacją DKMS Pol-
ska.

Klub „Krewki Ursynów” zaplanował zbiórki
krwi do końca roku w terminach: 26 sierpnia, 30
września, 28 października i 25 listopada.

Klub Honorowych Dawców Krwi Dzielnicy Ur-
synów powstał na początku marca. Liczy ponad 50
członków. Spotkania odbywają się w ursynow-
skim Ratuszu, dwa razy w miesiącu. Szczegóły
dotyczące działalności klubu, dostępne są na stro-
nie: www.krewkiursynow.pl.

Do 31 lipca br. mieszkańcy Ursynowa mają czas, aby zgłosić swoje opinie w sprawie
zmiany nazw dwóch ulic na terenie naszej dzielnicy – ul. Józefa Ciszewskiego oraz
ul. Związku Walki Młodych. 

Proces konsultacji wynika z przyjętej przez Sejm RP w kwietniu 2016 ustawy, która nakazuje, by
osoby, wydarzenia czy daty związane z komunizmem lub z innym ustrojem totalitarnym nie były upa-
miętniane – m. in. poprzez nazwy ulic. Oznacza to, że wszystkie samorządy w Polsce muszą zmienić
takie nazwy do 1 września 2017 roku. Rada miasta stołecznego Warszawy zdecydowała, żeby spytać
mieszkańców o opinię w sprawie zmiany nazw 12 ulic – w tym dwóch ulic na Ursynowie. 

Zmiana nazw ulic oznacza potencjalne koszty, z których większość poniesie administracja samo-
rządowa i rządowa, ale obciążą one również mieszkańców i przedsiębiorców. Oznacza też, że koniecz-
na będzie wymiana dokumentów i tabliczek z numerami porządkowymi na budynkach i nierucho-
mościach. Wymianę dokumentów można rozłożyć na kilka lat.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:
– on-line: www.konsultacje.um.warszawa.pl
– za pomocą papierowego formularza dostępnego w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu

Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 (w informacji głównej).

Prolog na Torze Wyścigów Konnych 

Konsultacje w sprawie Ciszewskiego i  ZWM

W najbliższą sobotę kolejna zbiórka krwi!
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Konsultacje mieszkańców Zielonego Ursynowa z burmistrzem

Jakie będzie skrzyżowanie ul. Ludwinowskiej z Farbiarską?

B o g u s ł a w  L a s o c k i
P r o j e k t  U r s y n ó w

Zielony Ursynów w założe-
niu miał być oazą ciszy.
Niestety, spokojne dotych-
czas uliczki od dłuższego
czasu stały się intensyw-
nie wykorzystywanymi
trasami tranzytowymi.
Odkryli je kierowcy prze-
mieszczający się ul. Pu-
ławską, coraz trudniej
przejezdną zwłaszcza w
godzinach szczytu komu-
nikacyjnego.

Wiele tysięcy pojaz-
dów zmierzających
w godzinach szczytu

ul. Puławską w kierunku cen-
trum lub z powrotem, próbuje
znaleźć choćby krótkie, boczne
odcinki  trasy, umożliwiające  nie-
co szybszy przejazd zakorkowa-
ną arterią. W takiej sytuacji znaj-
dują się mieszkańcy osiedli ota-
czających Ursynów, jak również
dalszych lokalizacji Zielonego
Ursynowa. W konsekwencji spo-
ra część kierowców wybiera prze-
jazd przez Zielony Ursynów uli-
cą Jeziorki lub Farbiarską do Lu-
dwinowskiej, dzięki czemu uda-
je im się zaoszczędzić kilka - kil-
kanaście minut czasu jazdy. Jed-
nak dla mieszkańców tych spo-
kojnych kiedyś ulic jest to praw-
dziwa gehenna. Po wielu latach
utarczek, próśb i gróźb, udało się
wreszcie doprowadzić do decyzji
władz dzielnicy o korekcie orga-
nizacji ruchu i przygotowania
wariantów tych zmian.

W dniu 20 lipca br.
stowarzyszenie
Projekt Ursynów

zorganizowało spotkanie kon-
sultacyjne mieszkańców Zielo-
nego Ursynowa w sprawie wa-
riantów przebudowy skrzyżo-
wania ul. Ludwinowskiej z ul.
Farbiarską i Jeziorki w celu
ograniczenia uciążliwego ruchu
tranzytowego na ulicach lokal-
nych. W konsultacjach uczestni-
czyło ponad pięćdziesięciu
mieszkańców, burmistrz Ursy-
nowa Robert Kempa, prezes sto-
warzyszenia Projekt Ursynów
Kamil Orzeł oraz aktywiści PU -
Marzena Zientara, współorga-
nizatorka spotkania z Zielonego
Ursynowa, Bartosz Zawadzki i
Piotr Antosiuk. Przybyli rów-
nież opozycyjni radni Paweł Le-
narczyk oraz Leszek Lenarczyk
ze stowarzyszenia Otwarty Ur-
synów. Poszczególne warianty
proponowanych rozwiązań or-
ganizacji ruchu prezentował i
odpowiadał na pytania bur-
mistrz Ursynowa Robert Kem-
pa. Wszystkie zgłoszone uwagi
zostały spisane i przekazane do
Urzędu Dzielnicy. Warianty or-
ganizacji ruchu kołowego, przy-
gotowane i zaproponowane
przez Urząd  przedstawiają się
następująco:

Wariant 1. Jest naj-
prostszy, wymaga
tylko zatwierdzenia

zmodyfikowanej organizacji ru-
chu przez inżyniera ruchu. Pole-
ga na tym, że ulice dochodzące:
Jeziorki z obu stron i Farbiarska
są podporządkowane w stosun-
ku do ul. Ludwinowskiej. Nie do-
konuje się żadnej  ingerencji w
geometrię skrzyżowania Ludwi-
nowska - Farbiarska - Jeziorki.
Modyfikacja polega tylko na
tym, że dotychczasowe równo-
rzędne ulice stają się podporząd-
kowane. Modyfikacja ta nie mia-
łaby żadnego wpływu na ograni-
czenie ruchu ul. Jeziorki i Far-

biarska i zapewniałaby jedynie
pewne uporządkowanie ruchu.

Wariant 2. Wybudo-
wanie “minironda”
z pierścieniem we-

wnętrznym o średnicy 5 m
(przejezdnym - na który można
najechać prowadząc samochód),
powodującym konieczność
zwolnienia przez kierowców. Ul.
Farbiarska na północ od ul. Lu-
dwinowskiej byłaby oznakowa-
na jako droga jednokierunkowa
z zakazem wjazdu od ul. Ludwi-
nowskiej. Oznakowanie dla ron-
da obejmowałoby 4 wyloty i 3
wloty. Rozwiązanie takie wyma-
gałoby wykorzystanie części kil-
ku prywatnych działek,  które
musiałby być udostępnione lub
odsprzedane na ten cel. Dzięki
takiemu rozwiązaniu zostałby
uporządkowany ruch z możli-
wością dosyć płynnego przejaz-
du przez rondo. Wyspa środko-
wa byłaby zbudowana w sposób
umożliwiający skręcanie pojaz-
dom ciężarowym posiadającym
zgodę na wjazd. Natomiast man-
kamentem tego rozwiązania był-
by mniejszy komfort jazdy dla
samochodów jadących ul. Far-
biarską z kierunku południowe-
go oraz konieczność wykupu
gruntu lub uzyskanie zgód wła-
ścicielskich na przebudowę.

W ariant 3. Rozwiąza-
nie w zasadzie iden-
tyczne jak 2., uzu-

pełnione jedynie zakazem zjaz-
du z ul. Baletowej w ul. Jeziorki
, która nadal na całej długości
pozostałaby dwukierunkowa.
Rozwiązanie to niesie jednak ry-
zyko nieskuteczności ze względu
na możliwość łamania zakazu
skrętu w lewo przez kierowców
jadących ul. Baletową. Szczegól-
nie pokrzywdzeni byliby miesz-
kańcy ul. Jeziorki, którzy jadąc
do domu od ul. Baletowej musie-
liby dojeżdżać tam okrężną dro-
gą przez ul. Farbiarską do  Lu-
dwinowskiej. Doświadczenia do-

tychczasowe wskazują, że regu-
lacja ruchu samymi znakami nie
zawsze jest skuteczna.  Nawet
doraźne zaangażowanie policji
może nie skłonić kierowców do
trwałego zrezygnowania z wy-
godniejszego przejazdu. 

J uż pierwsze spontanicz-
ne komentarze i wypo-
wiedzi wskazały, że

uczestnicy są bardzo świadomi
swoich problemów i potrzeby
ich rozwiązania. - Czy ktoś z
Urzędu rano obserwował, co tu
się dzieje? - Czy były robione ja-
kieś badania natężenia ruchu w
tym rejonie?,- Dlaczego dyskutu-
je się jak organizować ruch, a
nie jak uspokoić i ograniczyć? -
Czy to są drogi lokalne, jeśli w
ciągu godziny w szczycie jeździ
600 - 700 samochodów, a miesz-
kańcy boją się wyjść z samocho-
du po podjechaniu pod dom?...
- lawinę takich pytań skierowa-
no do burmistrza.

– Sytuacja radykalnie się po-
prawi, będzie bezpieczniej dla
wszystkich po 2020 r., gdy zo-
stanie oddana do eksploatacji
droga ekspresowa S7 z węzłem
Zamienie. Natomiast my stara-
my się wprowadzić teraz możli-
we do realizacji rozwiązania,
które te problemy złagodzą – od-
powiedział burmistrz Kempa. 

– No dobrze, ale skoro mówi-
my o bezpieczeństwie, to o ja-
kim? Przecież nie samochodów,
bo jak tu mieszkam od wielu lat,
nie było żadnego wypadku,
stwierdził pan Jan z Ludwinow-
skiej. – Natomiast to niebezpie-
czeństwo grozi pieszym – konty-
nuował pan Jan.  – Od 8 do 10
rano policzyłem, że jeździ przez
skrzyżowanie ponad 600 samo-
chodów na godzinę. – Ja to samo
stwierdziłem u mnie – dodał
mieszkaniec ul Farbiarskiej,  w
praktyce Farbiarską co 3 - 4 se-
kundy jedzie samochód, to nie-
bezpieczne dla pieszych, a chod-
ników nie ma!!! 

– No właśnie, a ten kawałek
jest mój – pan Jan wskazał roz-
jeżdżony metrowy pas ziemi,
która kiedyś może była trawnicz-
kiem. – Nie mogę nic z tym zro-
bić, ani ogrodzić. Chodzą tędy
piesi i to jest bardzo niebezpiecz-
ne. Już dawno zgłosiłem Urzę-
dowi do wykupienia, ale nie ma
żadnych efektów!  

– Świetnie, że pan o tym mó-
wi – dodała mieszkanka jednej z
sąsiednich posesji. – Mój mąż
może być przykładem. Właśnie
półtora roku temu złamał nogę
na tym “chodniku”, którego nie
ma, i do tej pory ma z nogą pro-
blem. Zgłaszaliśmy to do Urzędu
i ciągle chodnik nie jest położo-
ny, stwierdziła rozżalona. 

