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P ogoda taka, że nic tylko
dzień w dzień się wybierać
na spacer. Do niedawna

słowo to kojarzyło się przede
wszystkim z obowiązkową wę-
drówką psów z ich właścicielami
albo z zaleceniami lekarzy, dora-
dzającymi pacjentom więcej ru-
chu. Ostatnio jednak w Warsza-
wie i wielu innych miastach tak
się porobiło, że niemal każdemu
spacerowi znajomych musi od ra-
zu towarzyszyć policja, dająca
nawet czasami długotrwałą
eskortę, co stwarza ze zrozumia-
łych względów miły nastrój, bo
każdy czuje się bezpiecznie. Inna
sprawa, że próby pospacerowa-
nia chodnikami, placami, a na-
wet parkami stolicy mogą być co-
raz trudniejsze w sytuacji, gdy
przestrzeń publiczną poddaje się
postępującej błyskawicznie pry-
watyzacji i reprywatyzacji. 

I tak na przykład wejście na po-
dwórzec przy ul. Noakowskie-
go 16 w celu uczczenia pamię-

ci naszego bohatera narodowego –
przed wojną mistrza olimpijskiego
w biegach długich, obrońcy War-
szawy we wrześniu  1939, a w cza-
sie okupacji odważnego konspira-
tora Janusza Kusocińskiego, w
1940 rozstrzelanego przez Niem-
ców w Palmirach. Ów dziedziniec
pod wspomnianym adresem jest
od paru lat niedostępny dla po-
stronnych, bowiem zabytkowa ską-

dinąd kamienica stała się prywat-
ną własnością i to nie tyle w drodze
uczciwego postępowania prawne-
go, ile hipotecznego szacher-ma-
cher, na którym obłowiła się mię-
dzy innymi rodzina pani prezy-
dent Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Podobno niechcący. 

N o ale spacery spacerami,
tymczasem przeciętny
warszawiak dużo większy

akcent kładzie na przejazdy, nie-
zależnie od tego, czy do przemiesz-
czania się służy mu lektyka, do-
rożka, riksza, auto, motocykl,
tramwaj, autobus czy rower. Kil-
ka dni temu wspinałem się swoim
wehikułem z Powsina na Ursy-
nów uliczką Podgrzybków, gdy na
najtrudniejszym, ciasnym  zakrę-
cie rozkraczył się nagle pojazd
Straży Miejskiej, z jednej strony
tarasując wąziutką drogę, z dru-
giej zaś stwarzając niebezpieczeń-
stwo zderzenia omijających ten
wóz kolejnych aut – z tymi, które
skręcały z naprzeciwka. Dwaj
strażnicy siedzący w służbowym
automobilu ani myśleli wysiąść i
w celu zapobieżenia ewentualne-
mu nieszczęściu prowizorycznie
pokierować ruchem, tylko włą-
czyli koguta na dachu i tkwili w
środku, nie interesując się inny-
mi użytkownikami drogi. Na mo-
ją zdecydowaną uwagę, że może
by pomogli w zabezpieczeniu ru-
chu, odpowiedzieli agresywnie, że
niesłusznie się czepiam, bo prze-
cież nie ich wina, że auto nagle
się zepsuło. Zdaje się, że panowie
strażnicy zapomnieli, iż ich pod-
stawowym zadaniem jest pilno-
wanie porządku i pomaganie lu-
dziom, a nie dbanie o własną wy-
godę. Może szef udzieli im właści-
wej instrukcji, a poza wszystkim
postara się o służbowy pojazd w
lepszym stanie technicznym.

C hociaż sezon mamy na po-
zór ogórkowy, nie milkną
echa wspomnianej na wstę-

pie reprywatyzacji. I nawet nie ty-
le komisja reprywatyzacyjna pod
kierownictwem wiceministra Pa-
tryka Jakiego robi tu zamieszanie,
ile znany z aktywności pod hasłem
„Miasto jest nasze” Jan Śpiewak,
który nie ustaje w wysiłkach, by
znajdować proceduralne błędy, je-
śli chodzi o zwracanie właścicie-
lom i niewłaścicielom  kolejnych
nieruchomości miejskich. Teraz
wytknął ratuszowi, że przy całej
masie decyzji zwrotowych nie

sprawdzano, czy w momencie za-
bierania prywatnej własności na
mocy  tzw. dekretu Bieruta w każ-
dym wypadku spełniania była
ważna przesłanka, czyli realne po-
siadanie określonego obiektu. Co
ciekawe, ze Śpiewakiem w całej
rozciągłości zgodziła się będąca
niepodważalnym autorytetem
prawniczym prof. Ewa Łętowska. 

N o i mamy istne qui pro quo,
ponieważ Ewa Ł. poniekąd
ostro przejechała się po in-

nej profesorce prawa – Hannie
Gronkiewicz-Waltz, powiadając:
„Ratusz działa rutynowo, to jest

machina. Jeśli przychodzi nowy
pracownik, to dostaje instrukcje:
to się robi tak, a to tak. Więc on
nawet nie pyta, nie wnika, robi jak
mu każą – uświadamia publicz-
ności pani Ewa, niejako pogrążając
tą wypowiedzią panią Hannę, któ-
ra uparcie twierdziła przez lata,
że reprywatyzacja pod jej świa-
tłym nadzorem przebiega cały czas
lege artis. 

W związku z tym trzeba
się teraz zastanawiać,
czy lepszą wiedzę praw-

niczą zdobędzie się, słuchając wy-
kładów prof. Ewy Łętowskiej, czy

raczej poddając się nauczaniu
prof. Gronkiewicz Waltz. I kto ma
naprawdę kwalifikację do właści-
wego interpretowania skompliko-
wanych sytuacji prawnych. Tym,
bardziej, że w grę wchodzi jeszcze
trzeci autorytet profesorski – i to
wagi ciężkiej, a mianowicie Kry-
styna Pawłowicz, żądająca w swo-
im niepohamowanym patrioty-
zmie, by z naszą flagą narodową
nie łączyć „jakiejś unijnej szma-
ty”. Jak widać, duma narodowa
jak najsłuszniej rozpiera panią
Krystynę, która w swojej uniwer-
syteckiej nomenklaturze bynajm-
niej się nie obcyndala i gdy przy-
szło jej skomentować zorganizo-
waną pod przewrotnym  tytułem
Marsz Szmat demonstrację prze-
ciwko przemocy, powiedziała, że
na taki protest zaproszono: dziw-
ki, żigolaków, kurtyzany, alfon-
sów, córy Koryntu, ladacznice,
erotomanów, pedałów, święte pro-
stytutki i dewiantów. Muszę po-
wiedzieć, że z chęcią wybrałbym
się na wykład pani profesor P., bo
prezentuje ona kunszt oratorski
od dawien dawna w sferach uni-
wersyteckich niespotykany. Go-
tów byłbym nawet przynieść wy-
kładowczyni pełną misę przysma-
ków, bo pokazała już urbi et robi,
że lubi zjeść. 

Z anim jednak udam się na
taki wykład, sprawdzę, czy
w ścianach i ławach nie ma

pluskiew, służących do przeprowa-
dzania podsłuchu. Przecież dziś
każdy może być nielegalnie nagra-
ny i potem cytowany w oficjalnym
serwisie wiadomości w radiu lub
telewizji. I wciąż nikt nie wie, gdzie
mieści się główne studio owych Pol-
skich Nagrań. 

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

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

TT oo  ww cc aa ll ee  nn ii ee  jj ee ss tt  ss ee zz oo nn  oo gg óó rr kk oo ww yyTT oo  ww cc aa ll ee  nn ii ee  jj ee ss tt  ss ee zz oo nn  oo gg óó rr kk oo ww yy
RYS. PETRO/AUGUST
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Uwzględniono postulat Bazarku 
– linia 195 zostaje!

Wspaniale! Kilka dni temu Bazarek Na Dołku wystąpił z prośbą do Zarządu Trans-
portu Miejskiego, by ten zachował linię 195 pomimo zawieszenia pracy pętli Nato-
lin Północny na czas budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Władze Warszawy
właśnie zdecydowały się pozostawić 195.

– To linia, co do której ZTM miał wiele wątpliwości, ale ona jest alternatywnym połączeniem Ur-
synowa z Mokotowem w stosunku do metra. Na czas budowy obwodnicy Warszawy naprawdę nie
należało jej likwidować – podkreśla Piotr Karczewski, prezes stowarzyszenia kupców Bazarku Na Doł-
ku. – Dlatego wystąpiliśmy o jej zachowanie. I udało się!

Bazarek Na Dołku ma przenieść się w miejsce kasowanej na czas budowy POW pętli Natolin Pół-
nocny. – Są politycy, którzy próbują zwalić wszystko na Bazarek. Ale to nie przez niego znika pętla. I
pomimo jej braku można mądrze zorganizować komunikację. Przykładem niech będzie propozycja
Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa, z którą można się zapoznać pod adresem
http://www.imu.waw.pl/autobusy/. My przewalczyliśmy 195, niech więc hejterzy Bazarku też
wreszcie coś pozytywnego zrobią – proponuje Piotr Karczewski.

k o s
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DDoobbrraa wwiiaaddoommoośśćć ddllaa kkiieerroowwccóóww.. NNaa nnoowwoo bbuuddoowwaanneejj uulliiccyy RRoossnnoowwsskkiieeggoo nnaa UUrrssyynnoowwiiee ppoołłoożżoonnoo jjuużż
aassffaalltt.. AA ttaa aarrtteerriiaa bbęęddąąccaa pprrzzeeddłłuużżeenniieemm bbiieeggnnąącceejj nnaa tteerreenniiee ggmmiinnyy WWiillaannóówwnnaa tteerreenniiee ggmmiinnyy
WWiillaannóóww NNoowwookkaabbaacckkiieejj,, ddaa ddwwuuppaassmmoowwee ppoołłąącczzeenniiee zz uull.. DDrreewwnnyy ii wwrreesszzcciiee ppoozzwwoollii sskkoońńcczzyyćć zz
pprrzzeejjaazzddaammii wwąąsskkiimm pprrzzeessmmyykkiieemm uulliiccaammii RRzzeekkoottkkii//PPooddggrrzzyybbkkóóww.. 

–– BBuuddoowwaa ppiieerrwwsszzeeggoo ccyywwiilliizzoowwaanneeggoo ppoołłąącczzeenniiaa oobbuu ssąąssiiaadduujjąąccyycchh ddzziieellnniicc,, UUrrssyynnoowwaa ii WWiillaannoowwaa,,
uulliiccąą RRoossnnoowwsskkiieeggoo –– zzbblliiżżaa ssiięę ddoo sszzcczzęęśślliiwweeggoo kkoońńccaa.. PPrraaccee pprrzzeebbiieeggaajjąą zzggooddnniiee zz ppllaanneemm ii bbeezz
zzaakkłłóócceeńń.. TToo bbaarrddzzoo ddoobbrraa wwiiaaddoommoośśćć,, nniiee ttyyllkkoo ddllaa kkiieerroowwccóóww –– iinnffoorrmmuujjee RRzzeecczznniikk PPrraassoowwyy UUrrzzęędduu
DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww BBaarrbbaarraa MMąąkkoossaa-SSttęęppkkoowwsskkaa.. 

Na Rosnowskiego już leży asfalt!

PPAASSSSAA:: PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,, cczzyymm jjeesstt
MMAALL ii jjaakkąą ppeełłnnii rroollęę??

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: MAL, czyli Miejsce
Aktywności Lokalnej, to przyjazna prze-
strzeń na spotkania, wydarzenia i zaję-
cia, których gospodarzami, pomysło-
dawcami oraz uczestnikami są miesz-
kańcy okolicy, ale organizacyjnie oraz fi-
nansowo wspierana przez Urząd Dziel-
nicy Ursynów. Chciałbym, aby pierwsze
na Ursynowie Miejsce Aktywności Lo-
kalnej było pełne akcji, dobrej energii i
kreatywności. Aby zachęcało do  reali-
zacji pomysłów, przełamywania barier,
integracji międzypokoleniowej.  MAL
powinien będzie otwarty na wszystkie
grupy wiekowe od  dzieci i młodzieży po
dorosłych  i seniorów. MAL ma realizo-
wać nowoczesny model polityki spo-
łecznej, w którym mieszkańcy nie tylko
będą mogli skorzystać z przygotowa-
nej oferty, ale przede wszystkim zosta-
ną włączeni w jej tworzenie i rozwijanie. 

DDllaacczzeeggoo MMAALL ppoowwssttaałł aakkuurraatt nnaa uull..
KKłłoobbuucckkiieejj??

Rejon ulicy Kłobuckiej to młoda spo-
łeczność lokalna, wymagająca działań
aktywizujących. W 2015 roku zostały
zasiedlone pierwsze bloki komunalne.
Jednocześnie w najbliższej okolicy bra-
kuje przyjaznych miejsc, w których mo-

głaby obywać się sąsiedzka integracja.
Jako priorytet postawiliśmy sobie stwo-
rzenia dobrych warunków do rozwoju
lokalnej społeczności w tej okolicy. Już
teraz na Kłobuckiej działają dwa od-
działy Biblioteki Publicznej, w tym je-
den jest sprofilowany na potrzeby mło-
dzieży szkolnej. Niebawem działalność
rozpocznie ognisko wsparcia dzienne-
go dla dzieci i młodzieży. Dopełnieniem
naszych działań jest właśnie MAL. 

Powstanie MAL w tym miejscu po-
przedził proces konsultacji społecznych.
Ogłoszone w czerwcu ubiegłego roku
konsultacje miały na celu poznanie
oczekiwań mieszkańców w związku z
utworzeniem nowego miejsca aktywno-
ści lokalnej na mapie Warszawy. Słu-
żyły również określeniu charakteru
przestrzeni, funkcji i przeznaczenia te-
go miejsca, a także pozyskaniu infor-
macji, jakiego typu aktywności byłyby
najlepiej przyjęte przez lokalną spo-
łeczność i na jakim rodzaju działalności
ma się opierać funkcjonowanie placów-
ki. Były one adresowane do mieszkań-
ców Osiedla Wyczółki, przede wszyst-
kim osób dorosłych i młodzieży oraz
organizacji pozarządowych. Sądzę że
proces konsultacji był bardzo potrzeby
– a w jego efekcie MAL będzie taki jak
chcieli tego mieszkańcy.

KKttoo bbęęddzziiee oorrggaanniizzoowwaałł ffuunnkkccjjoonnoo-
wwaanniiee MMAALL-uu?? 

Konkurs na prowadzenie MAL wy-
grały organizacje pozarządowe, które
wystartowały w konsorcjum pod na-
zwą „MAL Kłobucka – łączy nas Ursy-
nów”. Są to: znane w dzielnicy od lat To-
warzystwo Rozwijania Aktywności
Dzieci „SZANSA” oraz Fundacja Chrze-
ścijańska NEBO. 

„SZANSA” prowadzi działania na
rzecz dzieci, rodzin, środowisk eduka-
cyjnych i wychowawczych (w tym
przedszkoli, szkół). Na co dzień pracu-
je z młodzieżą i wolontariuszami. W
naszej dzielnicy przez ostatnie lata re-
alizowała projekt „Stawiam na rodzi-
nę”, którego główne działania (profi-
laktyczne, wychowawcze i korekcyjne)
kierowane były do rodzin z małymi
dziećmi. 

Fundacja Chrześcijańska NEBO ma
doświadczenie w prowadzeniu MAL w
dzielnicy Wola. Na co dzień pracuje z ro-
dzinami, młodzieżą, realizuje także pro-
jekty post penitencjarne. 

Obie organizacje pracują już w in-
nym konsorcjum. Budują Lokalny Sys-
tem Wsparcia w dzielnicy Wola. Kon-
centrują się na pracy z dziećmi prze-
żywającymi niepowodzenia szkolne,

wspierając rodziców i szkoły w radze-
niu sobie z trudnościami. Zapobiega-
ją w ten sposób problemom wycho-
wawczym i niedostosowaniu społecz-
nemu.

Miejsce Aktywności Lokalnej przy
ul. Kłobuckiej 14 prowadzone będzie
przez animatorów z obu tych organi-
zacji. Działania będą projektowali
wspólnie ze społecznością lokalną, a
do współpracy zaproszą także innych
partnerów z sektora biznesowego,
edukacyjnego, sektora pozarządo-
wego. Sądzę, że doświadczenie zdo-
byte w innych dzielnicach przełoży
się na sukces tego działania na Ursy-
nowie.

NNaa jjaakkiimm eettaappiiee ddzziiaałłaanniiaa jjeesstt MMAALL??
Aktualnie jest w fazie przygotowaw-

czej, następuje wyposażanie lokalu,
prace adaptacyjne a osoby zaangażo-
wane w funkcjonowanie MAL rozma-
wiają z mieszkańcami, rozpoznają ich
potrzeby, problemy oraz oczekiwania
i układają plan zajęć. Trwają przygo-
towania  do oficjalnego otwarcia MAL
które nastąpi we wrześniu. A do tej
pory pracownicy MAL, nie tracąc cza-
su, poznają sąsiadów i dyskutują.
Zgodnie z informacjami, jakie otrzy-

maliśmy wśród sąsiadów już pojawia-
ją się liderzy, którzy chcą kreować to
miejsce. Kilka osób podpisało poro-
zumienia wolontariackie, stale ich
przybywa. Nowi wolontariusze są bar-
dzo zaangażowani we wspólne dzia-
łania. Otrzymaliśmy informację, że
jedna osoba rozpoczyna naukę gry w
ping-ponga, inna będzie inicjowała
naukę gry w szachy, kolejna animuje
zajęcia dla najmłodszych. Niedługo
startują warsztaty „Tablet dla każde-
go, dla starszego, średniego i małe-
go”. Do MAL zgłosił się również Pan
Włodzimierz, mieszkaniec Domu Po-
mocy Społecznej, który chce popro-
wadzić warsztaty decoupage’u. Już
za chwilę zawita do MAL kosmetycz-
ka, która poprowadzi warsztaty prze-
znaczone dla kobiet, ale nie tylko. W
pierwszej odsłonie, sąsiedzi w parach
będą uczyć się masażu dłoni. W naj-
bliższym czasie w MAL planowane
jest posiedzenie  Dzielnicowej Komisji
Dialogu Społecznego – może kolejne
organizacje będą chciały włączyć się w
funkcjonowanie tego miejsca. Jak wi-
dać MAL jeszcze przed oficjalnym
otwarciem jest już miejscem aktyw-
ności, a przecież o to chodzi.

R o z m a w i a ł  –  R a f a ł  K o s

Wywiad z zastępcą burmistrza Ursynowa Łukaszem Ciołko

Coś dla aktywnych mieszkańców... czyli pierwszy MAL na Ursynowie

ffoott..  LLiiddeerr KKoonnssoorrccjjuumm MMAALL KKłłoobbuucckkaa - łłąącczzyy nnaass UUrrssyynnóóww
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Zarząd Transportu Miej-
skiego przedstawił roz-
kład jazdy, jaki będzie
obowiązywał w dniach
11-15.08.2017r.
1111..0088..22001177rr.. ((ppiiąątteekk))::

aauuttoobbuussyy
- obowiązuje rozkład jazdy

dnia powszedniego,
- linia 385 kursować będzie

wg piątkowego rozkładu jazdy,
- linie nocne – kursować będą

wg rozkładu weekendowego,
mmeettrroo
- kursuje wg piątkowego roz-

kładu jazdy (z kursami nocnymi),
1122..0088..22001177rr.. ((ssoobboottaa))::
aauuttoobbuussyy
- obowiązuje rozkład jazdy

soboty,
- linia 385 kursuje wg sobot-

niego rozkładu jazdy,

- linie nocne – kursować będą
wg rozkładu weekendowego,

mmeettrroo
W związku z pracami związa-

nymi z unowocześnianiem syste-
mu sterowania ruchem pociągów
metra i kontroli dyspozytorskiej od
dnia 12 sierpnia br. od początku
kursowania do nocy z 14/15 sierp-
nia br. do końca kursowania wstrzy-
mane zostanie kursowanie pocią-
gów na odcinku pomiędzy stacjami
WILANOWSKA i KABATY.

1133..0088..22001177rr.. ((nniieeddzziieellaa))::
aauuttoobbuussyy
- obowiązuje rozkład jazdy

dnia świątecznego,
- linia 385 kursuje wg sobot-

niego rozkładu jazdy,
- linie nocne – kursować będą

wg rozkładu weekendowego
(zwiększona częstotliwość),

- uruchomione będzie kurso-
wanie linii: N52, N56, N58,

mmeettrroo
W związku z pracami zwią-

zanymi z unowocześnianiem
systemu sterowania ruchem po-
ciągów metra i kontroli dyspozy-
torskiej od dnia 12 sierpnia br.
od początku kursowania do no-
cy z 14/15 sierpnia br. do końca
kursowania wstrzymane zosta-
nie kursowanie pociągów na od-
cinku pomiędzy stacjami  WI-
LANOWSKA i KABATY.

1144..0088..22001177rr.. ((ppoonniieeddzziiaałłeekk))
–– ddłłuuggii wweeeekkeenndd::

aauuttoobbuussyy- oobboowwiiąązzuujjee rroozz-
kkłłaadd jjaazzddyy ssoobboottyy

- linie lokalne typu L-x obo-
wiązuje sobotni rozkład jazdy

- zasilenie linii dodatkowym
taborem: 122, 132, 138, 140,

145, 155, 162, 178, 186, 189,
190, 504, 507, 512, 517, 520,
523, 527, 719, 723, 739,

- zwiększenie liczby kursów (w
szczycie porannym) linii:  105,

- linia 385 kursuje wg sobot-
niego rozkładu jazdy,

- uruchomienie kursowania linii
wg rozkładów specjalnych: 317,
326, 331, 397, 401, 402, Z-1, Z-2,

- linie nocne – kursować będą
wg rozkładu weekendowego
(zwiększona częstotliwość),

- uruchomione będzie kurso-
wanie linii: N52, N56, N58,

ttrraammwwaajjee
- obowiązuje rozkład jazdy soboty,
- zasilenie linii dodatkowym

taborem: 2 , 24, 26, 31,
mmeettrroo
W związku z pracami związa-

nymi z unowocześnianiem syste-

mu sterowania ruchem pociągów
metra i kontroli dyspozytorskiej od
dnia 12 sierpnia br. od początku
kursowania do nocy z 14/15 sierp-
nia br. do końca kursowania wstrzy-
mane zostanie kursowanie pocią-
gów na odcinku pomiędzy stacjami
WILANOWSKA i KABATY.

1155..0088..22001177rr.. ((wwttoorreekk))::
- obowiązuje rozkład jazdy

dnia świątecznego,
- zawieszone będzie kurso-

wanie linii: 385, 126
W godzinach kursowania me-

tra każdego dnia w ww. terminie
zostanie uruchomiona zastępcza
linia autobusowa ZM1 kursująca
na trasie OS.KABATY 04 – al.
KEN – al. Harcerzy Rzeczypospo-
litej – Rolna – al. Wilanowska –
Puławska – METRO WILANOW-
SKA 02 (POWRÓT: METRO WI-

LANOWSKA 02 – Puławska – Do-
maniewska – Nowobukowińska
– Rolna). W autobusach linii
ZM1 obowiązuje taryfa ZTM.

ZZMMIIAANNYY PPRRZZYYSSTTAANNKKOOWWEE
W czasie obowiązywania ni-

niejszych zmian na krańcu
OS.KABATY dla linii 166 i N37
(od nocy z 12/13.08.br. do nocy
z 14/15.08.br.) obowiązywał bę-
dzie przystanek OS.KABATY 03.

WWzznnaawwiiaa ssiięę ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiee
pprrzzyyssttaannkkóóww::

a) w al. KEN:
– METRO KABATY 01,
– METRO NATOLIN 03,
– METRO IMIELIN 03 i 04.

b) przy ul. Nowokabackiej:
– METRO WILANOWSKA 69.

Komunikacja miejska w okresie od 11 do 15 sierpnia
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W dniach 12 – 14 sierpnia 
Metro w remoncie 

W związku z pracami związanymi z unowocześnianiem systemu sterowania ruchem pociągów
metra i kontroli dyspozytorskiej od dnia 12 sierpnia br. od początku kursowania do nocy z 14/15
sierpnia br. do końca kursowania wstrzymane zostanie kursowanie pociągów na odcinku pomię-
dzy stacjami  WILANOWSKA i KABATY. We wskazanym terminie pociągi metra kursować będą tyl-
ko pomiędzy stacjami WILANOWSKA i MŁOCINY z obecnie obowiązującą częstotliwością. 

Na odcinku Wilanowska – Kabaty, w godzinach kursowania metra, zostanie uruchomiona za-
stępcza linia autobusowa ZM1, kursująca na trasie:

OS.KABATY 04 – al. KEN – al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – al. Wilanowska – Puławska
– METRO WILANOWSKA 02 (POWRÓT: METRO WILANOWSKA 02 – Puławska – Domaniewska
– Nowobukowińska – Rolna).

97. rocznica Bitwy Warszawskiej  
We wtorek, 15 sierpnia, o godz. 13.30 w  97. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. w kościele pw.

Wniebowstąpienia Pańskiego (dolny) al. KEN 101, odbędzie się koncert okolicznościowy. W czasie
wydarzenia, organizowanego przez Urząd Dzielnicy Ursynów, wystąpi zespół Big-Band Ursynów. Wstęp
wolny. W programie utwory patriotyczne, popularne piosenki żołnierskie i muzyka polska w wyko-
naniu  Big-Band Ursynów . Przed koncertem w kaplicy Pamięci Narodowej zostaną złożone kwiaty. 

– Bitwa Warszawska, zwana popularnie Cudem nad Wisłą, zapisała się złotymi zgłoskami w na-
szej historii. Nie bez powodu w jej rocznicę obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Warto wspomnieć
tego dnia polskich żołnierzy, bohaterów wojennych, którym zawdzięczamy odzyskanie i utrzyma-
nie niepodległości. Szczególną do tego okazją będzie patriotyczny koncert, który organizujemy 15
sierpnia. Wspólne celebrowanie świąt narodowych wzmacnia także naszą lokalną wspólnotę,
dlatego serdecznie zapraszam na dzielnicowe obchody 97. Rocznicy Bitwy Warszawskiego 1920
r. – informuje zastępca burmistrza Łukasz Ciołko. 

Urząd Dzielnicy Ursynów już po raz czwarty w tym roku zaprosił mieszkańców na-
szej dzielnicy na potańcówkę. W ubiegłą sobotę, 5 sierpnia, mieszkańcy Ursynowa
bawili  się na Polance Raabego. 

W czasie kilkugodzinnej potańcówki nie zabrakło licznych atrakcji w tym nauki jive’a, konkursu tań-
ca oraz atrakcji dla najmłodszych. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyło się monidło nawią-
zujące do 40-lecia Ursynowa. Najwytrwalsi i najlepsi tancerze zostali obdarowani nagrodami. W prze-
rwie można było odpocząć na leżakach, napić się zimnych napojów, w tym również warszawskiej kra-
nówki oraz skosztować letnich przysmaków. Kolejna taneczna zabawa już 19 sierpnia w Parku im. Ja-
na Pawła II.