– Ja mogę naprawdę ubole-
wać, że niewiele zostało zrobio-
ne dla poprawy bezpieczeństwa
w poprzednich latach – odpo-
wiedział burmistrz Robert Kem-
pa. – My znaleźliśmy środki w
budżecie dzielnicy i wśród in-
nych zadań, tam gdzie jest to
możliwe, budujemy chodniki.
Potrzebna jest tylko zgoda wła-
ściciela na udostępnienie grun-
tów, żeby położyć chodnik. Taką
zgodę wydało kilkadziesiąt osób
fizycznych i prawnych z Zielo-
nego Ursynowa. Z wykupem jest
większy problem. Same roszcze-
nia mieszkańców wynikające tyl-
ko z uchwalenia planów miej-
scowych wynosiły na 2016 rok
302 mln zł, gdy roczny budżet
inwestycyjny Ursynowa wynosi
104 mln zł! W ciągu dwóch czy
trzech lat nie nadrobimy wielo-
letnich zaległości. Jeśli jednak
jakaś osoba udostępni grunt pod
budowę chodnika, to dostanie
chodnik w ciągu kilku miesięcy
– obiecał burmistrz. 

Merytoryczna dysku-
sja, czasem podbu-
dowana emocjami, i

wymianą stanowisk, trwała łącz-
nie blisko godzinę, w sumie w
konstruktywnej atmosferze. Naj-
ważniejsze zgłoszone przez
mieszkańców wnioski można
syntetycznie przedstawić nastę-
pująco: 

- Projekty wszystkich trzech
wariantów nie zawierają roz-
wiązań, które zwiększyłyby bez-
pieczeństwo pieszych. Istotny
jest brak chodnika wzdłuż pry-
watnych działek ul. Farbiarskiej
oraz wyznaczonych przejść dla
pieszych.

- Należy uprzywilejować ul.
Ludwinowską w stosunku do Je-
ziorki i Farbiarskiej. Umożliwi to
łatwy przejazd pojedynczym sa-
mochodom poruszającym się tą
ulicą przez skrzyżowanie, bez
znacznego wpływu na ruch ul.
Jeziorki i Farbiarską.

- Z racji niskich kosztów wa-
riantu 1 należy z niego skorzy-
stać w pierwszej kolejności, roz-
ważając następnie pozostałe
możliwości.

- Reorganizacja ruchu po-
winna zostać wsparta działa-
niami policji lub straży miej-
skiej, które skłoniłyby kierow-
ców do stosowania się do no-
wych zasad ruchu.

- Należy rozważyć przedłu-
żenie ul. Kujawiaka (dawnej Po-
loneza) do ul. Jeziorki i Baleto-
wej lub wybudowanie ul. Ho-
łubcowej.

- Wśród różnych metod uspo-
kojenia ruchu prowadzącego
do zwiększenia bezpieczeństwa
zaproponowano ustawienie na
ulicach donic w taki sposób,
aby nadjeżdżające samochody
musiały wykonać literę “S” na
torze jazdy.

K onkludując spotkanie,
burmistrz Kempa
stwierdził, że przy-

szedł na spotkanie na zaprosze-
nie stowarzyszenia Projekt Ur-
synów, żeby rozmawiać o
przedstawionych trzech warian-
tach rozwiązań.  

– Jeśli jednak Państwo uważa-
cie, że są jeszcze jakieś inne roz-
wiązania – wyjaśniał burmistrz
– i takie propozycje będą złożo-
ne, to zostaną one analizowane.
Urząd prosi o przekazywanie ta-
kich informacji do końca mie-
siąca. Zostanie przygotowane
spotkanie, gdzie będą już prze-
analizowane Państwa uwagi ja-
ko mieszkańców. Propozycje,
być może więcej niż przedstawi-
li pracownicy z Referatu Dróg,
które urzędnikom nie przyszły
do głowy, może Państwu przy-
padną do gustu jako bardziej sa-
tysfakcjonujące, i takie będziemy
wdrażali. Nie jesteśmy jednak w
stanie dzisiaj poruszyć wszyst-
kich kwestii, choćby ze wzglę-
dów historycznych. Jeśli zostało
podjętych 200, 300 lub 500 błęd-
nych decyzji, to tego teraz nie
zmienimy. Na przełomie wrze-
śnia i października będą jeszcze
dwa moje spotkania z mieszkań-
cami – jedno w nowym Domu
Kultury przy ul. Kajakowej, dru-
gie – w Szkole Podstawowej nr
100. Decyzje będą podejmowa-
ne dopiero po tych spotkaniach.
Bardzo serdecznie zapraszam
Państwa do uczestnictwa – za-
kończył Robert Kempa. 

J uż po odejściu burmi-
strza jeszcze przez kilka-
naście minut spora część

uczestników pozostała w rozdy-
skutowanych grupkach, co
wskazuje jak ważnym proble-
mem dla mieszkańców jest mo-
dyfikacja organizacji ruchu w
tym rejonie. Członkowie Projek-
tu Ursynów skrzętnie spisywali
postulaty i propozycje, które w
całości zostały przekazane do
Urzędu Dzielnicy.

Nie da się ukryć, że spo-
tkanie pozostawiło pe-
wien niedosyt. Jednak

należy pamiętać, na co zresztą
zwracał uwagę burmistrz Robert
Kempa, że obecna sytuacja jest
konsekwencją wcześniejszych
błędów, zaniedbań czy niedocią-
gnięć, i ich skompensowanie wy-
maga czasu. Jednak chyba nikt
nie miał wątpliwości, że Urząd
faktycznie chce wyjść naprzeciw
potrzebom mieszkańców i
wspólnie znaleźć rozwiązania
umożliwiające sprawne zlikwi-
dowanie problemów istniejących
od wielu lat.
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“Południowa obwodnica Warszawy
to bardzo poważne zadanie. Budowa
będzie przebiegała w terenie mocno
zurbanizowanym na długości ponad 18
km przez Ursynów, Wilanów i Wawer.
Z tym muszą wiązać się utrudnienia
ruchu ale zrobimy wszystko, żeby było
ich jak najmniej /.../ Jako mieszkaniec
i osoba, którą bezpośrednio dotkną
ograniczenia, mimo wszystko cieszę
się, że po ponad 30 latach planowania
wreszcie doczekaliśmy się realizacji ob-
wodnicy. Realizowany wariant, zakła-
dający ruch samochodów w tunelu, po-
zwala na zagospodarowanie terenu nad
tunelem zgodnie z oczekiwaniami
mieszkańców”. To fragment wypowie-
dzi burmistrza Ursynowa Roberta Kem-
py /”Passa” 9/2017 /.

“Kto chce zrobić z Ursynowa Spalino-
gród?” – pyta Bogusław Lasocki z Pro-
jektu Ursynów / “Passa” 20/2017 /. I
trafnie odpowiada w oparciu o realia, że
chcą to uczynić Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad /GDDKiA/
i jej wykonawcy. A to dlatego, że rezy-
gnują z zainstalowania nad autostra-
dowym tunelem wyrzutni oczyszcza-
jących spaliny, które będą wydalane ze
180 tys. samochodów przejeżdżających
tym tunelem w ciągu doby. W “Passie”
24/2017 ten sam autor słusznie uza-
sadnia niedopuszczalność braku filtrów
opisem zagrożenia Ursynowa spalinami
samochodowymi zawierającymi m. in.
szkodliwe zawiesiny PM10 i PM2,5. Ko-
lejny numer “Passy” ?27/2017/, już na
stronie tytułowej, zamieszcza wezwa-
nie: “Róbmy POW z filtrami!!!”, a na
s.6 artykuł B. Lasockiego pt. “Dlaczego

inwestor POW chce oszczędzać na zdro-
wiu ursynowian? Filtry przy wyrzut-
niach spalin muszą być!”  I znów słusz-
nie, ale czy owe wielce szkodliwe spa-
liny zagrażają w tym przypadku tylko
Ursynowowi i czy tylko one są szkodli-
we dla zdrowia i życia ludzi, przyrody,
kultury i stolicy państwa?

Już sama - figurująca także w tych
wypowiedziach - nazwa tej trasy wzbu-
dza kontrowersje i sprzeciwy ze strony
znawców i środowisk społecznych za-
troskanych o warunki zdrowia, życia i
pracy w naszej stolicy.

W swojej istocie nie jest to bowiem
obwodnica, lecz wewnątrzmiejska prze-
cznica stanowiąca warszawski odcinek
Trasy A-2, czyli międzynarodowej auto-
strady tranzytowej Berlin-Warszawa-
-Moskwa /a w przyszłości Lizbona-Par-
yż-Berlin-Warszawa-Moskwa-
-Władywostok/. Na domiar, poczynając
od Konotopy, jest ona skojarzona z cen-
tralnym polskim portem lotniczym Okę-
cie usytuowanym i rozbudowywanym
- wbrew wymogom rozwoju zrówno-
ważonego i bezpieczeństwa militarne-
go - w zurbanizowanej strukturze stoli-
cy państwa. Stanowi to obecnie szkodli-
we curiosum na skalę światową.

Zastanawia więc - wyrażona w wy-
powiedzi burmistrza Ursynowa - radość
z tego powodu, że GDDKiA podjęła reali-
zację ursynowskiego odcinka “obwodni-
cy” z ruchem samochodowym w tunelu,
co - jego zdaniem - pozwala na zagospo-
darowanie terenu nad tunelem zgodnie
z oczekiwaniami mieszkańców. Bur-
mistrz nie określił jednak, jaki to ma być
sposób zagospodarowania, a także czy

uwzględnia on filtry oczyszczające zma-
sowane w tymże tunelu spaliny. Te zaś
spaliny zasadnie niepokoją przedstawi-
ciela Projektu Ursynów Bogusława La-
sockiego, wyrażającego opinie i obawy
znacznej części społeczności lokalnej. 

Szkoda jednak, że trafna merytorycz-
nie odnośnie szkodliwości smogu - wy-
powiedź B. Lasockiego ogranicza się
tylko do tej kwestii i do terenu Ursyno-
wa. Szkodliwość wewnątrzmiejskiej lo-
kalizacji tego odcinka autostrady mię-
dzynarodowej nie wyraża się tylko w
trującym smogu i nie dotyczy tylko Ur-
synowa. Kierunek wiatrów sprawia bo-
wiem, że wszelkie szkodliwe emisje z
położonego wyżej Ursynowa są prze-
noszone na Wilanów obfitujący jeszcze
w cenne wartości przyrodnicze i histo-
ryczne obiekty architektury polskiej na-
leżące do dziedzictwa światowego.

A ta dzielnica, zaliczana jeszcze do
niedawna do względnie czystych, jawi
się już teraz jako miejsce najbardziej
zanieczyszczone i zatrute na całym Ma-
zowszu.