– Z wielką radością obserwuję tłumy tancerzy, którzy świetnie bawią się na parkiecie i miło spędza-
ją czas w gronie sąsiadów i przyjaciół.  Potańcówki organizujemy dopiero od dwóch lat, ale jestem prze-
konany, że na stałe wpisały się już do letniego kalendarza wydarzeń kulturalnych na Ursynowie. Nie-
zmiennie zapraszam do wspólnej zabawy, tym bardziej, że w tym roku świętujemy jubileusz 40 –le-
cia Ursynowa”  – mówi o cyklu zabaw tanecznych zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

WW rraammaacchh UUrrssyynnoowwsskkiieeggoo LLaattaa FFiillmmoowweeggoo  ww ppiiąątteekk 1111 ssiieerrppnniiaa oo ggooddzz.. 2211..1155 ooddbbęęddzziiee ssiięę  pplleenneerroowwaa
pprroojjeekkccjjaa ffiillmmuu pptt.. „„CCoo mmii zzrroobbiisszz,, jjaakk mmnniiee zzłłaappiieesszz??”” ww rreeżżyysseerriiii kkrróóllaa ppeeeerreelloowwsskkiieejj kkoommeeddiiii cczzyyllii
SSttaanniissłłaawwaa BBaarreeii..  PPookkaazz zzaappllaannoowwaannoo ww PPaarrkkuu iimm.. RR.. KKoozzłłoowwsskkiieeggoo –– KKooppaa CCwwiillaa ((mmeettrroo UUrrssyynnóóww))..
OOrrggaanniizzaattoorreemm kkoolleejjnneejj pprroojjeekkccjjii pplleenneerroowweejj ddllaa mmiieesszzkkaańńccóóww UUrrssyynnoowwaa jjeesstt UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww
––  wwssttęępp wwoollnnyy..

Zajęcia z tenisa ziemnego odbywające się na kortach klubu  „Tie Break” przy ul.
Rosoła 19, prowadzone w ramach programu „Lato w Mieście” cieszą się dużą
popularnością. Zgromadziły już ponad dwie setki dzieci i młodzieży w wieku od 6
do 14 lat. W związku z tym Urząd Dzielnicy Ursynów podjął decyzję o przedłużeniu
zajęć o kolejne 3 tygodnie – do 31 sierpnia. Spotkania młodych tenisistów odbywają
się w dni powszednie (oprócz 15 sierpnia) w godz. od 10.00 do 15.00 

Treningi mają na celu naukę i doskonalenie umiejętności tenisowych z wykorzystaniem różnorodnych
gier, zabaw i animacji tenisowych oraz ruchowych.  Nie trzeba mieć własnej rakiety, można ją dostać
na kortach. Program jest przygotowany w cyklach pięciodniowych, a każdy z nich zakończony będzie
mini turniejem w poszczególnych grupach wiekowych.

Zapisy na zajęcia prowadzone są pod numerami telefonu (w godz. 9.00-18.00):  22 425 50 72, 533
725 312. Cała oferta programowa „Lata w Mieście” na Ursynowie, dostępna jest pod adresem
www.ursynow.pl/lato-w-miescie/.

Kolejna udana potańcówka!

Lato w Mieście – dzieci dłużej pograją w tenisa!

Kino plenerowe w sobotę!

W tym tygodniu ruszyła
zbiórka środków higie-
nicznych i czystości dla
Fundacji Hospicjum On-
kologiczne św. Krzyszto-
fa, które mieści się na Ur-
synowie. Środki można
zostawiać w specjalnie
przygotowanym koszu,
który znajduje się w Urzę-
dzie Dzielnicy Ursynów
przy informacji głównej
(al. KEN 61, metro Imie-
lin). 

Najbardziej potrzebne Hospi-
cjum są: pieluchomajtki (roz-
miar 2, 3, 4), podkłady (roz-
miar 60 cm x 90 cm), chustecz-
ki nawilżane, odświeżacze po-
wietrza wkładane do kontaktu
lub inne, balsamy do ciała, ma-
szynki do golenia, proszki do
prania, mydła w płynie, ręczni-
ki papierowe, gąbki do mycia
ciała, pościel, ręczniki.

– Po raz kolejny wspieramy
Fundację Hospicjum Onkolo-
giczne św. Krzysztofa – tym ra-
zem jest to zbiórka środków
higienicznych i czystości dla
podopiecznych hospicjum.  W
urzędzie, obok informacji
głównej znajduje się kosz, do
którego można wrzucić tak po-
trzebne hospicjum dary.
Mieszkańcy naszej dzielnicy
wielokrotnie okazali serce  -
wierzę że tak będzie również
w tym przypadku – informuje
zastępca burmistrza Piotr Za-
lewski. 

Trwa zbiórka dla 
Hospicjum Onkologicznego
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Wakacyjnie pozdrawiam z Rowów. Właśnie zakończył
się tu trwający od 6 sierpnia I Międzynarodowy Festi-
wal Sztuk Scenicznych organizowany przez Fundację
Diamentowy Głos. Uczestniczyli w nim artyści z Polski,
Malty, Armenii, Ukrainy i Białorusi.

Szczególną atrakcją Festiwalu był Wieczór Armeński zorganizo-
wany pod patronatem ambasadora Armenii Edgara Gazariana (no-
tabene ambasada Armenii znajduje się na Ursynowie) z okazji
650-lecia Ormiańskiej Diaspory w Polsce. To właśnie wtedy król Ka-
zimierz Wielki nadał przywileje ormiańskim przybyszom i ormiań-
skiemu Kościołowi. Dziś mieszka w Polsce około 40 tysięcy Or-
mian i grupa ta jest jedną z dziewięciu ustawowo uznanych mniej-
szości narodowych w RP.

Wieczór poświęcony kulturze ormiańskiej uświetnił występ re-
welacyjnego wokalisty Sar Sargsyana, absolwenta konserwato-
rium muzycznego w Erewaniu, projekcja filmu oraz unikatowy
pokaz malowania piaskiem w wykonaniu artysty malarza Tigrana
Wardikyana.

Odnotować należy również udane recitale wokalisty białoruskie-
go Andre Karpa i polskiego rockmana Krzysztofa Szpota. Wystąpi-
ła także z własnym recitalem ursynowianka Klaudia Kulik, doktorant-
ka SGGW, laureatka Grand Prix czerwcowego konkursu Kultura
Romansu, o czym informowaliśmy w Passie miesiąc temu.

Całkowitym zaskoczeniem i rewelacją był recital 10-letniego (!)
wokalisty jazzowego Pawła Szymańskiego, o którym na pewno
jeszcze nieraz będzie głośno.

Atrakcją dla licznie zgromadzonej w amfiteatrze publiczności by-
ły dwudniowe przesłuchania i finał konkursu wokalnego. Miałem
przyjemność i zaszczyt zasiadać w gronie międzynarodowego ju-
ry i poprowadzić koncert galowy.

Grand Prix Festiwalu wyśpiewała Ukrainka Lesia Svistun, która
żywiołowo wykonała utwory Giacomo Pucciniego (Malinconia,
Ninfa Gentile) i Izaaka Dunajewskiego (Pepita). Na wyróżnienie za-
służyły reprezentantki Malty: Muscat Krysle i najmłodsza uczest-
niczka Festiwalu Ja-Naya Aquilina.

Nagrody ufundowali: Ambasador Armenii, starosta słupski i
wójt gminy Ustka.

Na koniec chciałbym podzielić się z czytelnikami Passy osobistą
refleksją dotyczącą miejscowości Rowy. Ostatni raz byłem tu 56 lat
temu, biwakując podczas harcerskiego obozu kolarskiego (po dro-
dze z Kołobrzegu do Gdyni). Pamiętam dziką plażę, wydmy, las, dzi-
kie pola, zaledwie parę chałupek. Dziś Rowy zmieniły się nie do po-
znania, jak wiele innych nadmorskich kurortów, ale pozytywnie
mnie zaskoczyły. Wyróżniają się nowoczesnością, ale i ładem prze-
strzennym i porządkiem, bogatą ofertą programową i infrastruk-
turą, zachowując jednocześnie enklawy ciszy i spokoju. Polecam Ro-
wy na przyszłoroczne wakacje!

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Korzystajmy z uroków lata! Pamiętaj-
my, że to nie tylko okazja do wyjaz-
dów wakacyjnych, ale też (zwłaszcza
dla osób spędzających lato w mieście)
możliwość posłuchania muzyki plene-
rowej w najlepszym wykonaniu. 

23 Międzynarodowy Plenerowy Festiwal
Jazz Na Starówce cieszy się wielkim zainte-
resowaniem publiczności. W najbliższą so-
botę pojawi się na festiwalu kolejny polski
akcent. Wystąpi znakomity zespół TurBi-
Kon.

Zespół wystąpi w składzie: Grzegorz Turnau
– fortepian, wokal, Robert Kubiszyn – gitara
basowa, Czarek Konrad – perkusja. 

Nasi czytelnicy pamiętają zapewne prze-
boje Grzegorza Turnaua, jak: „Bracka”, „Na-
prawdę nie dzieje się nic”, „Między ciszą a ci-
szą”. 

Na festiwalu usłyszymy w jego wykonaniu
utwory Stinga, Paula McCartneya, Billy’ego
Joela. Zabrzmią one w nowych, jazzowych
aranżacjach.

Grzegorz Turnau to wybitny krakowski ar-
tysta - pianista, aranżer, wokalista, autor tek-
stów, kompozytor. Przez wiele lat związany był
z Piwnicą pod Baranami. 

Udało mu się stworzyć własny, niepowta-
rzalny styl muzyczny wyróżniający się precy-
zją kompozycji i nienagannym, utrzymanym
w dobrym guście wykonawstwem.

Jest laureatem wielu prestiżowych nagród
m. in.: 9 Fryderyków, 2 Wiktorów, Grand Prix
Festiwalu w Opolu, nagrody Mateusza radio-
wej Trójki. Współpracował z takimi artystami
jak Ewa Małas- Godlewska, Jan Kanty Pawluś-
kiewicz, Zbigniew Preisner, Stanisław Soyka,
Anna Maria Jopek, Justyna Steczkowska, Mag-
da Umer. 

Od czasu debiutanckiego albumu (w 1991
roku) wydał 16 solowych albumów i brał
udział w kilkudziesięciu projektach fonogra-
ficznych. Komponuje też muzykę filmową i
do spektakli teatralnych. 

Robert Kubiszyn - kontrabasista, gitarzysta
basowy, kompozytor, aranżer, producent mu-
zyczny. Jest absolwentem Wydziału Jazzu i
Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej
w Katowicach. 

W swojej dyskografii posiada ponad 100
płyt z różnymi wykonawcami, współpracuje z
wybitnymi artystami, m.in.: Anną Marią Jo-
pek, Dorotą Miśkiewicz, Agą Zaryan, Seba-
stianem Karpielem-Bułecką, Janem Kantym
Pawluśkiewiczem, Stanisławem Soyką.

Cezary Konrad - perkusista, kompozytor,
aranżer. Absolwent Akademii Muzycznej im.
F. Chopina w Warszawie. Według rankingu
m. in.: Jazz Top, Jazz Forum uznawany jest za
najlepszego polskiego perkusistę jazzowego
nieprzerwanie od 1992 roku.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Festiwal w Rowach

Znakomity zespół TurBiKon na Starówce
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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

W artykule w Życiu Warszawy
z 19 lipca 2004 roku Woj-
ciech Dąbrowski, ówczesny

szef warszawskiego oddziału GDDKiA,
obiecywał czytelnikom: “Nowoczesne
urządzenia, jakie zostaną zamontowa-
ne w tunelu, wyeliminują przykry za-
pach i szkodliwe dla zdrowia działanie
związków chemicznych zawartych w pa-
liwie. Mieszkańcy nie mają się czego oba-
wiać. Gwarantuję, że powietrze, które
będzie wypuszczane z ursynowskiego
tunelu, będzie czyste.”. Równie uspoka-
jająco wypowiadała się inż. Maria Nad-
rowska z Biura Planowania Rozwoju
Warszawy: ”Wszystkie te substancje na-
tychmiast trafią do specjalnych filtrów,
które zatrzymają całą chemię. (...) Komi-
ny będą bardzo wysokie. Sięgną prawdo-
podobnie aż 30 metrów”. 

W obec zbliżania się terminu
rozpoczęcia budowy POW,
w czerwcu 2013 r., prof.

Lech Królikowski, przewodniczący Ra-
dy Dzielnicy Ursynów, przedstawiając
wnioski z sesji Rady Dzielnicy w piśmie
do GDDKiA, wśród wielu innych tema-
tów zapytał o możliwość “zainstalowania
filtrów na końcach systemu wentylacyj-
nego wyrzutni powietrza na obu koń-
cach tunelu”.  

W odpowiedzi  Paweł Jaśkow-
ski, p.o. zastępcy dyrektora
Oddziału Warszawskiego

GDDKiA stwierdził, że “...Wychodząc na-
przeciw Państwa prośbie (dotyczącej za-
instalowania filtrów na końcach syste-
mu wentylacyjnego) Zamawiający
uwzględni w programie funkcjonalno -
użytkowym (PFU) dla przyszłego Wy-
konawcy Państwa prośbę i postulat ten
zostanie spełniony”. Tym samym  inwe-
stor kolejny raz potwierdził swoją akcep-
tację zamontowania filtrów na wyrzut-
niach spalin z tunelu POW. 

N atomiast podczas spotkania z
GDDKiA oraz Astaldi - wyko-
nawcą zadania “A” - ursynow-

skiego odcinka POW, zorganizowanego
przez Projekt Ursynów w dniu 16 grud-
nia 2015 r., w odpowiedzi na obawy
mieszkańców, przedstawiciel inwestora
GDDKiA Bartłomieja Ratyńskiego zade-
klarował, że “W przetargu były zapisy o
filtrach na wyrzutniach. Poza tym, sytu-
acja będzie cały czas monitorowana i być
może pojawią się dodatkowe zabezpie-
czenia”. Pomimo tych wszystkich obiet-
nic, już z początkiem 2017 r. GDDKiA
uparcie twierdziła, że filtry są zbędne,
kosztowne, nieefektywne, i w związku z
tym na wyrzutniach ursynowskich nie
będą instalowane.

J ednym z uzasadnień stanowiska
GDDKiA są wyniki badań i anali-
zy, które zamieszczono w “Rapor-

cie w ramach ponownej oceny oddziały-
wania przedsięwzięcia na środowisko” z
marca 2017 r. W mojej ocenie zakres ba-
dań był jednak niewystarczający, co odbi-
ło się na ograniczonym zakresie analiz.
Wykazuję to w dalszej części artykułu. 

Dokonane na zlecenie Astaldi
prognozy emisji i rozkładu
przestrzennego zanieczyszczeń

powietrza zostały wykonane w oparciu o

komputerowe modele symulacyjne. W
podsumowaniu wyników symulacji
stwierdzono, że:

- W przypadku gdy powietrze usuwa-
ne jest wyłącznie przez wyrzutnie, nie
stwierdzono żadnych przekroczeń za-
nieczyszczeń poza poziom dopuszczalny,
zarówno w wartościach średniorocznych
jak i godzinnych;

- W przypadku gdy nie pracują wy-
rzutnie, a powietrze wydostaje się z tune-
lu wyłącznie portalami zgodnie z ruchem
samochodów, następuje niewielkie prze-
kroczenie wartości dopuszczalnych stę-
żeń godzinowych jak i średniorocznych,
dotyczące tylko rejonu portalu P2
(wschodniego). Przekroczenia te będą
niwelowane m.in. poprzez wybudowanie
ekranów i wałów. 

Wdalszej części analizy  stwier-
dzono, że inwestycja nie
wpłynie na pogorszenie sta-

nu powietrza atmosferycznego. Przekro-
czenie dopuszczalnego poziomu zanie-
czyszczeń będzie dotyczyło tylko rejonu
węzła Ursynów Wschód. Ich zasięg wy-
nosi 20  do 100 metrów (w zależności od
rodzaju zanieczyszczenia) po prawej czę-
ści drogi, poza terenem zabudowy miesz-
kalnej. Wystarczającym działaniem mi-
nimalizującym będzie zaprojektowany
ekran ziemny wraz z nasadzeniami. 

Nie wdając się w tym momencie
w głębszą  dyskusję z analiza-
mi Wykonawcy - Astaldi, moż-

na  stwierdzić że wykonane badania nie
uwzględniły wszystkich istotnych czyn-
ników wpływających na poziom zanie-
czyszczeń powietrza. Do najważniejszych
braków zaliczam:

- Nieuwzględnienie występowania wa-
runków smogowych i niesprawdzenie w
tych warunkach stężenia i rozkładu spa-
lin w ujęciu godzinowym (wartości śred-
nioroczne nic istotnego nie wykażą),

- Nieuwzględnienie sezonowości za-
nieczyszczenia powietrza (tła). Badania
specjalistyczne wykazują, że stężenie py-
łów i innych substancji szkodliwych w
okresie zimowym na terenach zurbanizo-
wanych jest przeciętnie dwukrotnie więk-
sze niż w okresie zimowym,

- Oparcie się na jakimś dziwnym uśred-
nieniu kierunku wiatrów z “róży wia-
trów”, na co wskazuje zaobserwowana
kumulacja zanieczyszczeń (przekrocze-

nie dopuszczalnych poziomów) tylko w
rejonie portalu wschodniego na połu-
dnie od drogi, a więc z kierunku dokład-
nie odpowiadającemu dominującemu
kierunkowi wiatrów (z północnego za-
chodu na południowy wschód).
Uwzględnienie w postulowanej uzupeł-
niającej analizie wiatrów z kierunku po-
łudniowo-wschodniego, niewątpliwie
wykazałoby przekroczenie poziomu do-
puszczalnego po przeciwnej stronie por-
talu wschodniego oraz rejonów na pół-
noc od portalu zachodniego.

Omawianym analizom można
przeciwstawić badania doko-
nane przez zespół prof. Stani-

sława Nawrata z Akademii Górniczo -
Hutniczej  [publikacja: BiTP Vol. 43 Issue
3, 2016, pp. 215-222], dotyczące analo-

gicznych analiz symulacyjnych dla pro-
jektowanego tunelu komunikacyjnego
ul. Wawelskiej pomiędzy Pomnikiem Lot-
ników a al. Niepodległości. Temat ten
dokładniej omawiałem w Passie nr 27
(868) z 6 lipca 2017 r. Projekt tunelu ul.
Wawelskiej bardzo przypomina tunel
POW. Pomimo znacznie mniejszej długo-
ści (poniżej 1 km) oraz 75% natężenia ru-
chu tunelu POW, przekroczenie dopusz-
czalnych poziomów szkodliwych sub-
stancji (NO2) miałoby miejsce w odległo-
ści do ok. 100 m od wyrzutni pozbawio-
nych filtrów. Wśród wniosków zawar-
tych w opracowaniu zespołu prof. Na-
wrata najważniejszy to: 

“ W celu zapewnienia odpowiednich
warunków środowiskowych, w zakresie
zanieczyszczeń stałych i gazowych, w re-

jonie wylotu zanieczyszczonego powie-
trza wentylacyjnego z tunelu konieczne
jest stosowanie stacji oczyszczania po-
wietrza, składających sie ze specjalnych
filtrów do redukcji zanieczyszczeń sta-
łych i gazowych”.

W yniki analiz GDDKiA i Astal-
di, w zasadzie negatywne z
punktu widzenia zagroże-

nia spalinami,  paradoksalnie potwier-
dzają potrzebę zainstalowania filtrów
już teraz. Największe problemy ze spa-
linami z tunelu POW wystąpią w wa-
runkach smogowych. W typowych sy-
tuacjach spaliny rozwieje wiatr, powodu-
jąc ich niewielkie punktowe stężenie, i to
potwierdzają wykonane badania symu-
lacyjne. Jednak w warunkach smogo-
wych nastąpi kumulowanie spalin w re-

jonie zarówno wyrzutni jak i portali (wy-
lotów tunelu). Warstwa inwersyjna po-
wietrza i brak wiatru spowodują, że spa-
liny nie będąc rozproszone i nie mając
żadnego ujścia, będą pozostawać w re-
jonie portali i wyrzutni. Jadące ciągle w
tunelu pojazdy (do 100 000 w ciągu do-
by!!!) emitując spaliny, będą dopompo-
wywać je poprzez wyrzutnie lub wylot
tunelu do spalin wyemitowanych wcze-
śniej, których nie rozwiał wiatr, bo w
warunkach smogowych go nie było.
Dzięki temu utworzy się wokół krańców
tunelu kolista, spłaszczona (ze wzglę-
du na blokowanie przez warstwy inwer-
syjne powietrza) bańka stężonych spalin,
w miarę upływu czasu rozszerzająca się
coraz bardziej, najpierw na setki me-
trów i stopniowo coraz dalej. 

W warunkach smogowych,
często występujących w re-
jonie Ursynowa od jesieni

do wiosny, wyrzutnie spalin będą za-
chowywały się podobnie jak “kopcące”
parowozy starszej generacji. Powstałe
na skutek inwersji warstwy powietrza
blokujące odpływ spalin do góry spo-
wodują, że wydmuchiwane z wyrzutni
kłęby już skoncentrowanych spalin, bę-
dą koncentrować się jeszcze bardziej i
rozprzestrzeniać się centrycznie wokół
wyrzutni na kształt grzyba - coraz dalej
i dalej. Przy docelowym natężeniu ru-
chu w tunelu rzędu 100 tys. pojazdów
na dobę (w tym ponad 10% ciężarówki
i inne pojazdy z silnikami wysokopręż-
nymi), smog wzmocniony koncentra-
tem ich spalin przekroczy nawet kilka-
krotnie poziom alarmu smogowego, i
trwać będzie bez przerwy kilka dni, ty-
dzień albo jeszcze dłużej. Zasięg takie-
go koncentratu spalin może sięgać na-
wet 1 - 2 km od wyrzutni. 

Z podobną do opisywanej wyżej
hipotetycznej sytuacji spotka-
łem się ostatniej zimy dojeż-

dżając autostradą A2 do Warszawy. W
pewnym momencie zauważyłem nie-
występujące wcześniej zamglenie po-
wietrza i jednocześnie poczułem silny,
przykry zapach smogu. Pomimo natych-
miastowego zamknięcia dopływu po-
wietrza z zewnątrz, zapach w kabinie
samochodu był bardzo intensywny i
trudny do wytrzymania. Po przejecha-
niu kilku kilometrów powietrze stało
się znów przejrzyste i zapach smogu
zniknął. Prawdopodobnie w tym rejonie
grupa mieszkańców podgrzewała swo-
je domy nieodpowiednim paliwem i
śmieciami, a warstwa inwersyjna za-
blokowała przepływ powietrza do góry,
powodując rozprzestrzenianie się smo-
gu w promieniu kilku kilometrów.
Przedstawiona sytuacja jest obrazem w
mikroskali tego, co może występować
na Ursynowie, jeśli wyrzutnie zostaną
pozbawione filtrów. 

R osnąca świadomość możliwo-
ści zagrożenia spalinami POW
działa zarówno irytująco, jak i

mobilizująco na społeczność Ursynowa.
Działania informacyjne i akcje wysyłania
petycji prowadzą lokalne stowarzysze-
nia: Nasz Ursynów, Projekt Ursynów i

Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa. Wy-
raziste działania Projektu Ursynów, orga-
nizującego wysyłkę indywidualnych pe-
tycji mieszkańców Ursynowa w sprawie
instalacji filtrów do RDOŚ, GDDKiA, Mi-
nisterstwa Infrastruktury i Wojewody
Mazowieckiego, dały już pierwsze kon-
kretne wyniki. W dniu 4. sierpnia 2017 r.
zostało opublikowane 

“Stanowisko Oddziału w Warszawie
GDDKiA dotyczące instalacji filtrów na
wyrzutniach spalin w tunelu w ciągu tra-
sy S2 na Ursynowie”, odniesione “do pe-
tycji stowarzyszenia ‘Projekt Ursynów’ a
także licznych wystąpień mieszkańców
dotyczących instalacji filtrów na wyrzut-
niach spalin w tunelu”. W dokumencie
GDDKiA najistotniejsze są trzy konkret-
ne przekazy. 

Po raz pierwszy GDDKiA poinfor-
mowała, że wcześniejsze obiet-
nice instalacji filtrów miały cha-

rakter warunkowy: “Jeżeli zanieczysz-
czenia powietrza usuwanego z tuneli
przekraczają dopuszczalne stężenia z
uwagi na ochronę środowiska, powinny
być zastosowane specjalne urządzenia
oczyszczające przed wyemitowaniem do
atmosfery (…)”. Natomiast w korespon-
dencji z Radą Dzielnicy Ursynów z 2013
r. GDDKiA jednoznacznie stwierdzała,
że “postulat (instalacji filtrów) zostanie
spełniony”, bez wskazywania na jakie-
kolwiek uwarunkowania.

N astępnie GDDKiA stwierdzi-
ła, że: “Wyniki aktualnych
analiz i obliczeń, pomimo

bardziej rygorystycznych niż w 2013r.
poziomów dopuszczalnych stężeń po-
szczególnych zanieczyszczeń w powie-
trzu, potwierdziły wnioski z 2013r. o
braku konieczności instalowania fil-
trów”. Jakby na otarcie łez dodano jed-
nak, że “... mając na względzie oczeki-
wania społeczne, Wykonawca przewi-
dział dla tunelu rozwiązania zapew-
niające rezerwę miejsca (w wentyla-
torniach pod wyrzutniami) do przy-
szłościowego montażu urządzeń
oczyszczających powietrze w przypad-
ku, gdy zajdzie taka konieczność”.

J ednakże najbardziej paradok-
salne jest końcowe stwierdze-
nia: “ Wyżej wymienione działa-

nia w ocenie GDDKiA w sposób właści-
wy zabezpieczają zarówno interes

mieszkańców, jak i inwestora (Skarbu
Państwa)”. Wynika z niego, że w inte-
resie mieszkańców jest brak filtrów po-
party obietnicami typu ‘gruszki na
wierzbie’ - może, kiedyś, jeżeli, itp. Na-
tomiast ocena zabezpieczenia interesu
inwestora jest już bardziej złożona.
Owszem, obniżka kosztów jest w inte-
resie Inwestora - GDDKiA. Ale czy w
interesie Skarbu Państwa? GDDKiA ob-
niży SWOJE OBECNE wydatki budże-
towe. Natomiast Skarb Państwa będzie
ponosić koszty PRZESUNIĘTE W CZA-
SIE leczenia tysięcy osób mieszkają-
cych wcześniej w rejonie oddziaływania
spalin z wyrzutni - przewlekle chorych
na drogi oddechowe, serce i inne dole-
gliwości. 