Lokalizacja odcinka Trasy A-2, czyli
nie żadnej “południowej obwodnicy
Warszawy”, lecz międzynarodowej au-
tostrady tranzytowej, w bezpośrednim
skojarzeniu z centralnym portem lot-
niczym Okęcie, kreuje wielki autostra-
dowo-powietrzny węzeł transportowy
w naszej stolicy. A taki układ przewozo-
wy ewidentnie koliduje z wymogami
rozwoju zrównoważonego i militarne-
go bezpieczeństwa państwa, gdyż:

- już w czasie pokoju wybitnie naraża
warunki zdrowia i życia ludzi, przyrody i
kultury, w tym jego system przyrodniczy,
naturalną sieć wodną /na Ursynowie tra-
sa ma być umieszczona w tunelu pod me-
trem, co jeszcze bardziej niż dotychczas,
spowoduje osuszenie rozległego ekosyste-
mu/, jakość klimatu, ciszę i spokój w miej-
scu zamieszkania, pracy i wypoczynku;

- w razie konfliktu zbrojnego, taki -
jak kreowany przez GDDKiA w zurba-
nizowanej strukturze stolicy państwa -
węzeł transportowy - stałby się pierw-
szoplanowym obiektem zmasowanych
uderzeń przeciwnika.

Są to ewidentne - brane pod uwagę
na świecie /vide Paryż, Berlin i gdzie in-
dziej/ przeciwwskazania wykluczające
taką lokalizację głównego krajowego
węzła przewozowego. Oznacza to, że
warszawski odcinek Trasy A-2 nie po-
winien być realizowany w planowanej
dotychczas lokalizacji w żadnej formie
konstrukcyjnej /na powierzchni ziemi,
na estakadzie, jak również w tunelu/.
Rzekoma “POW” powinna więc zostać
przemianowana na - wolną od wymie-
nionych powyżej zagrożeń - drogę we-
wnątrzmiejską, zaś warszawski odci-
nek Trasy A-2 wybudowany w ukła-
dzie Stryków /miejscowość w woje-
wództwie łódzkim/ - Góra Kalwaria,
czyli w przebiegu pozamiejskim 1/ ,ja-
ko ewentualnie znacząca część składo-
wa Nowego Szlaku Jedwabnego. Kon-
cepcje takiej lokalizacji są jednak od
lat ignorowane przez GDDKiA.

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k
F o t o  B o g u s ł a w  L a s o c k i
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Ponownie o warszawskim odcinku Trasy A-2
W “Passie” pojawiają się wypowiedzi i postulaty odnoszące się do
stołecznego, a zwłaszcza do ursynowskiego odcinka Trasy A-2 na-
zywanego konsekwentnie “południową obwodnicą Warszawy”
/POW/. Nasuwają się więc pytania: Czy są to wypowiedzi i postula-
ty trafne w świetle wymogów rozwoju zrównoważonego, stanowią-
cego dominantę naszych czasów, czy raczej, być może, nieświado-
mie zawężają one tematykę, nie dostrzegając innych kardynalnych
jego aspektów? Oto przykłady.
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Nieczęsto można usłyszeć entuzjastyczne okrzyki na temat oszczędzania. Nic dziw-
nego - niewielu z nas regularnie oszczędza, nie jesteśmy tego uczeni w szkołach, a
na samą wzmiankę o oszczędzaniu cierpnie skóra i marszczą się brwi. Kojarzy nam
się to z pracochłonną buchalterią i szeregiem nie komfortowych momentów odma-
wiania sobie przyjemności. 

Nie zniechęcaj się jednak i czytaj dalej - podpowiadamy jak w prosty sposób, bez wielkich wyrze-
czeń oszczędzić kilka groszy. Weź sprawy w swoje ręce i zacznij sobie wyobrażać, jak komfortowe mo-
żesz wieść życie bez mini-zawałów serca na widok stanu swojego konta.

Zanim cokolwiek zrobisz - zadbaj o nastawienie. Największym mitem dotyczącym oszczędzania,
jest stwierdzenie, że trzeba mieć odpowiednie dochody, żeby odkładać pieniądze.  Poza wyjątkowo
trudnymi sytuacjami, gdy budżet domowy ledwo pokrywa najpilniejsze potrzeby domowników, każ-
dy jest w stanie cokolwiek odkładać. Bez względu na to, czy zarabiasz średnią krajową czy jej pięcio-
krotność, możesz oszczędzać lub nie. Wydawać bez sensu można każde pieniądze! . Oszczędzanie to
nie odejmowanie sobie całej przyjemności z posiadania pieniędzy, tylko  zarządzanie nimi.  To nie wy-
mysł bogatych ekonomów ani też smutna konieczność ubogich. To dbanie o własne interesy. Mając
w sobie takie nastawienie, możesz przejść do następnych kroków, które konsekwentnie wprowadza-
ne w życie, pozwolą Ci zbudować własną poduszkę bezpieczeństwa finansowego. 

Prowadź budżet domowy
Podstawą zarządzania własnymi finansami jest prowadzenie budżetu, czyli monitorowanie przy-

chodów i wydatków. Nie jest to jedynie mozolna księgowość, to plan. Chodzi o to, aby rozsądnie i w
pełni świadomie zdecydować, gdzie i jak chcemy wydawać nasze pieniądze. Bez względu na to, ile
zarabiasz i czy posiadasz oszczędności, skrupulatne zapisywanie wszystkich zarabianych i wydawa-
nych pieniędzy, pomoże Ci zorientować się we własnej sytuacji finansowej, zidentyfikować „przecie-
ki”, przez które nieumyślnie uciekają pieniądze i przede wszystkim - szybciej osiągnąć swoje cele. Do
prowadzenia budżetu możesz użyć tradycyjnej kartki i ołówka, pliku Excel lub aplikacji na telefon,
w których będziesz zapisywał każdy wydatek i przychód. Nie martw się, jeśli zbieranie paragonów i
prowadzenie ewidencji na początku będzie wymagało od Ciebie sporej samodyscypliny. Wkrótce za-
obserwujesz korzyści, które zdecydowanie wynagradzają ten wysiłek, a prowadzenie budżetu, jak wie-
le czynności, wejdzie Ci naturalnie w nawyk.

Oszczędzaj regularnie
Niezależnie od tego, ile planujesz i jesteś w stanie odkładać - rób to regularnie. Ustal ze sobą stałą

kwotę i ulokuj ją gdzieś. Najpraktyczniejszym sposobem jest otworzenie na rachunku bankowym kon-
ta oszczędnościowego. Po pierwsze dużo łatwiej na nie wpłacać, a trudniej wypłacić oszczędności (to
chroni Cię przed ewentualnymi pokusami), a dodatkowo oprocentowanie konta oszczędnościowe-
go z miesiąca na miesiąc pomnaża Twoje środki, mimo że procent nie jest zbyt wysoki. Ustal sobie cel
finansowy, na jaki oszczędzasz np. wymarzone wakacje, sprzęt RTV czy po prostu wielokrotność Two-
jej miesięcznej pensji czyli poduszkę bezpieczeństwa na nieprzewidziane wydarzenia losowe (utra-
ta pracy, wypadek, problemy zdrowotne). Ważne, aby pod żadnym pozorem nie ruszać kwoty
oszczędności - niech te pieniądze czekają aż osiągniesz dany cel. Najłatwiej odkładać ustaloną kwo-
tę  zawsze pierwszego dnia wypłaty np. poprzez automatyczne polecenie przelewu. Innymi spraw-
dzonymi metodami na odkładanie małych kwot, których „znikanie” nie będzie zauważalne, jest od-
kładanie drobnych pieniędzy, które znajdą się w Twoim portfelu. Możesz ustalić konkretną monetę,
np. 2 zł., którą zawsze odłożysz, gdy ta pojawi się u Ciebie. Dobrym pomysłem jest także odkładanie
reszty z zakupów czy drobnych znalezionych w kieszeniach ubrań przed praniem. 

Efekt latte
Odkładanie możesz sobie także ułatwić, rezygnując z niepotrzebnych, małych przyjemności codzien-

nego dnia. Kryzys ekonomiczny nauczył Amerykanów oszczędzania na drobiazgach. Zastanów się i
pomyśl: może jest coś drobnego, co kupujesz codziennie w drodze do pracy? Niewielki koszt, ale po-
noszony codziennie, niezauważalnie. Poranna kawa na mieście, batonik w metrze albo gazeta? Nie
są to wielkie wydatki, jednak codzienne wydawanie np. 7 zł na kawę daje już niebagatelną sumę po-
nad 2 000 zł w skali roku! Może lepiej  wypić kawę w domu lub pracy, powstrzymać się od chwilo-
wej pokusy wypicia shake’a lub przeczytać internetowe wydanie prasy? Bardzo ważna uwaga: nie cho-
dzi o to, aby odmawiać sobie przyjemności, a jedynie zidentyfikować i wyeliminować te, które nie są
nam konieczne do życia, a powodują dziury w budżecie. Zaoszczędzone pieniądze wynagrodzą Ci ten
ruch i pozwolą na kupienie wymarzonej rzeczy, sfinansowanie wyjazdu lub po prostu zapewnienie
sobie spokoju finansowego?  

Jeżeli jesteś ciekawy gdzie uciekają Twoje pieniądze i jak sobie poradzić w trudnej sytuacji finan-
sowej, zapraszamy na bezpłatne konsultacje do Fundacji Innowacja i Wiedza w ramach projektu: „Zy-
skaj więcej! Edukacja finansowa dla każdego.” Umów się na spotkanie z edukatorem finansowym:
tel. 22 225 25 48, mail: warsztaty@fiiw.pl .Projekt finansowany jest ze środków m. st. Warszawy, Dziel-
nica Ursynów.  

H a n n a  D r o p k o

W naszym społeczeństwie z roku na rok
rośnie grupa starszych konsumentów,
która coraz częściej dysponuje nie tak
znikomymi, jak mogłoby się wydawać,
dochodami. Z racji etapu życia zmienia-
ją się nasze priorytety, życiowe cele i co-
dzienne zachowania. Zgromadzone,
przez długie lata pracy, środki chętniej
przeznaczamy wtedy na to, co staje się
najważniejsze. Kierujemy swoją uwagę (i
portfel) na specyfiki obiecujące podrepe-
rować  nasze zdrowie. 

W trosce o najbliższych, zapożyczamy się na
potrzeby dzieci i wnucząt. Wierzymy także na sło-
wo różnym ekspertom i doradcom finansowym,
kierując się tradycyjną zasadą respektowania
dżentelmeńskich umów. Niestety, ufność i wiara
w ludzi często jest wykorzystywana przez han-
dlowców wyłudzających pieniądze. Podpowiada-
my jak utrzymać swoje finanse z dala od oszu-
stów, by móc w pełni cieszyć się jesienią życia.