J edyną odpowiedzią na oświad-
czenie GDDKiA jest stwierdzenie:
Uwzględnijcie w badaniach wa-

runki smogowe i inne uwarunkowania
atmosferyczne dotychczas pominięte, i
dopiero wtedy oceńcie, czy filtry będą
potrzebne. Reakcja GDDKiA wyraźnie
wskazuje, że działań takich, jak przyto-
czone wyżej petycje i wystąpienia za-
równo indywidualnych mieszkańców,
jak i lokalnych organizacji społecznych,
trzeba dużo, jak najwięcej. Tylko stanow-
cze “nie” wobec rezygnacji z filtrowania
spalin pomoże nakłonić decydentów do
bardziej konstruktywnego spojrzenia na
zagrożenie smogiem kilkunastu lub wię-
cej tysięcy mieszkańców Ursynowa,
mieszkających w promieniu 1 - 2 km od
wyrzutni spalin z POW.

Nasuwającym się oczywistym
wnioskiem dodatkowym jest
potrzeba ponownego zbada-

nia konsekwencji i zagrożeń wynikają-
cych z niefiltrowania spalin z POW. Bada-
nia i analizy powinny być wykonane
przez niezależny od Inwestora (GDD-
KiA) i Wykonawcy (Astaldi) zespół ba-
dawczy, wyłoniony na podstawie kryte-
riów kompetencyjnych a nie kosztowych
(oferta o najniższej cenie). Dopiero
uwzględnienie dotychczas pominiętych
uwarunkowań, w tym atmosferycznych
i pogodowych oraz uwzględnienie sezo-
nowości w zakresie zanieczyszczenia po-
wietrza,  zapewnią uzyskanie pełnego
obrazu i dadzą podstawy do podjęcia
właściwej decyzji dotyczącej instalacji
filtrów spalin.

Nie dajmy zamienić Ursynowa w Spalinogród, brak filtrów przy wylotach tunelu POW grozi nieobliczalnymi konsekwencjami

Brońmy dzielnicy przed smogiem, resztę będziemy naprawiać sukcesywnie
Wielowątkowe dyskusje o Południowej Obwodnicy Warszawy w kon-
tekście negatywnego oddziaływania na zdrowie mieszkańców Ursy-
nowa i otaczające środowisko przyrodnicze trwają nieprzerwanie od
wielu lat. Pierwsza fala - przez Ursynów czy poza nim - zakończyła
się, a może tylko przycichła, wraz z podjęciem decyzji o przebiegu ob-
wodnicy tunelem przez Ursynów. Niemal równocześnie pojawił się
wątek trujących spalin usuwanych z tunelu przez wyrzutnie zlokali-
zowane w pobliżu gęstej zabudowy mieszkalnej. Jeszcze na długo
przed rozpoczęciem  budowy decydenci próbowali uspokoić miesz-
kańców Ursynowa i zneutralizować ich niepokoje.

WWyyrrzzuuttnniiaa ssppaalliinn bbeezz ffiillttrróóww ww wwaarruunnkkaacchh ssmmooggoowwyycchh
bbęęddzziiee pprrzzyyppoommiinnaaćć kkoommiinn zzłłeeggoo ppiieeccaa.. JJeeddnnaakk wwyyrrzzuutt-
nniiaa bbęęddzziiee ooddpprroowwaaddzzaaćć ww cciiąągguu ggooddzziinnyy ssppaalliinnyy zz
44000000 ssaammoocchhooddóóww,, aa nniiee ttyyllkkoo zz jjeeddnneeggoo ppaalleenniisskkaa..
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MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO::
GGddzziieeżż ttoo jjaa zzaassttaałłeemm ppaannaa mmaa-
ggiissttrraa iinnżżyynniieerraa mmeelliioorraannttaa ppoo
SSzzkkoollee GGłłóówwnneejj GGoossppooddaarrssttwwaa
WWiieejjsskkiieeggoo?? CCzzyyżżbbyyśśmmyy zz ppoowwoo-
dduu uuppaałłóóww bbaawwiillii uu wwóódd??

AANNDDRRZZEEJJ RROOSSIIEEWWIICCZZ::  Do-
brze pan redaktor powiedział – u
wód, bo niektórzy  dobrze się
bawią u wódek. A ja, jako na-
oczny świadek, zapodam, że pia-
sek nad Bałtykiem w Jastrzębiej
Górze chyba nawet lepszy niż w
Piasecznie. 

AA ccóóżż ttoo ww oowweejj JJaassttrrzzęębbiieejj
GGóórrzzee sszzaannoowwnnyy ppaann mmaaggiisstteerr
iinnżżyynniieerr mmeelliioorraanntt kkoonnkkrreettnniiee
ppoorraabbiiaa??

Konkretnie to zjadłem właśnie
jajecznicę z dwóch jaj, zaprze-

czając całkowicie fałszywej teorii,
że nie można już mieć ciastka,
skoro się je zje. Otóż ja zjadłem
dwa jaja, a mimo to żona zaraz
potem stwierdziła, że wciąż je-
stem niczym poprzedni prezy-
dent Stanów Zjednoczonych... 

OObbaa...... mmaa,, zzddaajjee ssiięę??
To już pan to dopowiedział. A

skoro wielce szanowny pan re-
daktor o moim przyjściu na świat
był łaskaw wspomnieć, to z wro-
dzoną skromnością zauważę, iż
w chwili moich narodzin w pięk-
ny letni poranek 1 czerwca w
Międzylesiu radosny dzień na-
stał i następna miejscowość w
kierunku Otwocka przyjęła w
związku z tym nazwę Radość.
Gdy świat się o tym dowiedział,

ogłoszono, że 1  czerwca jest od
tego momentu Międzynarodo-
wym Dniem Dziecka.. 

AA JJoonnaasszz KKooffttaa,, zzaappeewwnnee nnaa
cczzeeśśćć nnoowwoo nnaarrooddzzoonneeggoo mmaaggii-
ssttrraa iinnżżyynniieerraa mmeelliioorraannttaa,,  nnaa-
ppiissaałł ppiieeśśńń ppoodd ttyyttuułłeemm „„RRaaddoośśćć
oo ppoorraannkkuu””......

Takaż musiała być rzeczy ko-
lej. Na usta pana naczelnego re-
daktora po prostu ciśnie się hi-
storia. Dla uściślenia historycz-
nej wiedzy dodam, że 1 czerw-
ca urodziła się również Marylin
Monroe i stąd uderzające po-
dobieństwo naszej urody...

WWoobbeecc tteeggoo ppoozzwwoollęę ssoobbiiee zzaa-
ddaaćć nniieeddyysskkrreettnnee ppyyttaanniiee:: jjaakk ssiięę
ppaann aakkuurraatt ddzziissiiaajj cczzuujjee??

Czuję się tak, jak to tradycyjnie
przedstawiam w zapowiedziach
swoich występów ku uciesze lu-
du pracującego miast i wsi:
przed Państwem artysta młody,
nieprzeciętnej urody, do tego
niebanalny i wciąż aktualny. 

TTaakk ppoo pprraawwddzziiee,, ttoo zzaawwsszzee
bbyyłł zz sszzaannoowwnneeggoo ppaannaa nniieerróóbb..
GGddyy ccaałłyy NNaarróódd nnaajjwwiięękksszzyymm
wwyyssiiłłkkiieemm wwddrraażżaałł ww żżyycciiee PPllaann
SSzzeeśścciioolleettnnii,, ppaann ssoobbiiee nnaa bbookkuu
ttaańńcczzyyłł ii śśppiieewwaałł......

Byłem w końcu motylem Pe-
erelu, a oprócz tego zachowa-
łem się jeszcze gorzej, nie będąc
bynajmniej na bazie i po linii, ale
wprost przeciwnie, bo moim ido-
lem stał się przedstawiciel za-
chodniego imperializmu, zaplu-

ty karzeł rewii amerykańskiej –
niejaki Fred Astaire ze swoim
całkowicie antysocjalistycznym
repertuarem. 

PPrrzzeejjddźźmmyy mmoożżee ddoo nniieeccoo ppoo-
wwaażżnniieejjsszzyycchh tteemmaattóóww.. CCzzyy ppaann
mmaaggiisstteerr iinnżżyynniieerr mmeelliioorraanntt,, aa
pprrzzyy ookkaazzjjii wwzzoorroowwyy mmąążż ii oojj-
cciieecc,, mmoożżee ppooddaaćć mmeettooddęę nnaauukkoo-
wwąą,, kkttóórraa ddoopprroowwaaddzziiłłaa ppaannaa ddoo
sseennssaaccyyjjnneeggoo ooddkkrryycciiaa,, żżee nnaajj-
wwiięęcceejj wwiittaammiinnyy mmaajjąą ppoollsskkiiee
ddzziieewwcczzyynnyy??

Nie kryję, że jestem wzrokow-
cem i w tym wypadku posze-
dłem śladem wcześniejszego od-
krywcy – Adama Mickiewicza,
posłużywszy się jego na pozór
bardzo prostą metodą „widzę i
opisuję”, a moim laboratorium
była sala balowa w pewnym klu-
bie w Chicago. Pracowało tam
16 bardzo ładnych kelnerek z
Polski, same piękności, jedna w
drugą. I wszystkie je poprosiłem,
by towarzyszyły mi w zaprezen-
towaniu mojej odkrywczej tezy
w owym klubie.  Następnie tezę
tę przedstawiłem na prestiżo-
wym sympozjum naukowym w
Opolu, gdzie za dociekliwość ba-
dawczą przyznano mi pierwszą
nagrodę. 

TToożż SSzzkkoołłaa GGłłóówwnnaa GGoossppooddaarr-
ssttwwaa WWiieejjsskkiieeggoo ppoowwiinnnnaa bbyyłłaa
oodd rraazzuu pprrzzyyzznnaaćć ppaannuu mmaaggiissttrroo-
wwii iinnżżyynniieerroowwii mmeelliioorraannttoowwii ttyy-
ttuułł ddookkttoorraa hhoonnoorriiss ccaauussaa......

A któż tam we Warszawie
człowieka doceni! Nie dali mi
nawet tytułu doktora humoris
causa. Dobrze, że dostałem cho-
ciaż przydział na  mieszkanie na
Ursynowie. 

NNoo ttaakk mmuussiiaałłeeśś ppaann bbyyćć lleepp-
sszzyy ssoorrtt,, sskkoorroo ddaallii lluukkssuussoowwyy
aappaarrttaammeenntt ww wwiieellkkiieejj ppłłyycciiee ww
eekksskklluuzzyywwnnyymm zzaakkąąttkkuu,, zzwwaa-
nnyymm BBeevveerrllyy HHiillllss PPeeeerreelluu......

Jeśli chodzi o Hills, to akurat
szczera prawda, bo na Ursyno-
wie już wtedy wznosiły się dwa
wzgórki: Kopa Cwila i Górka Ka-
zurka, więc nazwa była nad wy-
raz trafna. 

PPaanniiee mmaaggiissttrrzzee iinnżżyynniieerrzzee
mmeelliioorraanncciiee nniieewwyykkoorrzzyyssttaannyy,,
tteerraazz jjuużż wwkkrroocczzyymmyy nnaa śślliisskkiiee
tteemmaattyy.. CCzzyy ww ppaalleecciiee sswwooiicchh
uuppooddoobbaańń aarrttyyssttyycczznnyycchh pprreeffee-
rruujjee ppaann rraacczzeejj ddiissccoo-rrżżyysskkoo ii ZZee-
nnoonnaa MMaarrttyynniiuukkaa,, cczzyy rraacczzeejj ttee-
ggoo ssttaarreeggoo nnuuddzziiaarrzzaa MMoozzaarrttaa??

Jeśli to nie będzie naruszało
poprawności politycznej, odważ-
nie powiem, że – choć zabrzmi to
niepatriotycznie – przychylam
się ku Mozartowi, choć i tak naj-
bardziej kocham Chopina.  

TToo ddzziiwwnnee,, bboo nniiee ssłłyysszzaałłeemm,,
żżeebbyy ppaann mmaaggiisstteerr iinnżżyynniieerr mmee-
lliioorraanntt wwyykkoonnyywwaałł sseerreennaaddyy,,
ssyymmffoonniiee,, śśppiieewwaałł aarriiee ww ooppeerrzzee
aallbboo nnuucciiłł ddoo mmsszzyy?? JJuużż zzddrraaddzziiłł
ppaann pprrzzeecciieeżż,, żżee wwoollii FFrreeddaa 
AAssttaaiirree’’aa,, łłąącczząącceeggoo ppiioosseennkkęę zz
pprrzzyyttuuppeemm......

Tu nie mogę zaprzeczyć, bo
już jako dziewięcioletni smar-
kacz zacząłem tańczyć w zespo-
le Dzieci Warszawy. Rozśpie-
wałem się wiele lat później. Kie-
dyś w restauracji towarzystwa
lwowiaków w Warszawie był na
moim występie ojciec Andrzeja
Żuławskiego i wtedy stwierdził,
że gdybym urodził się w Amery-
ce, to zrobiłbym światową ka-
rierę , o jakiej nawet Kapitule
przyznającej Oscara by się nie
śniło. Chyba miał rację, bo gdy
ostatnio, w związku z warszaw-
ską wizytą prezydenta USA, na-
grałem utanecznioną piosenkę
„Sing and jump for Donald
Trump”, utwór stał się przebo-
jem Internetu i w ciągu kilku
dni miałem 550 tysięcy wejść
na YouTube. 

CChhooćć jjeeddnnoocczzeeśśnniiee uuddeerrzzyyłłaa
ww ppaannaa mmaaggiissttrraa iinnżżyynniieerraa mmee-
lliioorraannttaa ffaallaa hheejjttuu......

Na szczęście jako magister in-
żynier meliorant z każdym za-
lewem dam sobie radę. 

PPaann mmaaggiisstteerr iinnżżyynniieerr ttoo lluubbii
ssoobbiiee ppoożżaarrttoowwaaćć zz nnaajjwwiięękk-
sszzyycchh ddoossttoojjnniikkóóww ppoolliittyykkii,, żżee
wwssppoommnnęę ppaammiięęttnnyy wwyyssttęępp
pprrzzeedd pprreezzyyddeenntteemm ZZSSRRRR MMii-
cchhaaiiłłeemm GGoorrbbaacczzoowweemm ww 11998888
rrookkuu nnaa ddzziieeddzziińńccuu wwaawweellsskkiimm..
ZZaaśśppiieewwaałł ppaann wwtteeddyy ppiieeśśńń „„MMii-
cchhaaiiłł,, MMiicchhaaiiłł””,, wwssppiieerraajjąącc ppiiee-
rriieessttrroojjkkęę pprroowwaaddzząąccąą ddoo rroozz-
mmoonnttoowwaanniiaa iimmppeerriiuumm zzłłaa...... 

No cóż, Rosjanie uważają Gor-
baczowa za zdrajcę Związku Ra-
dzieckiego, a mnie za jego po-
mocnika. Taki los. 

TToo mmoożżee lleeppiieejj ppooggaaddaajjmmyy oo
ttyymm,, cczzyy ppaann mmaaggiisstteerr iinnżżyynniieerr
mmeelliioorraanntt cczzuujjee bblluueessaa......

O, jak najbardziej. Wprawdzie
kiedyś zaczynałem swoje stu-
denckie występy w Medyku,
akompaniując sobie na gitarze,
ale gdy nieco później sam Hen-
ryk Majewski usłyszał jak nucę
bluesa z towarzyszeniem jego
zespołu jazzu tradycyjnego, od
razu stwierdził, że taki młodzik
idealnie pasuje do „Old Timers”.
Potem zacząłem współpracę z
Asocjacją Hagaw i naszym
pierwszym wspólnym przebo-
jem była moja piosenka „Sam-
ba Wanna Blues”. 

AAllee nniiee ddoocczzeekkaalliiśśmmyy ssiięę ww ppaa-
nnaa iinnżżyynniieerraa oossoobbiiee aannii ddrruuggiieeggoo
LLoouuiissaa AArrmmssttrroonnggaa,, aannii nnoowweejj
EEllllii FFiittzzggeerraalldd......

To prawda, ale z okazji 70.
rocznicy urodzin Armstronga
napisałem swingującą piosenkę
„Mr Louis”. Dodam jeszcze, że
miałem przerwę w jazzowej ka-
rierze, bo wyjechałem na rok do
Anglii i śpiewałem tam w rosyj-
sko-żydowskiej restauracji
Bortsch and Tears, czyli „Barszcz
i Łzy?. Tamtejsi emigranci przy-
bliżyli mi stary rosyjski repertu-
ar, piosenki Piotra Lieszczenki i
tak to się spodobało, że nagrała
nas wytwórnia płytowa Philips
Records.  Stąd znana moja płyta
„Cossack Songs by Andrzej and
his friends”. 

TToośś ppaann nnaapprraawwddęę zzaakkoozzaa-
cczzyyłł......

Kozak to ja zawsze byłem i do-
brze, że zostało to utrwalone na
płycie. 

PPooddoobbnnoo mmaa ppaann mmaaggiisstteerr iinn-
żżyynniieerr mmeelliioorraanntt jjuużż 2277 ssiieerrppnniiaa
zzaacchhwwyycciićć ppuubblliicczznnoośśćć nnaa UUrrssyy-
nnoowwiiee,, żżeebbyy ggooddnniiee uucczzcciićć 4400-
lleecciiee tteeggoo mmeeggaaoossiieeddllaa.. 

Kiedyś mieliśmy ludzi na-
prawdę dalekowzrocznych, ta-
kich jak Jan Tadeusz Stanisław-
ski i Jerzy „Duduś” Matuszkie-
wicz. Oni przewidzieli, że w ro-
ku 2017 magister inżynier melio-
rant Andrzej Rosiewicz będzie
potrzebował piosenki z okazji
ursynowskiego jubileuszu, no i
zawczasu napisali mi „Czterdzie-
ści lat minęło jak jeden dzień...”.
Rzecz jasna, 27 sierpnia z wielką
przyjemnością tę piosenkę wy-
konam.

NNaa kkoonniieecc tteeddyy zzaappyyttaamm......
No już kończ waść, wstydu

oszczędź...

AAllee jjaa nniiee oo wwssttyyddzziiee,, ttyyllkkoo oo
ttyymm,, jjaakkii sszzllaaggwwoorrtt bbyyłłbbyy nnaajj-
wwłłaaśścciiwwsszzyy ww ppiioosseennccee oo ddzziissiieejj-
sszzeejj PPoollssccee??

Wszędzie dobrze, ale na Ur-
synowie najlepiej. Gdybym się
jeszcze urodzić miał znów, to
tylko....

DDaalleejj jjuużż wwiieemm..

Co nam dumny magister inżynier melioracyji wodnych Andrzej Rosiewicz wreszcie wyśpiewał...

Wszędzie dobrze, ale na Ursynowie najlepiej
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Piórem Derkacza

Rekin niekoniecznie polityczny
W filmie „Szczęki” widzieliśmy wielką  ucieczkę ludzi z wody na widok płetwy grzbietowej

rekina. W czasie tegorocznych wakacji w wielu polskich nadmorskich miejscowościach   za-
notowano odwrotność takiej sytuacji. Ludzie uciekali z plaż do wody. Powodem takich zacho-
wań, stało się pojawienie na plażach „politycznych rekinów”. Totalny polityk nie odpuści wy-
borcy nawet na urlopie. W ten sposób narodziła nam się nowa świecka tradycja, spędzanialu-
dzi do wody!. J e r z y  D e r k a c z

Miałem ostatnio dosyć dużo czasu, bo przebywam obecnie na trzytygo-
dniowym turnusie rehabilitacyjnym, a tam mniej więcej od godziny 14
nic się nie dzieje. Ani telewizora, ani radia, ani Internetu – słowem, nu-

da i lenistwo. Zadzwonił Marek Piwowski i pogadaliśmy sobie o dupie Maryni, by
pod koniec rozmowy zejść na tematy wcale nam nieobce, gastronomiczne mia-
nowicie. I wyszło na to, że gdybyśmy chcieli umówić się na wódkę w starym stylu  – flaszka pod ta-
tarek bądź śledzik, w trakcie konsumpcji gawęda, a po spożyciu pląsy na parkiecie, to nie ma gdzie
w Warszawie pójść. Owszem, flaszkę i tatarka można skonsumować praktycznie wszędzie, ale w
zimnych i raczej pustych lokalach, pod okiem namolnego kelnera i za grubą kasę. O pląsach moż-
na jedynie pomarzyć. 

Doszliśmy do wniosku, że jedynym miejscem, które by nam pasowało jest stary dobry „Lotos” na
Belwederskiej u zbiegu z Chełmską.  Zresztą, obaj mieszkaliśmy w dogodnej bliskości tego lokalu
– ja przy Gagarina, Marek na Promenady. Kiedyś w „Lotosie”, restauracji kategorii II, pląsano, a jak-
że, na dancingach i często dochodziło do scysji między bywalcami, które rozstrzygano przy pomo-
cy pięści na podwórku znajdującym się na zapleczu tej zasłużonej knajpy. Po prostu, swojskie czer-
niakowskie klimaty. Dzisiaj w „Lotosie” dobrze karmią, dają tam najlepszego tatara w mieście i nie
jest to bynajmniej czcza gadanina. 

Jestem człowiekiem renesansu, więc widzę świat gastronomii zupełnie inaczej niż młode poko-
lenie. Oni lubią blichtr i wymyślne jadło w małej ilości na wielkim talerzu, ja preferuję prostotę. Do
dziś jestem wielbicielem tanich barów typu dawny „Frykas”, czy „Małgorzatka”. Generalnie, z łez-
ką w oku wspominam stare niepowtarzalne klimaty gastronomiczne stolicy. One odeszły w zapo-
mnienie, bo nie ma już „Kaukaskiej”, „Odry” , „Słowiańskiej”, „Patrii” czy świetnej restauracji Cri-
stal – Budapeszt przy Marszałkowskiej 21/25. To była jedna z najbardziej obleganych knajp w sto-
licy, położona na tzw. szlaku do wodopoju, na którym kiedyś, kiedy ludzie nie byli spętani brakiem
czasu, wprost roiło się od balangowiczów. Niestety, nad wejściem do Cristalu wisi dzisiaj ogromny
szyld z napisem… „Instytut Pamięci Narodowej”.   

Warszawa jest jednym z najgorzej zarządzanych miast w Polsce. Tu od lat nic się nie udaje.
Tu nie opłaca się nawet hazard, który poza handlem narkotykami i prostytucją wszędzie uwa-
żany jest za jeden z trzech najbardziej dochodowych interesów. Wyścigi konne na Służewcu ko-
lejni prezesi doprowadzili na skraj katastrofy finansowej. Liczący 137 ha(!) teren, położony prak-
tycznie w centrum miasta, perła międzywojennej architektury wpisana do Krajowego Rejestru
Zabytków, po 60 latach świetności wydawał ostatnie tchnienie, a władzom Warszawy fakt ten
zwisał i powiewał. Przez lata patrzyły jak zabytek kona i nie wykonały najmniejszego ruchu, by
przejąć go od skarbu państwa i z pomysłem zagospodarować. Gdyby nie państwowa spółka To-
talizator Sportowy, która w 2008 r. przejęła zabytkowy hipodrom w 30–letnią dzierżawę i sys-
tematycznie go modernizuje za ciężkie miliony, w miejscu cennego zabytku stałyby dzisiaj
apartamentowce.    

M ęki konania doświadcza również warszawski sport. Z 13 stołecznych stadionów
sportowych pozostały nędzna resztówka z następcą Stadionu Dziesięciolecia –.pił-
karskim Narodowym, na którym rocznie rozgrywane są raptem 2-3 mecze. Więk-

szość stadionowej kolekcji została rozparcelowana i w większości zabudowana „mieszka-
niówką”. Od ćwierć wieku budują nam halę sportowo – widowiskową na miarę naszych cza-

sów i jakoś nie potrafią
wybudować. Warszawa
jest jedyną stolicą na kon-
tynencie, która takiego
obiektu nie posiada. 

Zniszczono również ga-
stronomię, chlubę tego
miasta od momentu jego
powstania. Osoby w śred-
nim wieku ze średnio wy-
pchanym portfelem nie
mają się gdzie zabawić. Ni-
by jest „Fiesta” na zaple-

czu hotelu „Marriott”, gdzie starsze roczniki mogą pobujać się na parkiecie w rytm dobrej mu-
zy, ale to kropla w morzu potrzeb. Jako birbant z natury, który wątrobę stracił na szlaku do wo-
dopoju, przypominałem sobie ostatnio przez cały wieczór stare kąty, by nie umrzeć podczas re-
habilitacji z nudów. 

Szlak do wodopoju zaczynał się od baru „Pod 2-ką” przy Placu Unii Lubelskiej (dzisiaj mieści
się tam apteka). Dalej była „Świtezianka”, gdzie pili poranną setę i aromatyczną kawę pracow-
nicy pobliskiego teatru „Rozmaitości” oraz dziennikarze redakcji „Życie Warszawy”. Teraz dają
tam pizzę. Po drugiej stronie Marszałkowskiej mieściła się knajpa „Rarytas”, z dancingiem, czyn-
na do 23.00. Dziś można tam kupić nie najwyższej marki konfekcję damską, ale tylko do 19.00.
Po przejściu 100 metrów dochodziło się do wspomnianego na wstępie „Cristalu – Budapesztu”,
obleganego przez gości do pierwszej nad ranem. Tu regularnie balował zespół położonego o rzut
beretem teatru „Syrena”. 

T uż za Placem Zbawiciela docierałeś do centralnego punktu wodopoju – aż trzy knajpy z dan-
cingami czynnymi do białego rana: „Pod Arkadami”, „Pod Kandelabrami” oraz „Habana”.
„Arkady” zamieniły się w wietnamską jadłodajnię, „Kandelabry” w polską, z cenami wcho-

dzącymi na okołoziemską orbitę, a „Habana” w najtańszą amerykańską – dla gołodupców, których
karmi się  zdrowym jankeskim hamburgerem.     

U zbiegu Marszałkowskiej i Hożej mieściła się czynna do 3.00 „Odra” – z  tańcami rzecz jasna. W
każdy weekend żądny uciech tłum szturmował zamknięte drzwi, których przez lata strzegł szatniarz
Stasio. To on wyrokował, oczywiście nie za darmo, kto będzie się mógł bawić na dancingu. Na miej-
scu „Odry” stoi dzisiaj biurowiec TVN. Niespecjalnie się wysilając, można było z „Odry” pieszo do-
trzeć do „Kaukaskiej”, bezwzględnie najpopularniejszej knajpy z dancingiem trzech ostatnich de-
kad. Mieściła się ona w Domach Centrum, gdzie kiedyś robił za subiekta Marek Borowski, później-
szy marszałek Sejmu. 

Przekształcona z pracowniczej stołówki w restaurację rychło stała się mekką warszawskich ba-
langowiczów. Można tam było pląsać nawet do 5. nad ranem i spotkać najróżniejszych ludzi – zna-
nych cinkciarzy, piękne dewizowe prostytutki, literatów, aktorów oraz szastającą pieniędzmi tak zwa-
ną prywatną inicjatywę . 