„Atrakcyjne” okazje i zaproszenia na bezpłatne
pokazy

Nierdzewne garnki, lecznicze zioła, kołdry z
egzotycznych owiec to zaledwie niektóre z atrak-
cyjnych i niepowtarzalnych ofert, jakie propono-
wane są przez nieuczciwych handlowców na spe-
cjalnie przygotowanych pokazach. Samotni se-
niorzy chętnie biorą udział w specjalnie aranżowa-
nych demonstracjach produktu. Wyróżnieni bez-
pośrednim zaproszeniem oraz eleganckimi wnę-
trzami goście pokazu są przychylnie nastawieni do
przedstawiających dany produkt prezenterów. Ci
z kolei stosują wachlarz wyniesionych ze specjal-
nych szkoleń socjotechnik, by sprzedać seniorowi
bardzo drogi, a zarazem często niepotrzebny pro-
dukt. Niestety, prezentowane produkty to najczę-
ściej towar o dużo niższej wartości, niż w oferowa-
nej na pokazie cenie.  Prezenterzy stosują różne
sztuczki, aby przekonać swoich „widzów”, że ma-
ją jedyną i niepowtarzalną okazję kupić towar
luksusowy i cieszyć się jego użytkowaniem. Do
tego jeszcze podkreślają, że innej okazji nie będzie,
nakłaniają do bardzo szybkiego podjęcia decyzji
o zakupie i podpisaniu umowy na kredyt. W inter-
necie bardzo łatwo znaleźć już opisy nieuczci-
wych praktyk i bardzo groźnych konsekwencji,
jakie muszą ponosić seniorzy. Głównie finanso-
wych, gdyż kredyty które udzielane są podczas po-
kazów mają wyjątkowo niekorzystne oprocento-
wanie i ukryte koszty, które trzeba spłacać latami.   

Jak zatem uniknąć nabycia za ogromną sumę
często zbędnej rzeczy? Najlepszą  zasadą jest  od-
mawianie udziału w jakichkolwiek tego typu po-
kazach. Kiedy jednak bierzemy w nich udział, pa-
miętajmy, że nie musimy nic kupować. Zapoznaj-
my się na spokojnie z całą treścią umowy, a gdy ja-
kikolwiek punkt nie jest dla nas jasny - pytajmy.

Wymaganie wyjaśnień to żaden wstyd. Świad-
czy o tym, że dbasz o swoje finanse i nie podejmu-
jesz pochopnych decyzji, za które później musisz
ponosić przykre konsekwencje.  W ten sposób
unikniesz przepłacania za towary niskiej jakości al-
bo dopłacania za dodatkowe ubezpieczenia, któ-
re w żaden sposób Cię nie chronią.  Daj sobie czas
na podjęcie decyzji - nie kupuj niczego pod wpły-
wem prezentacji czy rozmowy z przedstawicielem.
Warto także skonsultować się z zaufaną osobą,
która pomoże nam rozpatrzyć wszystkie zagadnie-
nia oferty i ocenić jej atrakcyjność. Bądź świado-
my swojego prawa do odstąpienia od umowy. W
przypadku zawarcia umowy poza siedzibą firmy
okres ten wynosi 14 dni. Wystarczy wysłać takie
oświadczenie listem poleconym - szczegóły po-
winny znajdować się w treści umowy. Zawsze kie-
dy podpiszesz niekorzystną umowę, możesz bez-
płatnie skonsultować swoją sprawę przez  Infoli-
nię Konsumencką, którą prowadzi Stowarzysze-
nie Konsumentów Polskich i Fundacja Konsumen-
tów pod nr:  801 440 220, 22 290 89 16 (ponie-
działek-piątek w godz. 8.00-18.00, opłata wg ta-
ryfy operatora). 

Jeżeli znalazłeś się w takiej sytuacji lub chciał-
byś dowiedzieć się więcej, zapraszamy na bez-
płatne konsultacje do Fundacji Innowacja i Wie-
dza w ramach projektu: „Seniorze nie daj się sku-
sić! Edukacja finansowa dla seniorów Ursynowa.”
Umów się na spotkanie z edukatorem finanso-
wym:  tel. 22 225 25 48, mail: warsztaty@fiiw.pl.

Projekt finansowany jest ze środków m. st. War-
szawy, Dzielnica Ursynów. 

H a n n a  D r o p k o

Do ustabilizowania się sy-
tuacji na rynku masła
trzeba jeszcze czasu, ale
są pierwsze sygnały wska-
zujące na to, że zbliża się
kres drożyzny. Ceny zbytu
przestały rosnąć i jeśli ta
tendencja się utrzyma,
jest szansa, że dotrze tak-
że na sklepowe półki.

Z informacji Agencji Rynku
Rolnego wynika, że początek lip-
ca przyniósł zahamowanie wzro-
stowej tendencji na rynku ma-
sła. Krajowe ceny zbytu trzyma-
ją się w okolicach 21 zł za kilo-
gram, ale w pierwszym tygodniu
lipca przestały iść w górę. Na ra-
zie zbyt wcześnie, by przesądzać
czy to zwiastun końca maślanej
drożyzny, ale z pewnością jest
na to nadzieja, przynajmniej pa-
trząc z perspektywy lokalnej.
Nasz rynek znajduje się jednak
pod wpływem sytuacji na świe-
cie, a ta wciąż nie jest jedno-
znaczna. U największych euro-
pejskich producentów masła, w
ostatnim czasie tendencje są bar-
dzo rozbieżne. W Niemczech ce-
ny zbytu wyraźnie się obniżyły, z
kolei we Francji zanotowały dy-
namiczny skok z około 5 do 5,8
euro za kilogram, czyli o 16 proc.
tylko w ciągu pierwszego tygo-
dnia lipca. Od maja do końca
czerwca ceny masła w portach
Europy Zachodniej wzrosły z
5000 do 6500 dolarów za tonę,
czyli o 30 proc. Jedynie nieco
mniejsze zwyżki miały miejsce
na niemal całym świecie, a silna
wzrostowa tendencja trwa od

ponad roku. W tym czasie masło
w największych krajach europej-
skich zdrożało o 80-100 proc. To
oczywiście nie pozostaje bez
znaczenia dla polskich firm, któ-
re są zarówno jego eksportera-
mi, jak i importerami, a co za
tym idzie odbija się na cenach
krajowych.

Spośród kilku przyczyn tych
perturbacji, za główną należy
uznać sytuację na rynku mleka,
czyli surowca do produkcji ma-
sła. Między innymi wskutek znie-
sienia w 2015 r. limitów produk-
cji mleka w Unii Europejskiej, je-
go ceny poszły mocno w dół, co
z kolei spowodowało spadek
opłacalności produkcji, a w kon-
sekwencji jej ograniczenie. Nie-
dobór mleka skutkował zmniej-
szeniem się produkcji masła w
większości krajów Europy Za-
chodniej już w 2016 r., a tenden-
cja ta utrzymuje się do dziś. Nie-

dobory mleka mają miejsce tak-
że w krajach Ameryki Południo-
wej oraz w Nowej Zelandii, któ-
ra jest głównym producentem
mleka i masła na świecie. Skok
cen masła powinien wpłynąć na
ponowny wzrost opłacalności
produkcji mleka, jednak w sekto-
rze rolno-spożywczym rynkowe
procesy dostosowawcze trwają
zwykle dość długo, gdyż wyma-
gają nie tylko inwestycji rzeczo-
wych na wielu etapach procesów
wytwarzania, ale i odbudowy
stad, co wymaga czasu. W Polsce
akurat nie mieliśmy do czynie-
nia z tak dużymi problemami ani
w produkcji mleka, ani masła,
niemniej jednak wspomniane po-
wiązania z rynkami światowymi
przełożyły się także na sytuację
na krajowym rynku.

R o m a n  P r z a s n y s k i
G ł ó w n y  A n a l i t y k  

G E R D A  B R O K E R

Oszczędzanie bez wyrzeczeń. 
Potrafisz to zrobić!

Bliski koniec maślanej drożyzny
FOTO WIKIPEDIA

Seniorze - nie daj się oszukać!
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Największą „polską”, a więc sfi-
nansowaną ze środków społecz-
nych inwestycją edukacyjną w
Warszawie w XIX w. był zespół
gmachów szkoły Wawelberga i
Rotwanda przy ul. Mokotow-
skiej 2/4. Budowę kompleksu
rozpoczęto w czerwcu 1896, a
zakończono w październiku
1897 r. Budynki wzniesiono na
działce przy ul. Mokotowskiej 2-
4, wg projektu Jana Hinza. Bu-
dynki były dwupiętrowe i połą-
czone łącznikami komunikacyj-
nymi. 

N a podstawie rzutu budynków
można szacować, że łączna
powierzchnia trzech kondy-

gnacji (całego kompleksu) mogła wyno-
sić ok. 7 tysięcy metrów kwadratowych.
Na temat budynków Bolesław Prus na-
pisał m. in.: „Oprócz sal wykładowych,
biblioteki, muzeum, mieszkań dla admi-
nistracji itp., znajdują się tam: sala ry-
sunkowa, kreślarnia, audytoria fizycz-
ne i chemiczne z odpowiednimi pra-
cowniami, a nadto warsztaty: stolar-
ski, ślusarski, kuźnia, odlewnia, sala
maszyn itp.” .

Budynki spłonęły 8 sierpnia
1944 roku. Po wojnie na za-
chowanych murach magistral-

nych gmachu głównego oraz pawilo-
nu północnego wybudowano obiekty
w niewielkim stopniu nawiązujące do
dawnych. Na jednym  z budynków znaj-
duje się pamiątkowa tablica przypomi-
nająca tradycję szkoły Wawelberga  i
Rotwanda.

W tym miejscu należy przy-
pomnieć, że w okresie od
Powstania Styczniowego

do 1898 r. w Królestwie Polskim nie by-
ło wyższej uczelni technicznej, a śred-
nie szkoły tego typu należały do wyjąt-
ków. Uruchomienie więc szkoły tech-
nicznej, formalnie średniej, ale o pozio-
mie niewiele niższym niż na politech-
nikach, było wielkim sukcesem społe-
czeństwa polskiego, a konkretnie
dwóch finansistów: Hipolita Wawel-
berga (1843-1901) i Stanisława Ro-
twanda (1839-1916). Hipolit Wawel-
berg był od 1864 r. współwłaścicielem
Domu Bankowego „H. Wawelberg”
(założonego w 1847 r. przez jego ojca
Henryka) w Warszawie i (od 1869) w
Petersburgu, który w latach 90. XIX
w. stał się jedną z największych w Pol-
sce prywatnych instytucji finanso-
wych. Budynek peters-
burskiej filii ban-

ku  istnieje do dnia dzisiejszego przy
Newskim Prospekcie (7/9). Zbudowa-
ny został w latach 1911–1912 według
projektu polskiego architekta Maria-
na Peretiatkowicza (1872–1916) na
zlecenie ówczesnego dyrektora rodzin-
nego imperium finansowego Michała
Wawelberga (1880 – po 1939), syna
Hipolita. Przez wiele dziesięcioleci w
budynku tym miały siedzibę biura
„Areofłotu”.  

W ymienieni bankierzy po
śmierci w 1891 r. Henryka
Wawelberga – ojca Hipoli-

ta i teścia Stanisława – postanowili
uczcić jego pamięć fundacją na cele
społeczne w wysokości 100 tys. rubli.
Kwotę tę zdeponowali w banku i za-
częli poszukiwać celu godnego ich
fundacji. Wówczas Stefan Kossuth
przedstawił im memoriał, w którym
dowodził, iż jedną  z najpilniejszych
społecznych potrzeb jest uruchomie-
nie w Warszawie średniej szkoły tech-
nicznej. Przygotowania trwały około
trzech lat i w 1895 r. szkoła taka zosta-
ła uruchomiona w istniejącym do dzi-
siaj szkolnym budynku przy ul. Pan-
kiewicza. Obiekt jednak nie odpowia-
dał aspiracjom ofiarodawców, toteż
prawie równolegle przystąpiono do
wznoszenia kompleksu szkolnego
przy Mokotowskiej. Jak podaje Bole-
sław Prus, w latach 1895 – 1907 ofia-
rodawcy na utrzymanie szkoły wyło-
żyli nie 100 tys., ale 460 tys. rubli. W
tym miejscu warto sobie uświadomić,
że roczna pensja wykwalifikowanego
robotnika w wysokości 300 rubli bu-
dziła powszechną zazdrość. Przy ów-
czesnym parytecie 1 rb. = 0.7742 gra-
ma złota, fundatorzy wydali na szko-
łę równowartość 356 kilogramów te-
go kruszcu. Trzeba też podkreślić, iż
fundacja Hipolita Wawelberga i Stani-
sława Rotwanda była kontynuowana
przez synów Hipolita: Michała i Wa-
cława, córkę Jadwigę oraz dzieci Sta-
nisława Rotwanda: Andrzeja, Felicję,
Zofię i Leonię.

P ierwszym dyrektorem szkoły
był profesor Instytutu Górni-
czego w Petersburgu – Maury-

cy Mitte (1845-1900).  Nauka odbywa-
ła się po rosyjsku.  Wykładano tam (wg
B. Prusa): matematykę z rachunkiem
różniczkowym i całkowym; rysunek z
geometrią wykreślną; mechanikę, fizy-
kę, chemię, elektrotechnikę budownic-
two i budowę maszyn; ślusarstwo, ko-
walstwo, stolarstwo; technologię che-
miczną, technologię drewna i metali,
cukrownictwo, młynarstwo, przędzal-
nictwo, tkactwo, ogrzewanie i przewie-
trzanie, buchalterię i korespondencję
handlową, geografię ekonomiczną, eko-
nomię polityczną, prawoznawstwo oraz
higienę i bezpieczeństwo pracy. W okre-
sie wakacyjnym uczniowie odbywali
praktyki w zakładach przemysłowych.
28 listopada 1903 r. szkoła uzyskała za-
wodowe uprawnienia państwowe (ode-
brane 15 stycznia 1906 r.). Profesor Jó-
zef Miąso – omawiając ówczesne szkol-
nictwo warszawskie – o szkole Wawel-
berga napisał: „jedynie formalnie zali-
czana była do szkół średnich.  W swojej
istocie po roku 1906 przekształciła się

ona w wyższą uczelnię technicz-
ną, do której garnęły się licz-

ne rzesze młodzieży

bojkotującej politechnikę warszawską.
(…) Ponieważ szkoła Wawelberga ofi-
cjalnie zaliczana była do średnich szkół
technicznych, wielu jej absolwentów
udawało się do zagranicznych politech-
nik, zwłaszcza francuskich   i belgij-
skich, w których w ciągu jednego roku
dodatkowych studiów uzyskiwali dy-
plomy inżynierów”. 

W 1895 r. szkoła miała 83
uczniów, a w 1907 już 461.
Ciekawostką jest jednak to,

że na 1431 uczniów przyjętych do szko-
ły w latach 1895-1907 ukończyło ją za-
ledwie 218, czyli 19 procent. Świadczy
to niewątpliwie o wymaganiach sta-
wianych uczniom, ale nie tylko. Bole-
sław Prus na poparcie przytoczył wypo-

wiedź jednego z wykładowców: „Jest
wtem wiele winy naszego narodowego
safandulstwa i braku wytrwałości. Wie-
lu chłopcom nie chce się pracować sys-
tematycznie i równomiernie przez lat
cztery, pięć … Ale są i tacy, którzy by
chcieli, a nie mogą. Nieraz konieczność
wymaga, ażeby chłopiec chwytał bo-
dajby najmniejszą okazyę do Zarobku”.

W latach 1895-1915  placów-
ka przy Mokotowskiej na-
zywana była Średnią Szko-

łą Mechaniczno-Techniczną M. Mitte-
go; w latach 1915-1919 – Szkołą Me-
chaniczno-Techniczną H.Wawelberga i
S.Rotwanda.  W 1919 r. fundatorzy prze-
kazali szkołę państwu polskiemu i od
tej pory  do 1929 r. była to: Państwowa
Szkołą Budowy Maszyn  i Elektrotechni-
ki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. W
następnym dziesięcioleciu (1929-1939)
szkoła nosiła nazwę: Państwowa Wyż-
sza Szkoła Budowy Maszyn  i Elektro-

techniki im. H. Wawelberga i S. Ro-
twanda, co pociągnęło za sobą wy-

móg matury od kandydatów na stu-
dia. W okresie niemieckiej okupa-
cji uczelnia została podzielona
na dwie części i  zdegradowana
do poziomu dwuletniej średniej
szkoły technicznej. Były to; Pań-
stwowa Szkoła Budowy Ma-
szyn oraz Państwowa Szkoła
Elektryczna. Po drugiej wojnie
światowej w latach 1945-1951
była to: Szkoła Inżynierska im.

H. Wawelberga i S Rotwanda. W
1947 r. wszystkim absolwentom

„Wawelberga” przyznano tytuł in-
żyniera.

W 1930 r.,  w związku z
wielką popularnością
szkoły, przy ówczesnej

ul. św. Andrzeja Boboli 14 (obecnie –
ul. Narbutta 86), wzniesiono nowy

gmach dla uczelni.  Projektantem
gmachu był najprawdopodobniej
Aleksander Raniecki lub Teofil Wi-
śniewski. Wymieniany jest także Zyg-
munt Tarasin. Zajęcia – głównie
warsztatowe – zaczęły się w nowym
budynku w 1934 roku.

W 1951 r. Szkołę Inżynierską
im. H. Wawelberga i S Ro-
twanda połączono z Poli-

techniką Warszawską, która na bazie
budynku Wawelberga prze Narbutta
86, sąsiadującego z nim budynku
przedwojennego Liceum Lotniczo-Sa-
mochodowego (Narbutta 82) oraz kil-
ku nowych gmachów po przeciwnej
stronie tej ulicy – utworzyła swój „po-
łudniowy kampus”.

F undacja Hipolita Wawelberga
i Stanisława Rotwanda w za-
kresie szkolnictwa technicz-

nego jest tylko częścią wkładu  Wawel-
bergów i Rotwandów na rzecz naszego
miasta. Warto więc przynajmniej wspo-
mnieć  o dwóch osiedlach na Woli (przy
Górczewskiej i przy ul. Ludwiki), kolo-
niach dla dzieci w Ciechocinku (150
rocznie – Towarzystwo Kolonii Let-
nich), stypendiach dla studentów UW,
znacznych dotacjach na rzecz Muzeum
Rzemiosł i Sztuki Stosowanej oraz Mu-
zeum Przemysłu i Rolnictwa, a także na
budowę pomnika Mickiewicza, jak
również pierwszą popularną edycję je-
go dzieł oraz „Trylogii” Sienkiewicza.
Łożyli też m. in. na utrzymanie Biblio-
teki Publicznej przy Koszykowej.  Sta-
nisław Rotwand  w 1906 r. wybrany
został do rosyjskiej Rady Państwa, w
której reprezentował m. in.  gospodar-
cze interesy Królestwa Polskiego. Je-
stem przekonany, że warto pamiętać
o tych wspaniałych Polakach, którzy
wnieśli niezwykle cenny wkład w roz-
wój naszej edukacji technicznej.

Szkoła Wawelberga i Rotwanda, warszawiaków, których się nie docenia

Bez nich nie byłoby polskiej edukacji technicznej
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Piórem Derkacza
Łukasz Pęksa

autor wystawy w Galerii Wieża
Niepełnosprawność, jaka dotknęła Łuka-

sza w czwartym roku życia, skierowała  ca-
łe jego życie na plastykę. To, czego nie mógł
zrobić jako młody chłopiec, wyrażał w ry-
sunkach. Pojawia się kot, którego może
bez trudu trzymać za ogon. Wszystko po to,
aby mu nie uciekł i był tylko dla niego. 

Komputer stał się artystycznym narzę-
dziem Łukasza, dzięki któremu rozwija
swoją twórczą fantazję. Oglądając wysta-
wę Łukasza, dostrzegłem wśród dużej ilo-
ści prac kilka perełek. Takie prace mogą
gościć w profesjonalnych galeriach. Łu-
kasz swoją twórczością wchodzi do „raj-
skiego ogrodu” przez dziurę w płocie. Wi-
dzi przez to więcej niż ci poruszający się
po wyznaczonych ścieżkach. To, co zoba-
czył i odczuł,   potrafił tak pięknie zapre-
zentować i podzielił się z innymi. 

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

Podczas okupacji hitlerowskiej Mały Sabotaż, grupa młodych ludzi, któ-
rych celem było uniemożliwienie najeźdźcom kontroli nad Polską, pisał
na murach ich rękami hasło “Tylko świnie siedzą w kinie”. Celem akcji by-

ło przekonanie warszawiaków, by nie chodzili na propagandowe filmy niemiec-
kie, ponieważ ogłupiały one społeczeństwo, fałszowały rzeczywistość, a ponad-
to dochód z nich szedł do niemieckiego skarbca. Członkami Małego Sabotażu byli m. in. “Alek”, “Ru-
dy” i “Zośka”. W listopadzie 1939 roku została przeprowadzona „Sonderaktion Krakau” – akcja pa-
cyfikacyjna skierowana przeciwko polskiej inteligencji. Niemcy uruchomili wtedy cztery kina w Kra-
kowie. Wówczas krakowianie dołączyli do warszawskiego hasła „Tylko świnie siedzą w kinie” dru-
gi człon: „Co bogatsze, to w teatrze”. Niestety 15 listopada Teatr Polski w Krakowie zakończył dzia-
łalność, a Arnold Szyfman, Leon Schiller i Stefan Jaracz zostali aresztowani. Jednak bojkot kin trwał
do końca wojny.

Po jej zakończeniu komuniści przystąpili do tworzenia publicznych mediów – Polskiego Radia i
TVP, które w całości zawłaszczyli. Dziennik Telewizyjny stał się nieoficjalnym organem Komitetu
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a w stanie wojennym “dziennikarze” DT wy-
stępowali w wojskowych mundurach. Wtedy na murach polskich miast pojawiły się napisy “Tele-
wizja kłamie!”. O tym haśle nie powinny zapominać obecne władze TVP SA, bo będąca w ich rę-
kach publiczna telewizja już nie kłamie, a łże w żywe oczy i manipuluje faktami.