Do „Kaukaskiej” wjeżdżało się windą na ostatnie piętro, o ile oczywiście gość spodobał się win-
dziarzowi Zdziśkowi. Podobał się wtedy, kiedy zamachał mu przed nosem banknotem o dużym no-
minale. Ostateczna selekcja miała jednak miejsce przy stoliku na piętrze zajmowanym przez legen-
darnego Eda, o którego zamożności krążyły legendy. Im późniejsza godzina przybycia, tym grubiej
trzeba było posmarować Edowi za możliwość wejścia na dancing. „Kaukaska” od kilku lat nie funk-
cjonuje, nawet nie wiem, co tam się dzisiaj mieści, ale na pewno nie knajpa. 

Szlak do wodopoju kończył się znaną jeszcze sprzed wojny „Adrią” przy ulicy Sienkiewicza
oraz dwiema eleganckimi restauracjami z dancingiem w Pałacu Kultury i Nauki – „Kongreso-
wą” ze słynną fontanną na parkiecie i „Trojką” serwującą ruskie dania, jak na przykład kotlet po
kijowsku czy kurczę a la tabaka, oraz  leczniczą, szczególnie na kaca, gruzińską wodę „Borjo-
mi”. Po knajpach tych pozostały tylko wspomnienia.  Przez dziesiątki lat Warszawa pląsała na
parkietach dziesiątek knajp bawiąc się do upadłego. To było najweselsze miasto w obozie socja-
listycznym. To tu, jeszcze na początku lat siedemdziesiątych, wprowadzono do programu ar-
tystycznego knajp striptiz, co dla mieszkańców Berlina, Budapesztu, Pragi, czy Moskwy było
czymś zupełnie niewyobrażalnym. 

D zisiaj stolica Polski jest nocą miastem martwym, a reklamowe hasło „Warsaw by Night”
trąci abstrakcją. Szyld z napisem „Instytut Pamięci Narodowej” wiszący nad wejściem do
jednej z najpopularniejszych warszawskich restauracji jest swego rodzaju epitafium dla

warszawskiej gastronomii.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Instytut Pamięci Gastronomicznej

„Jestem człowiekiem renesansu,
więc widzę świat gastronomii zu-
pełnie inaczej niż młode pokolenie.
Oni lubią blichtr i  wymyślne jadło
w małej ilości na wielkim talerzu,
ja preferuję prostotę. Do dziś je-
stem wielbicielem tanich barów ty-
pu dawny Frykas, czy Małgorzatka”

K ażdy, kto śledzi debatę publiczną albo korzysta z bezpośrednich informa-
cji, które docierają do niego na dany temat, dochodzi często do przeko-
nania, że niektóre procesy zachodzą niezależnie od niego. Ba! Zachodzą

bez, a może pomimo woli większości. Takie przekonanie powoduje, iż utwierdza-
my się co do tego, że w istocie jako obywatele na nic nie mamy wpływu, tym bar-
dziej w pojedynkę. Taka postawa to w istocie wycofanie się z życia publicznego i pozostawienie de-
cyzji innym. Zwykle na efekty nie trzeba długo czekać – silniejsi i cwańsi od nas przejmą inicjaty-
wę. Chętnie zdecydują za nas i to w sprawach, które nas dotyczą bezpośrednio. 

Brak społecznej kontroli prowadzi do patologii, choćby takiej jak „dzika reprywatyzacja” nieru-
chomości na teranie Warszawy, w efekcie której ogromny majątek trafiał wielokrotnie do rąk wy-
specjalizowanych w tym procederze grup i osób zamiast do spadkobierców albo do skarbu państwa.
Przy braku społecznej kontroli nikt nie zapyta – dlaczego płacimy tyle i tyle za energię elektrycz-
ną, czy wodę albo dlaczego musimy chodzić po chodniku, na którym można złamać nogę lub skrę-
cić kostkę. Dlaczego piesi chętniej korzystają z położonej obok ścieżki rowerowej, bo nie da się je-
chać np. dziecięcym wózkiem po czymś takim co umownie nazywamy chodnikiem, a co jest w isto-
cie jakąś jego namiastką. Co więcej, nie jest to tylko kwestia braku środków na drogi i chodniki, bo
takie obrazki możemy zobaczyć nawet w najbogatszych dzielnicach Warszawy, m. in. w Wilanowie. 

Konia z rzędem temu, kto ustali odpowiedzialnych za fatalny stan chodnika na odcinku Alei Wi-
lanowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Wiertniczą oraz ul. Wiertniczej (po obydwu stronach) od Alei
Wilanowskiej do Nałęczowskiej i dalej w stronę Czerniakowa. 

Przy okazji, wielkie brawa dla pomysłodawców zatarasowanego trotuaru przy pomocy wszech-
obecnych słupków na ul. Wiertniczej, co miało prawdopodobnie uniemożliwić jazdę po nim samo-
chodom. W efekcie skutecznie ogranicza ruch pieszych, którzy muszą teraz przeciskać się pomię-
dzy stojącymi (co kilka metrów) słupkami. Może decydenci powinni pójść o krok dalej i zlikwido-
wać chodniki całkiem? Wtedy kierowcy na pewno nie wjeżdżaliby na nie, a piesi też nie mieliby kło-
potu, bo nie byłoby po czym chodzić. 

Potrzeba czasu żebyśmy, jako społeczeństwo, zrozumieli, że nasz los leży w naszych rękach. Że pew-
ne rzeczy możemy zrobić od zaraz. Oczywiście, nie namawiam nikogo, żeby ostentacyjnie przestał

korzystać z chodnika. Nawet jeśli ktoś
ryzykuje codziennie narażając wła-
sne zdrowie. Jako osoba biegająca
(do niedawna, bo teraz częściej jeż-
dżę na rowerze) kilka razy skręciłem
kostkę. Było to właśnie na chodni-
kach (sic!), a raz na jezdni. Ktoś słusz-
nie może zauważyć, że nie biega się

po jezdni. Pełna zgoda. Na swoje usprawiedliwienie chcę powiedzieć, że chodnik był zastawiony wów-
czas przez parkujące na nim samochody. Było to na Mokotowie niedaleko parku Arkadia. 

Zostawmy jednak na boku przykre doświadczenia z przeszłości i wróćmy do tematu, czyli do te-
go, jak zadbać o własne interesy, nawet jeśli są to z pozoru tak błahe sprawy, jak równy, niezasta-
wiony przez zaparkowane na nim samochody chodnik. Mówiąc, że możemy zmienić coś od zaraz
mam na myśli działania, które są prawnie przewidziane. Z których możemy korzystać, jako obywa-
tele demokratycznego kraju, w którym obecnie żyjemy. Najbardziej demokratyczną formą nacisku
na decydentów i ludzi odpowiadających za wiele spraw dotyczących nas spraw jest nacisk wyraża-
ny przy pomocy kartki wyborczej. Powinno to wyglądać tak:

„Szanowny kandydacie na burmistrza, czy kogo tam jeszcze, nie zrobiłeś nic w sprawie wspomnia-
nego chodnika. Nie zagłosuję na ciebie. Do widzenia, a właściwie żegnaj! To jedna z możliwych form
nacisku na władze, aby zechciały zatroszczyć się o nasze sprawy, a nie tylko o własne interesy. 

Oczywiście, nie można wszystkiego uogólniać. Wśród urzędników z pewnością są ludzie, którzy
działają ze szlachetnych pobudek. Możemy jednak sprawić, że dzięki naszej aktywności będzie ich
znacznie więcej. 

W praktyce, niestety, wygląda to tak:  „Przez kilkadziesiąt lat nikt nie naprawił drogi, po której
codziennie jeżdżę do pracy, nie mówiąc już o poboczach i chodniku. Nie zrobiła tego żadna dotych-
czasowa władza. Nie pójdę więc na wybory, bo i tak nie mam na nic wpływu...

Postawa tak jest idealna z punktu widzenia rozmaitych ośrodków władzy. I to wszelkiego szcze-
bla i autoramentu. Obywatel, który sam, dobrowolnie, rezygnuje z przysługujących mu praw – to
obywatel „doskonały”. Pozwala decydować za siebie i niczego się nie domaga od decydentów. Wy-
obraźmy sobie zakupy w sklepie, czy na bazarze, gdzie sprzedawca zapewnia nas, że nie musimy
niczego oglądać ani przymierzać, bo towar jest dobry i on – sprzedawca nam to mówi:

„Wszystko dobry, bierze dwa. Wszystko dobry. Bierze jeszcze jeden”. Większość z nas zapewne
miała do czynienia z podobną sytuacją. Niewielu jednak zdecydowałoby się na kupno przysłowio-
wego kota w worku, bez zastanowienia się nad sensownością zakupu. 

Jest to zdrowy układ między sprzedawcą a klientem – jeden chce jak najkorzystniej sprzedać, a
drugi kupić tak, żeby potem nie żałować. 

Przenosząc to na relacje pomiędzy decydentem a obywatelem, nie powinniśmy rezygnować z przy-
należnych nam praw. Obejrzyjmy „towar” i zastanówmy się, czy nie jest przeszacowany. Uniknie-
my wielu przykrych rozczarowań, co do samych osób, a także do efektów ich pracy.  Pracują naj-
częściej za nasze pieniądze. Sprawdzajmy więc, co dla nas robią, a czego nie robią. Czy wywiązu-
ją się z wyborczych obietnic? Jeśli nie? Pamiętajmy o kartce wyborczej i o wszelkich możliwych spo-
sobach kontroli. Bierzmy sprawy w swoje ręce!

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Trzeba brać sprawy w swoje ręce 

„Potrzeba czasu żebyśmy, jako
społeczeństwo, zrozumieli,  
że nasz los leży w naszych 
rękach. Że pewne rzeczy 
możemy zrobić od zaraz”
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Jest takie stare powiedzenie, że nic nie jest lepiej przygotowane niż spontaniczny
bunt. Śmieszne? Mało śmieszne, bo to się wydarzyło dokładnie tydzień temu.
Lokalni działacze polityczni postanowili napuścić mieszkańców na klientów
Bazarku Na Dołku. Było jak w komediach Barei. Wśród tłumu chodził polityk i
pokazywał, kto ma spontanicznie i w niewymuszony sposób wypowiedzieć się do
kamery Kuriera Warszawskiego. Redaktor tegoż nie miał nic przeciwko takiej
ingerencji.

Ten polityk, a raczej kandydat na polityka, to ursynowski aktywista Piotr Skubiszewski. Najpierw
nie udało mu się udowodnić, że Bazarek Na Dołku, który chce czasowo (budowa POW) przenieść się
w miejsce kasowanej pętli autobusowej Natolin Północny, podejdzie pod okna bloków. Bo nie
podejdzie, z racji tego, że nie będzie przy Polaka, ale przy Płaskowickiej, a od Polaka oddzieli go duży
dom handlowy. Potem próbował przekonywać, że Bazarek zniszczy zieleń. Zamilkł, gdy okazało się,
że nie zniszczy, a zieleń zaorać mogą planowane tu być może nowe bloki. Tak się przy okazji składa,
że szefem komisji architektury był kiedyś Piotr Skubiszewski, ale nie uznał za stosowne przestrzec
mieszkańców, by oprotestowali projekt bloków. No i wreszcie w przypływie rozpaczy chwycił się kasacji
pętli. Po to było czwartkowe spotkanie w tym miejscu – polityk przekonywał, że pętlę likwidują by dać
miejsce Bazarkowi, choć przedstawiciel ZDM jednoznacznie stwierdził, że pętla znika przez budowę
Południowej Obwodnicy Warszawy a nie przez Bazarek.

Jak można atakować Bazarek nie mając argumentów? Można, gdy argumenty się zmyśli. Dlatego
Piotr Skubiszewski wmawiał mieszkańcom, że kupcy chcą wybudować wysoką halę, choć nie chcą.
Osoby związane z Bazarkiem były na tym spotkaniu. Zakazano im wypowiedzi do kamery i to jest
kuriozum. Ale równie dużym kuriozum jest to, że cały teren tego podobno niepolitycznego spotkania
został oflagowany emblematami jednego ugrupowania politycznego, a jego lider komenderował ekipą
telewizyjną. W sposób niespotykany wykorzystywał lęki zwyczajnych ludzi. 

Bazarek już rok temu zebrał ponad 5 tys. podpisów za lokalizacją na pętli. Wrodzy Bazarkowi politycy
zaplanowali odwet i zaczęli zalewać urzędy protestami. Na szczęście z pomocą przyszli kolejni klienci
Bazarku, którzy powiedzieli: jeśli oni mogą hejtować Bazarek, to my możemy słać urzędnikom
poparcie właśnie dla tej czasowej lokalizacji. 

Petycja dostępna jest po adresem http://bazareknadloku.pl/petycja/. Namawiam mieszkańców,
aby nie wiązali z Bazarkiem zmian w komunikacji. Zresztą ZTM słucha mądrych uwag. My wystąpiliśmy
z prośbą o zachowanie 195 z pętlą w innym miejscu i 195 zostanie, a tymczasem Inicjatywa
Mieszkańców Ursynowa opracowała niezwykle ciekawe propozycje dotyczące tras autobusów po
zawieszeniu pętli. Można o nich przeczytać na http://www.imu.waw.pl/autobusy/. Jak widać więc
jedni robią awantury a inni szukają dobrych rozwiązań.

P i o t r  K a r c z e w s k i

Czwartego sierpnia wzięliśmy udział w
spotkaniu z Panią Renatą Kaznowską
Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy
oraz Panem Zdzisławem Witkiem Dyrek-
torem Zarządu Transportu Miejskiego w
Warszawie. 