Kiedy w 1989 r. komuna wreszcie upadła miałem nadzieję, że po raz pierwszy w moim życiu
zobaczę jak publiczna telewizja stanie się publiczną nie tylko z nazwy, i że podobnie jak brytyj-
ska BBC czy niemieckie ZDF i ARD będzie rzetelnie informować Polaków o sytuacji w kraju i na
świecie. Niestety, w wolnej Polsce rodzimi politycy natychmiast wprowadzili zasadę “Bierzemy
po wyborach władzę, to w pierwszym rzędzie anektujemy publiczne media”. Tak było za rządów
AWS, SLD i PO, a po każdych kolejnych wyborach zawłaszczenie TVP oraz PR było coraz bardziej
widoczne. 

Jednak to, co stało się z publicznymi mediami po wygranej PiS, nie mieści się w żadnych ramach.
TVP SA obsiadła skrajnie prawicowo-kościółkowa ekstrema, odrzuty z niszowych gazetek i elektro-
nicznych mediów, mające w sobie tyle profesjonalizmu, co przysłowiowy kot napłakał. Najlep-
szym przykładem jest informacja w Teleexpressie “o przyjeździe do Polski księcia Wilhelma z mał-
żonką Kate”. Tuman komentujący wizytę powtórzył w relacji, że nasz kraj odwiedził książę Wilhelm!
W pale się nie mieści, jak mawia młode pokolenie. 

O becny prezes TVP SA Jacek Kurski rozpoczął “uzdrawianie” firmy i “dobrą zmianę” od prze-
pędzenia z telewizyjnej Dwójki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na czym skwapli-
wie skorzystała konkurencja w postaci TVN, która przyjęła Owsiaka i jego drużynę pod

swoje skrzydła i wywindowała oglądalność w tym dniu na poziom orbity okołoziemskiej. Wyrugo-
wanie z publicznej telewizji organizacji, która cieszy się poparciem przynajmniej 70 proc. Polaków,
niesie samo dobro integrując ludzi i doposaża nasze szpitale, to nie tylko szkodnictwo wizerunko-
we przynoszące spółce wymierne straty, lecz także odwrócenie się do społeczeństwa plecami i po-
kazanie mu tak zwanego “fucka”.  

Kurski stworzył medium tożsamościowe, nastawione nawet nie na przekonywanie nieprzekona-
nych (o obiektywnym informowaniu i kontrolowaniu władzy nie wspominając), ale na mobiliza-
cję najtwardszego elektoratu PiS – słusznie dowodzi jeden z internetowych publicystów. Mobiliza-

cja ta odbywa się za pomocą
dwóch głównych środków – z
jednej strony za pomocą pro-
pagandowego bębna nagła-
śniającego każdy najmniejszy
nawet sukces rządu; z drugiej,
za sprawą paranoicznych,
opartych na insynuacjach nar-
racji mających dyskredytować
opozycję oraz organizacje po-
zarządowe, Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy, a nawet
środowiska twórcze (materiał
w „Wiadomościach” o rzeko-
mych „antypolskich wystę-

pach aktorów”). W miniony poniedziałek, po deklaracji Andrzeja Dudy o zawetowaniu dwóch
ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, Pałac Prezydencki poinformował, że
prezydent wygłosi o godz. 20.00 orędzie do narodu. Okazało się szybko, iż na podobny krok zde-
cydowała się także premier Beata Szydło. Co robi TVP? Najpierw emituje wypowiedź premier rzą-
du, a dopiero później prezydenta, czyli najważniejszej osoby w państwie. W rezultacie tak skanda-
licznych manipulacji marka TVP nie tylko traci zaufanie coraz większej liczby Polaków, ale również
resztki prestiżu.

J estem zdania, że teoretyczne państwo polskie z okresu rządów nierobów i cwaniaczków z
SLD, PSL oraz PO nie miało racji bytu. Dlatego, choć serce mam po lewej stronie, z sympa-
tią patrzyłem na proponowane przez PiS i na początku przeprowadzane zmiany, m. in. zdła-

wienie złodziejskiej reprywatyzacji, wzięcie za gardło bezkarnych komorników, repolonizację ban-
ków, reaktywację polskiego przemysłu stoczniowego, zapowiadaną reformę niewydolnego sądow-
nictwa. Z czasem jednak moje zaufanie do partii Jarosława Kaczyńskiego i niego samego zaczęło
gwałtownie spadać. Dzisiaj pozostało go może 10 proc., tylko ze względu na kontynuowanie roz-
prawy z “dziką reprywatyzacją”, uszczelnienie systemu podatkowego i likwidację przestępczych grup
wyłudzających miliardy z tytułu lipnego zwrotu podatku VAT, jak również ze względu na dobry stan
polskiej gospodarki, co widzą także agencje ratingowe. 

Obserwuję ze zgrozą jak darzony dotąd przeze mnie sympatią PiS przekształca się w sektę,
którą niepodzielnie rządzi nieprzewidywalny guru. Retoryka partii – sekty jest prosta, by nie po-
wiedzieć bolszewicka: jeśli nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam. Nie masz prawa do wła-
snego zdania, nie możesz być bezstronny, masz obowiązek bezwzględnie wykonywać polece-
nia wszechwładnego wodza. Tego rodzaju retoryka nie przyciąga do PiS osób wartościowych,
wizjonerów z otwartym umysłem, ludzi kultury i sztuki. Przyciąga natomiast miernoty bez
moralnego kręgosłupa i prostaków w rodzaju chamicy z profesorskim tytułem nazywającej pu-
blicznie posłów opozycyjnych kanaliami. No ale skoro takiego określenia użył publicznie sam
guru, to członkowie sekty mają psi obowiązek go naśladować. A co do posłów opozycyjnych, to
osobiście widzę ich jako sfrustrowanych patałachów, których jedynym celem jest odebranie PiS
władzy. To na każdym kroku widać, słychać i czuć – żadnego programu gospodarczego, społecz-
nego, reformatorskiego mogącego zaskarbić PO oraz Nowoczesnej, największym partiom opo-
zycyjnym, sympatię milionów Polaków i tym samym zapewnić zwycięstwo w kolejnych wybo-
rach. Nic, tylko znana z przeszłości czcza gadka – szmatka, szczucie oraz przypinanie sobie nie-
zasłużonych orderów.

T uż po prezydenckim veto dwie maglarki z Nowoczesnej w dyrdy poleciały w kierun-
ku kamer, by odtrąbić zwycięstwo nad znienawidzonym PiS. Żadnego podziękowa-
nia dla prezydenta, który stanął na wysokości zadania, żadnej osobistej refleksji, czy

zachęty do przerwania protestów i przystąpienia do rozmów. Zachęta była, owszem, w prze-
ciwną stronę, do kontynuowania protestów, bo prezydent zawetował tylko dwie ustawy, a zda-
niem maglarek powinien zawetować trzy. A tak naprawdę chodzi o to, by protest rósł w siłę i
rozlewał się na całą Polskę, ponieważ wtedy pojawia się szansa wzięcia władzy siłą, na ulicy.
Jedni warci są drugich, podzielili Polskę na Tutsi i Hutu i oczekują, że oba plemiona wezmą się
ostro za łby za pomocą maczet, kamieni i koktajli Mołotowa. Że będzie jatka połączona z ra-
bowaniem sklepów przez rozpasaną uliczną tłuszczę. Wtedy Hutu będą mogli wprowadzić stan
wyjątkowy (groźba anarchii w państwie), a Tutsi wrzeszczeć na cały świat o sankcje i pomoc
“wolnego świata” w uwolnieniu Polski od dyktatury. Wasze niedoczekanie, przynajmniej z mo-
jej strony. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Tutsi i Hutu nad Wisłą

„Kiedy w 1989 r. komuna wresz-
cie upadła miałem nadzieję, że po
raz pierwszy w moim życiu zoba-
czę jak publiczna telewizja stanie
się publiczną nie tylko z nazwy, 
i  że podobnie jak brytyjska BBC
czy niemieckie ZDF i ARD będzie
rzetelnie informować Polaków 
o sytuacji w kraju i na świecie”

K iedyś, to znaczy w czasach mojej młodości, nie należałem do zwolenni-
ków picia piwa. Prawie w ogóle nie piłem alkoholu. Nawet przy nadarza-
jących się okazjach, jak uroczystości rodzinne, czy jakieś oficjalne ban-

kiety starałem się jakoś wykpić. Znajdowałem (zgodnie z prawdą) rozmaite wy-
mówki – sport, nauka etc. Nawet piwo, którego wybór był w tamtych czasach ogra-
niczony, nie było wyjątkiem. Obserwowałem, jak dramatyczne skutki może wywoływać spożywa-
nie tego napoju w nadmiarze. Doświadczyło tego kilku znajomych – z mojego pokolenia i nie tyl-
ko mojego. Mimo że na tle innych łatwo dostępnych i niezwykle popularnych wtedy mocnych al-
koholi piwo prezentowało się dość niewinnie, jego nadużywanie prowadziło do niebezpiecznego
nałogu. Tak, jak w przypadku pozostałych. Picie alkoholu, a piwa w szczególności, postrzegane by-
ło wówczas jako zjawisko zdecydowanie naganne, choć de facto było niemal powszechne i wszech-
obecne w domu, przy rozmaitych okazjach, bez okazji, nawet w pracy. 

Czytelnika zapewne zastanawia, dlaczego tak długo rozwodzę się na temat napojów, których sprze-
daż w naszym kraju i tak ma się całkiem nieźle. Może to rodzić podejrzenie, że zachęcam do ich spoży-
wania, albo, że sam tekst jest sponsorowany przez któregoś z producentów, czyli mówiąc wprost – jakiś
browar czy gorzelnię. Nic z tych rzeczy. Nie chodzi tu o reklamowanie czegokolwiek. Ani w tym, ani w
żadnym z innych moich felietonów. Nawet reklamowanie alkoholu tak słabego jak piwo byłoby ostatnią
rzeczą , która przyszłaby mi do głowy . Chociaż tak prawdę mówiąc, wcale nie tak słabego. Jak wiado-
mo, jedno piwo o pojemności 0,5 l zawiera 25 ml czystego C2H5OH [sic!] – stuprocentowego alkoholu.

Jako osoba o naturze filozoficznej skłonna do refleksji pragnę zauważyć, że przyszło mi żyć w czasie
dwóch rewolucji, które w istotny sposób odmieniły nasze życie. Pierwsza z nich to oczywiście rewolucja
komputerowa, za sprawą której z rynku pracy zniknęły niektóre zawody albo diametralnie się przekształ-
ciły, a na ich miejsce pojawiły się inne. Komputeryzacja, jak tocząca się kula śniegowa, pociągnęła za so-
bą ograniczenie wielu dziedzin życia bezpowrotnie je burząc i tworząc na ich gruzach nową jakość. Dru-
ga z rewolucji przebiegała w mniej spektakularny sposób, chociaż równie dogłębny „przeorała” nasze spo-
łeczeństwo. To rewolucja przepraszam za słowo „kulturalna”. Oczywiście, nie ma ona nic wspólnego z
chińską rewolucją kulturalną, chociaż podobnie jak tamta zawiera słowo „kultura”. Nasza rewolucja to
rewolucja obyczajowa, której istotą była i wciąż jest zmiana zachowań i obyczajów naszych obywateli,
jeśli nie wszystkich, to znaczącej większości. Jednym z takich obyczajów było picie piwa. 

W przeszłości, odbywało się
ono zazwyczaj w otoczeniu
sławetnych budek z piwem, w
których to wspomniany napój
serwowano. Słowo „serwowa-
no” wydaje się być nieco na
wyrost, bo nabywanie trunku
odbywało się z pominięciem
jakichkolwiek zasad i norm
(patrząc na to z dzisiejszej per-
spektywy), ale wtedy nikomu
nie przychodziło do głowy, że

coś jest z tymi budkami nie tak. Dziś, w dobie europejskich norm i unijnych przepisów, taka sprzedaż
mogłaby być podstawą do odebrania koncesji, a także do gwałtownej reakcji ze strony organizacji mię-
dzynarodowych dbających o prawa konsumenta. 

Czasy budek mamy na szczęście za sobą. Pozostały po nich jednak ślady w języku polskim w ro-
dzaju określenia niektórych zachowań, że są jak „spod budki z piwem”. Co ciekawe podobne pejo-
ratywne określenia nie dotyczą dawnych punktów dystrybucji wody sodowej zwanej też „gruźliczan-
ką”, a to z powodu braku higieny przy jej sprzedaży i wielorazowych szklanek często przymocowa-
nych do dystrybutora łańcuchem. Dość jednak tych nostalgicznych wspomnień. Przejdźmy do me-
ritum, czyli do właściwego tematu, którym jest zmiana obyczajów. 

Jak wiadomo obyczaje dotyczące tzw. „kultury picia piwa”, otóż na kulturę w ogóle składają się
nie tylko sale koncertowe, galerie sztuki wraz z ich zawartością, teatry kina, spotkania autorskie li-
teratów z czytelnikami, ale również publiczne toalety, obsługa w sklepach, w urzędach etc. Ludzie
mają różne potrzeby i należy o to zadbać, by w odpowiedni sposób mogli je zaspokajać.  Wiedzia-
no o tym od dawna w Europie. Na przykład: mieszkańcy Wielkiej Brytanii wyjście do pubu traktu-
ją jako stały element życia towarzyskiego. Wielu z nich rezerwuje jakiś wieczór na spotkania w pu-
bie. Wrosło to tak silnie w tradycję, że trudno byłoby odwieść Brytyjczyka od tego przyzwyczaje-
nia. Podobnie ma to miejsce we Francji, gdzie rolę pubów pełnią kawiarenki. Jeżdżąc po Europie
widywałem wiele takich zachowań, których w naszym kraju z różnych względów brakowało. Spo-
tkanie przy piwie, czy kieliszku wina jest dla Europejczyków pretekstem do wyjścia z domu, nawią-
zania nowych znajomości etc. Paradoksalnie, na ulicach nie widać tam osób pijanych, zataczających
się na ulicy, czy zalegających na przystanku, w autobusie, czy tramwaju. Kiedyś, trochę tego innym
nacjom zazdrościłem, zadając sobie pytanie – dlaczego nie może być tak u nas? 

W ostatnich latach wiele się w Polsce zmieniło w tej kwestii. Widać to wyraźnie na przykładzie dzisiej-
szej sprzedaży piwa w miejscach publicznych, a za takowe należy uznać wszelkiego rodzaju bary piw-
ne, puby, ogródki, w których podawane jest piwo, małe browary i manufaktury przy restauracjach, ho-
telach, targi i kiermasze piwa etc. Jak zapewne zauważyłeś drogi Czytelniku, nie wymieniłem tu innych
publicznych miejsc w rodzaju parków, trawników w pobliżu sklepów, w których piwo bywa spożywane. 

Nawiasem mówiąc, konia z rzędem temu, kto wyjaśni – na czym polega różnica między wspo-
mnianymi wcześniej miejscami publicznymi a tymi ostatnimi? Może „publiczność” jednych i dru-
gich daje się określić w pieniądzach, bo gdy nie wiadomo o co chodzi, może chodzić właśnie o nie.
A może ktoś uznał, że picie piwa w parku jest niezdrowe? Widać ustawodawca w trosce o obywa-
tela zadbał, by wypijał on piwo w domu albo w miejscach do tego przeznaczonych, czyli takich, w
których zapłaci za dzieło browarników kilkakrotnie więcej niż w sklepie.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Kultura picia piwa

„Picie alkoholu, a piwa w szcze-
gólności, postrzegane było wów-
czas jako zjawisko zdecydowanie
naganne, choć de facto było nie-
mal powszechne i wszechobecne
w domu, przy rozmaitych oka-
zjach, bez okazji,  nawet w pracy”
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Nastał nowy obyczaj. Wieczorami ze zniczem,
Ulicami Warszawy chodzą spacerowicze.

W towarzystwie sióstr, braci, koleżanek i teściów,
Lubią przejść się, tak sobie, po Krakowskim Przedmieściu.

Gmach przy placu Krasińskich ulubionym jest tłem. 
Nic tak dobrze nie robi jak spacerek przed snem.

Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, wszystkich miast nie wyliczę,
Nawet w małych miasteczkach chodzą spacerowicze.

Idą całe rodziny, dzieci z mamą i tatą,
Spontanicznie, masowo, wyszli tłumnie, choć lato.

Nowa świecka tradycja już dotarła na Hel.
Gdy się waży los kraju, wspólny łączy nas cel.

Po spacerze, jak zwykle, telewizor otwieram,
Słucham, patrzę i oczy ze zdumienia przecieram.
Ponoć była nas garstka. Ewidentnie ktoś kłamie.

Przecież byłem, widziałem, ludzie szli ramię w ramię.
W TV Info, w Jedynce, w żywe oczy ktoś łże.

Nic dziwnego, że w tłumie gniew narasta i wrze.

Obok mnie zwykli ludzie, młoda para szła z dzieckiem.
Okazuje się teraz, że to mordy zdradzieckie,

Taki przekaz wyraźnie płynie z kręgów rządowych,
Że te młode dziewczęta, to ubeckie są wdowy.
Że to spisek, a układ, co od zdrady nie stroni,

Oderwany od koryt, histerycznie się broni.

- Wolne sądy! - wołają dziś obrońcy Temidy.
Zdaniem władzy to zdrajcy, gawiedź, ścierwa i gnidy.

- Konstytucja! – tłum krzyczy przeciw rządom satrapy.
Trzeba zamknąć im usta! Według posła drą japy.

Pan minister w tym widzi hybrydowe ataki,
Że wszystkiemu jest winien gorszy sort i lewaki.

Dostrzegł w tłumie Rodaków pewien docent, historyk,
Komunistyczne złogi, bolszewickie upiory.

Prominentny polityk, widząc twarze szczęśliwe,
Mówi: bydło, kanalie, bagno, szmaty parszywe.
Winni są niewątpliwie temu, co dziś się dzieje,

Agentura, hołota, komuniści, złodzieje.

Aż mi trudno uwierzyć, ile wyzwisk w tych słowach,
Jaki kit ludziom wciska propaganda rządowa, 
Jak Rodakiem pogardza Narodowiec szalony, 

Pismak, autor wypocin, nawet ksiądz wprost z ambony.
Ma się karmić tym jadem prosty chłop i emeryt,

Że to nie są Polacy. Tylko kto, do cholery?

Bądźmy razem. W nas siła. Wierzę w zwarty nasz szereg.
Jutro znowu pójdziemy na wieczorny spacerek.
Zdemaskujmy tę władzę, jej prawdziwe oblicze.

Palmy znicze! Czas krzyczeć! Naprzód, spacerowicze!
Liczę na was w zwycięskiej walce Dobra ze Złem.

Bądźmy czujni. Do dzieła. Dość gadania. Ad rem.
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Szanowni Państwo,
Niemal zatrząsłem się z trwogi, czytając wieczorem w Passie, wiersz Pana Dąbrowskiego: “Co mnie to

obchodzi”. Jakże jednak inaczej, skoro takiego nagromadzenia czarnych wizji, katastroficznych przepo-
wiedni, osobistej frustracji autora, wręcz panicznego stanu ducha – trudno sobie wyobrazić. A to się prze-
cież udziela innym.

Mieszkając na Ursynowie zobaczyłem więc oczyma przestraszonej wyobraźni, watahę sługusów oraz
funkcjonariuszy Kaczyńskiego i Dudy, polujących na mnie i Bogu ducha winnych obywateli dzielnicy, po-
trącających Ich na ulicy swoimi limuzynami, podpatrujących Ich każdy ruch, notujących Ich każde sło-
wo, aby - za byle co - wtrącić do ciupy, nie szczędząc przy okazji wyzwisk i pałek. Myślę sobie - no nie! Za
taką demokrację to ja bardzo dziękuję.

Pół bezsennej nocy dręczyły mnie pytania: Gdzie szukać pomocy? Któremu z dostojników opozycji
mogę zaufać? Z kim ramię w ramię pójść protestować i pod jakim gmachem? A ponieważ żyję już dość
długo nad Wisłą i jestem raczej na bieżąco z tzw. polityką, wyłonił się dla mnie dodatkowy dylemat: któ-
re zło lepsze?

Tolerowanie władczych min i poklepywania po plecach ze strony zblazowanych notabli UE, ich po-
błażliwej indolencji wobec do niedawna jeszcze “teoretycznego państwa”, jego afer korupcyjnych, etycz-
nych oraz prawnych, z kastą ‘jedynie sprawiedliwych”, z ośmiorniczkami i pogardą dla “gołodup-
ców”. Czy też teraz aprobata wobec poczynań starych i młodych politycznych “twarzy”, dbających
zarówno o własne koryto, lecz również o zasoby materialne rodaków. Co im się zresztą nieźle dotąd
udaje.

W tym drugim aspekcie dociekań, upatruję więc odpowiedzi na ból i alert Pana “Wojtka”: “Czemu
nie protestujecie”. Chyba dlatego, że inaczej niż autor wiersza-pieśni, widzimy rzeczywistość w tym
kraju, prawdziwe intencje i źródła agresji lwiej części opozycji. Widzimy także inną możliwość oby-
watelskiego oddziaływania na ewentualne wynaturzenia - mianowicie, kartką wyborczą. Nie będę drę-
czył Pana Dąbrowskiego pytaniem, jakie to utwory pisał np. w czasie afery hazardowej, Amber Gold,
lub rozprawy z dziennikarzami Wprost, po ujawnieniu taśm “od Sowy”. Nie będę, gdyż rano żona uzmy-
słowiła mojej zatroskanej osobie, że był to przecież tekst “kabaretowy”, więc należało go właściwie od-
czytać i pojąć.

Rzeczywiście, co za ulga. Mogę tedy spokojnie emerycko egzystować i podziwiać szczerze talent oraz do-
robek satyryczny Pana “Wojtka”. Zapewne coraz bogatszy - czego życzę.

Z  p o z d r o w i e n i a m i  i  u k ł o n a m i ,
J e r z y  Z u b r z y c k i

Pierwszy po letniej przerwie wyścigowy mityng na Służewcu zapowiada się jako je-
den z najciekawszych w sezonie. Do 20 gonitw, w tym aż dziewięciu imiennych i
siedmiu najwyższych kategorii, zapisano aż 180 koni. Na pierwszy plan wysuwają
się Derby dla koni arabskich czystej krwi. 

Gonitwa dla najlepszych arabskich czterolatków rozgrywana jest na dystansie 3000 m i rok-
rocznie dostarcza widzom mnóstwo emocji. Mogą w niej uczestniczyć wyłącznie ogiery i kla-
cze hodowli krajowej wpisane do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi

(PASB). W najbliższą niedzielę o godz. 16.30 do boksów startowych wejdzie 8 arabów, które w tym
i w poprzednim sezonie wykazały się największą dzielnością. Status pierwszego faworyta należy się
znakomitej Shannon Queen, która będzie miała wsparcie ze strony stajennych towarzyszy – mocne-
go ogiera Minastirit oraz solidnie biegającej klaczy Twilight. Ewentualna przegrana Shannon byłaby
dużą niespodzianką. Fachowcy raczej nie przewidują porażki, ale kwestia niższych miejsc na podium
jest otwarta. Jako drugi faworyt typowany jest bardzo silny Palmir oraz mająca dobrego ojca Arwa.
Moim zdaniem, duże szanse na podium ma janowski Bandolero, araby z tej stajni są bowiem w tym
sezonie w wybornej dyspozycji. Typ Passy: Shannon Queen, Bandolero, Arwa, Palmir.

W iele emocji czeka widzów w gonitwach najwyższej kategorii A – w nagrodach Syreny pod
patronatem Jego Magnificencji Rektora SGGW, Kozienic oraz Liry (Oaks). W sobotniej
nagrodzie Syreny (1400 m) dojdzie do pojedynku znajdującego się w fantastycznej for-

mie wałacha Szamet, który wspiął się na wyżyny po efektownym wygraniu wyścigów niższych grup,
z wyjątkowo utalentowanym, acz chimerycznym Kokshe oraz klasowym Emperorem Ajeez. Zagad-
ką jest trenowana we Wrocławiu ostra klacz Uczitelka Tanca mająca na koncie kilka spektakularnych
osiągnięć w gonitwach sprinterskich. Z pozostałych uczestników gonitwy Modraszek wydaje się być
lepszy od stajennego kolegi Bronislava, natomiast wałachowi Calmir  chyba brakuje klasy. Typ Pas-
sy: Kokshe, Modraszek, Emperor Ajeez, Uczitelka Tanca.     

W niedzielnej gonitwie o nagrodę Kozienic (2000 m) weźmie udział tylko pięć koni, ale emo-
cji na pewno nie zabraknie. Okaże się, czy rozkręcający się z wyścigu na wyścig i prezen-
tujący wspaniały, wydajny galop Petronius ma klasę konieczną do pokonania tegorocz-

nego wicederbisty Velnelisa oraz bardzo dobrego ogiera Jules`s Dream. Zapowiada się zacięta wal-
ka, ponieważ pozostali uczestnicy gonitwy – silny Neo oraz solidna klacz Height of Beauty – nie wy-
skoczyli przysłowiowej sroce spod ogona. Typ Passy: Velnelis, Height of Beauty, Petronius. 

Gonitwa Liry–Oaks (2400 m) dla najlepszych klaczy rocznika derbowego zgromadzi na star-
cie 12 zawodniczek. Zdaniem wyścigowych typerów, o zwycięstwo powinny walczyć rewe-
lacyjnie biegająca Furia oraz Mona Kerbili, piąta w tegorocznych Derby. Ta pierwsza jest ob-

jawieniem sezonu i prawdopodobnie nie zaprezentowała jeszcze pełni swoich możliwości, nato-
miast Mona, jak często zdarza się klaczom po wyczerpującym wyścigu Derby, mogła odczuć jego tru-
dy. Mocne są Circle Centuria, po której należy spodziewać się dalszego progresu, jak również wrocław-
ska Opuncja widoczna w imiennej gonitwie o nagrodę Novary (2000 m). Pytanie tylko, czy klacz po
sprinterze, jakim był jej ojciec Da Xian, będzie “trzymała” dystans, bo dodatkowe 400 metrów robi wiel-
ką różnicę. Problemów z dystansem nie powinna natomiast mieć Theskyisnolimit, podopieczna tre-
nera Michała Romanowskiego. To moim zdaniem mocno “podejrzana” klacz, która posiada solidny,
obustronnie dystansowy rodowód, świetne warunki fizyczne (160-185-20,5) i może zaskoczyć rywal-
ki świeżością. Typ Passy: Furia, Theskyisnolimit, Circle Centuria, Mona Kerbili.

K ilka tak zwanych “czarnych” koni na kolejną służewiecką dwudniówkę, to zdaniem Passy w
sobotę  mający bardzo dobre pochodzenie dwuletni ogierek Kanclerz, arabska klaczka We-
nus GI – córka fenomenalnej Wienervy i wysoko oceniany w stajni, ale zawodzący Indigo Oce-

an, zaś w niedzielę ogiery Invincible Gunner, Speedy Szumawa i Peregrino oraz tajemniczy arab Esid
In Zamour. Kolejny mityng na Służewcu, systematycznie modernizowanym przez spółkę Totalizator
Sportowy, zapowiada się tak atrakcyjnie, że na usta ciśnie się apel: “Warszawiacy, nie być w ten week-
end na Służewcu, to jak być w Rzymie i nie zobaczyć papieża”. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Czy Shannon Queen ujdzie pogoniom na Służewcu?

Atrakcyjne Derby koni arabskich
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PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE 
Z KOMORNIKIEM), 790 564 948

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSKKUUPP KKSSIIĄĄŻŻEEKK 
i staroci, 

666 900 333

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjne Prażmów,

602 77 03 61

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee
zzddjjęęcciiaammii oottrrzzyymmaasszz 

ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..
TTeell..:: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

MMiieesszzkkaanniiaa::
! 6600 mm 22, Nowe Miasto, super

standard, cisza, spokój, 
601 720 840

!CCeennttrruumm,75 m2, 3 pok., 
ul. Wilcza,  świetny standard, do
wejścia, 601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza 
i spokój, 601 720 840

!MMookkoottóóww, 83 m2, 4 pokoje, 
do wejścia, Cena 630 tys. zł., 
601 720 840

!MMookkoottóóww Górny, 70 m2, 
4 pok., zł 560 tys., do neg., 
601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 3 pok. 68 m2, dobry
standard, do wejścia, 601 720 840

DDoommyy::
! 330000 mm22, do wejścia, Ursynów,

Las Kabacki, 601 720 840
!DDoomm Sadyba, 125 m2, do

wejścia, 601 720 840
! ŁŁaaddnnyy dom, Bobrowiec

k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1,49 mln.
zł, 601 720 840

!MMookkoottóóww, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840,, 

!NNaattoolliinn, dom 260 m2, ładny,
do wejścia, 601 720 840

!MMookkoottóóww, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,, 

! PPyyrryy, 350 m2, działka 1300
m2, blisko Las Kabacki. Świetny na
firmę, świetny na mieszkanie, 
601 720 840

! SSaaddyybbaa, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840

! SSeeggmmeenntt 290 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, może być na firmę. Cena -
1 450 tys. zł, 601 720 840

! SSeeggmmeenntt Imielin 180/250 m2.
ładny, cisza, spokój, niedaleko
metra, 601 720 840, 

! SSeeggmmeenntt skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840

! SStteeggnnyy, 290 m2, nie wymaga
remontu, dobry standard, super
okazja! tylko 1.050 tys.zł. 
601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 380m2 /400 m2

działki, segment narożny, świetny
standard, dobra cena, do wejścia,
1.690 tys. zł, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

Borowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840

!DDzziiaałłkkaa Konstancin-
Jastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 270 tys. zł, 
601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,

!KKoonnssttaanncciinn, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 601 720 840,

! PPoowwssiinn,, działka usługowo-
przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 1140 m2, wszystkie
media, 565 tys. zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem,
400 zł/m2, 601 720 840

!ZZłłoottookkłłooss, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKoonnssttaanncciinn - do wynajęcia

dom przy głównej ulicy, na firmę
lub do zamieszkania. Cena 10 000
zł., tel. 601 720 840

!MMookkoottóóww 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!UUrrssyynnóóww, lokal  43 m2. Dobry

standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,  
601 720 840,

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

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa sswwooiicchh

kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,,
nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk

ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii
WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,

PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,
WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, SStteeggnnyy,,

UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 
TTeell..:: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń

ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

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

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

PPRRAALLNNIIAA UURRSSYYNNÓÓWW - ppaanniiąą ddoo
żżeellaazzkkaa,, 550011 004400 886633

PPRRZZYYJJMMĘĘ do pracy kobiety.
Sprzątanie biur i salonu
samochodowego, ul. Puławska-
Mysiadło. Zgłoszenie pod tel. 
601 20 20 59

ZZAAOOPPIIEEKKUUJJĘĘ się kilkuletnim
dzieckiem, Stegny, Sadyba,
Wilanów, 666 394 635

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ kierownika
kuchni. Praca w Konstancinie, 
508 318 077

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ MASAŻYSTKI ero,
prywatnie, centrum, 793 961 228

TTAANNII SSEERRWWIISS
KKOOMMPPUUTTEERROOWWYY 

550044 661177 883377
2244 HH//77,, 
DDOOJJAAZZDD 

II EEKKSSPPEERRTTYYZZAA  - 00 zzłł

AANNTTEENNYY, 603 375 875

BBAALLKKOONNYY//TTAARRAASSYY, remonty,
budowa, hydroizolacje, 
690 613 031

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 667 619 662
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,

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

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DDOOMMOOFFOONNYY, 603 375 875

GGLLAAZZUURRNNIIKK
KKOOMMPPLLEEKKSSOOWWOO, 

690 61 30 31

HHYYDDRRAAUULLIIKK,, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

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

MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

MMAALLOOWWAANNIIEE, referencje, 
722 920 650

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pprraalleekk 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

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

PPRRAANNIIEE dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej, 
794 027 037

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

RREEMMOONNTTYY wykończenia, wolny
termin, 690 61 30 31

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO,, 505 935 627

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, naprawy, 
606 126 099

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

DDOOMM OOPPIIEEKKII Piaseczno, 
22 757 20 19, 601 870 594
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Jak prJak pr zzed ted t yygodniemgodniem
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje TTeerreessaa MMiicchhnniieewwiicczz
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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