Na spotkaniu przedstawiliśmy negatywne sta-
nowisko mieszkańców Polaka i Kulczyńskiego
w sprawie likwidacji pętli autobusowej Natolin
Płn oraz zrelacjonowaliśmy przebieg spotkania
z mieszkańcami, które odbyło się 3 lipca, w któ-
rym wzięło udział ponad 150 osób.  Likwidacja
pętli pogorszy jakość obsługi komunikacyjnej
mieszkańców i spotęguje jeszcze bardziej nega-
tywne konsekwencje budowy Południowej Ob-
wodnicy Warszawy.  

W kwestii bazarku zapewniliśmy Panią Prezy-
dent, iż ubolewamy, że w tej sprawie nie udało
się uniknąć konfliktu społecznego, ale władze
dzielnicy nie podjęły się próby jego rozwiązania,
od roku unikają spotkania w tej sprawie.  Wska-
zaliśmy, iż władze dzielnicy są stronnicze i repre-
zentują interes gospodarczy radnego dzielnicy,
co powoduje konflikt interesów. Wskazaliśmy, iż
jest to niedopuszczalne. Poprosiliśmy, aby wła-
dze miasta odstąpiły od likwidacji pętli i zaan-
gażowały się w mediacje, gdyż bazarek może zo-
stać przeniesiony z powodzeniem w inne miej-
sce. Wskazaliśmy na lokalizację przy Arenie Ur-
synów po północnej stronie (od ul. Gandhi).

Naszym zdaniem, to miejsce nie budzi kontro-
wersji, jest ono bardzo dobrze skomunikowa-
ne (metro, autobusy). Pani Prezydent przekaza-
ła, że jeżeli dojdzie do przeniesienia Bazarku
na Dołku na pętlę, to wszystkie procedury admi-
nistracyjne i budowlane będą musiały zostać
dochowane. 

Na koniec przekazaliśmy informację, iż bę-
dziemy monitorowali decyzje podejmowane
przez władze m. st. Warszawy w sprawie pętli i
bazarku i jeżeli dojdzie do naruszenia prawa, to
z naszej strony będą podejmowane środki ochro-
ny prawnej, a wiele wskazuje, że tak może być.
Poinformowaliśmy o złożeniu wniosku o podję-
cie działań nadzorczych nad prowadzoną proce-
durą dzierżawy pętli, gdyż w naszej opinii, nie zo-
stały dochowane procedury m. st. Warszawy w
zakresie dzierżawy i obecne postępowanie po-
winno zostać unieważnione. 

Przedstawiciele ZTM zapowiedzieli, że odstą-
pią od likwidacji linii 195 i przedstawiono nam
zarys nowej organizacji ruchu na czas budowy
POW. Zapowiedziano, że będzie on konsulto-
wany z mieszkańcami. 

Z naszej strony w spotkaniu wzięli udział:
Piotr Skubiszewski, Paweł Lenarczyk i Danuta
Turkiewicz. 

P i o t r  S k u b i s z e w s k i
O t w a r t y  U r s y n ó w

Szanowny Panie Redaktorze!
W ostatnim (03.08.2017) numerze zamieściliście sympatyczne wspomnienie o p. Prezesie Henryku

Przybyle, prezesie SBM “Ursynów”. Dodam dwa słowa: pierwszą spółdzielnią, która zaczęła administrować
powstającemu Zespołowi Ursynów była SM”Politechnika” pod Prezesem S. Olszewskim, który też jest
wspomniany. Tyle uzupełnienia.

Chodzi mi wszak o coś innego. Piszecie, że “gdy pierwsze projekty Marka Budzyńskiego zaczęły
przetwarzać się w budynki..” itd. Otóż: Marek Budzyński był Generalnym Projektantem Ursynowa
Północnego, sprowadzonym z zagranicy przez bardzo młodych architektów, którzy pod kierunkiem arch.
Ludwika Borawskiego (zmarłego zaraz potem) wygrali konkurs na pierwsze ogniwo Pasma Ursynów-
Natolin, mając niepokończone studia i nie mając oczywiście uprawnień. Marek, sprowadzony z Danii w
początkach 1972 roku przez Jurka Dzikowskiego (obecnie znana, wyśmienita pracownia JEMS) i Andrzeja
Szkopa, miał zorganizować zespół do wykonania projektów osiedli. I zorganizował. Świetnie działający
zespół projektantów, który w okresie największego nasilenia pracy miał cztery pracownie wielobranżowe
i liczył ponad 150 osób zatrudnionych bezpośrednio przy projektowaniu. Z elitarną grupą kilku architektów
projektantów, którzy prowadzili projektowanie tematyczne: mieszkaniówka, usługi, szkolnictwo, itp.
Wszystkie tematy były omawiane kolegialnie i zamykane dopiero po wspólnej akceptacji. Głos decydujący
miał, oczywiście Generalny Projektant Marek Budzyński. Wiem to wszystko, bo brałem w tym udział prawie
od samego początku.

Wiem, również, że to nie może mieścić się w notce wspomnieniowej o Prezesie Przybyle. Ale wcześniej
w numerze poświęconym 40-leciu Ursynowa też nie znalazło się nawet słowo o projektantach. Bez których
nic by nie było: wykonawca nie zrobiłby budynków, spółdzielnie nie miałyby czym administrować.

Z szacunkiem.
a r c h .  K r z y s z t o f  K a s p e r s k i ,  p r o j e k t a n t  k i l k u  o s i e d l i  u r s y n o w s k i c h ,  k o ś c i o ł a  p r z y  S t r y j e ń s k i c h ,

b y ł y  k i e r o w n i k  j e d n e j  z  p r a c o w n i  u r s y n o w s k i c h .  

OODD RREEDDAAKKCCJJII
Ma pan świętą rację. Niemniej,  kilka lat temu publikowaliśmy obszerny wywiad z prof. Markiem

Budzyńskim, wspominając jego zasługi, ale w najbliższym czasie znowu poprosimy go o rozmowę.
To najprawdziwszy pionier Ursynowa. A poza wszystkim, mój miły sąsiad z okresu zamieszkiwania
przy ul. Nutki.

M a c i e j  P e t r u c z e n k o ,  r e d a k t o r  n a c z e l n y  „ P a s s y ”

Polanka położona pomiędzy blokami
przy ul. Raabego, koło Szkoły Podstawo-
wej nr 340, w ciągu ostatniego półrocza
zmieniła diametralnie swoje oblicze. Z za-
niedbanego pola pełnego psich “min” po-
wstał estetyczny park, z którego w rów-
nym stopniu mogą korzystać właściciele
psów, co dzieci i pozostali mieszkańcy. 

Stało się tak za sprawą mojego projektu do bu-
dżetu partycypacyjnego pn. “Park Sportowy - Po-
lanka Raabego.” Weekendowa potańcówka zorga-
nizowana w tym miejscu przez Urząd Dzielnicy
dowiodła, jak przyjazne jest teraz to miejsce.

Pomysł na ten projekt dała mi moja koleżan-
ka, Agnieszka Ciska, której okna wychodzą
wprost na tę polankę. Jej sąsiedzi wielokrotnie
wyrażali obawę co do tego, że taki ładny skrawek
zieleni pomiędzy blokami jest bardzo łakomym
kąskiem dla dewelopera. Trudno się zresztą dzi-
wić tym obawom, skoro tuż obok, naprzeciwko
kościoła przy ul. Przy Bażantarni, powstają wiel-
kie bloki, w miejscu, które miało kiedyś być
uczelnią (historię tej działki PASSA opisywała już
parokrotnie). Z tego względu postanowiłem
zgłosić projekt, który nie tylko stworzy teren
bardziej przyjazny dla sąsiadów, ale też zmniej-
szy ryzyko zabudowania go kolejną inwestycją
mieszkaniową.

Długo myślałem nad szczegółową koncepcją
zagospodarowania tego terenu. Po pierwsze bli-
skość Parku Przy Bażantarni powodowała, że ty-
powy park byłby tu mało sensowny, stąd pomysł
parku sportowego. Po drugie chciałem zachować
jak najwięcej terenu zielonego, bo mieszkańcy
wielokrotnie podkreślali, że jest to największy
walor tej polanki. Po trzecie, musiałem zadbać o
to, aby właściciele czworonogów wciąż mieli miej-
sce, na którym ich pupile będą w stanie się wybie-
gać. Tak powstał wstępny projekt Polanki Raabe-
go, który poddałem pod głosowanie budżetu par-
tycypacyjnego.

Moja propozycja uzyskała prawie tysiąc gło-
sów i została przekazana do realizacji. Choć w

zasadzie moja rola mogła się tu skończyć, chcia-
łem stworzyć projekt jak najbardziej przydatny
dla mieszkańców, bo przecież właśnie im miał
służyć. Zorganizowałem w tym celu dodatkowe
konsultacje, o których za pośrednictwem SM “Przy
Metrze” oraz wspólnoty mieszkaniowej przy Ra-
abego 2 zostali poinformowały osoby mieszkają-
ce w okolicy. Po zebraniu uwag sąsiadów pod-
czas spotkania, a także mailowo, wprowadziłem
dodatkowe modyfikacje do projektu, które prze-
kazałem architektom odpowiedzialnym za przy-
gotowanie fachowej dokumentacji. Wierzę, że
dzięki temu powstały teren odpowiada potrze-
bom mieszkańców najlepiej jak tylko się dało.

W kwestii terminów Urząd Dzielnicy się nie-
stety nie popisał, bo cały projekt powinien być
wykonany już w zeszłym roku. Do dziś nie jest on
jeszcze skończony, wzdłuż odnowionej alejki ma-
ją powstać latarnie, zwiększające bezpieczeństwo
pieszych po zmroku, a cały teren ma zostać obję-
ty monitoringiem. Niemniej jednak zasadnicza
część sportowa jest już gotowa i z dużym powodze-
niem służy mieszkańcom.

Choć podczas realizacji projektu nie brakowa-
ło też sceptyków, którzy sugerowali, że nikt z te-
go terenu nie będzie korzystał, dziś widać że cie-
szy się on popularnością wśród mieszkańców. Re-
gularnie widuję tu osoby ćwiczące na nowej bież-
ni czy też korzystające z rozbudowanej siłowni
plenerowej. Mam nawet wrażenie, że i spacerowi-
czów na tym terenie przybyło. Także psiarze wciąż
z chęcią korzystają z polanki, a co nie mniej istot-
ne - otrzymali dodatkowe kosze na psie nieczysto-
ści. Z który bezwzględnie powinni korzystać!

Polankę docenili także uczestnicy sobotniej po-
tańcówki zorganizowanej przez dzielnicę, dopisu-
jąc jeszcze jedną funkcję do już pokaźnego zesta-
wu nowych możliwości. Jak widać, nawet drobne
rzeczy potrafią zmieniać naszą okolicę. Dlatego za-
chęcam wszystkich do zgłaszania swoich pomy-
słów, ponieważ razem możemy więcej!

A n t o n i  P o m i a n o w s k i
I n i c j a t y w a  M i e s z k a ń c ó w  U r s y n o w a

Nie będzie likwidacji linii 195

Jak politycy wyreżyserowali 
„spontaniczny” protest 

Nie zapominajmy o Marku Budzyńskim
List � List � List � List � List � List � List

Polanka Raabego i do tańca, i do różańca
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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

KKUUPPIIĘĘ znaczki, książki, monety,
meble, obrazy, medale, dojadę,
601 235 118; 22 253 38 79

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

AANNGGIIEELLSSKKII, doświadczenie,
dojazd, 601 333 707

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

22 649 40 27, 691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

poprawki, matury poprawkowe,
skutecznie, wieloletnie
doświadczenie, 605 783 233 

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjne Prażmów,

602 77 03 61
WWYYNNAAJJMMĘĘ biura, magazyn, 

603 323 603

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, kamienica, 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

DDAAMM PPRRAACCĘĘ w biurze
rachunkowym na Ursynowie dla
doświadczonej w pełnej
rachunkowości księgowej. 
Tel.: 606 434 699

PPIILLNNIIEE PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ osób do
sprzątania bloków,

chodników i terenów
zielonych na Ursynowie, 

609 461 953; 724 318 220 

PPOOTTRRZZEEBBNNYY Pan do sprzątania
- osiedle strzeżone, Ursynów, 
606 73 76 78

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE zatrudni osobę
do sprzątania. Praca w godz.
popołudniowych, 601 30 72 27

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ Panią do sklepu
spożywczego, 887 884 815

TTAANNII SSEERRWWIISS
KKOOMMPPUUTTEERROOWWYY 

550044 661177 883377
2244 HH//77,, 
DDOOJJAAZZDD 

II EEKKSSPPEERRTTYYZZAA  - 00 zzłł

AANNTTEENNYY, 603 375 875
BBEEZZPPYYŁŁOOWWEE cyklinowanie,

malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 573 437 794
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DDOOMMOOFFOONNYY, 603 375 875
GGLLAAZZUURRAA, gładź, panele, płyty

G-K, malowanie, elektryka,
hydraulika, 692 885 279

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, 698 431 913
MMAALLOOWWAANNIIEE,, gładź, 

505 73 58 27
MMAALLOOWWAANNIIEE, referencje, 

722 920 650
NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 

502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII,, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

SSTTOOLLAARRKKAA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84, 
601 751 247

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO,, 505 935 627
SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, naprawy, 

606 126 099
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Jeden łatwyJeden łatwy, jeden tr, jeden tr udnudnyy
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje KKaarroolliinnaa KKoottoowwsskkaa
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..

Dom Sztuki SMB „Jary” 
ul. Wiolinowa 14

tel./faks 22 643 79 35 

W Galerii Domu Sztuki jest czynna wystawa prac uczestników bezpłatnych warsztatów plastycz-
nych (dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów). Wstęp wolny.*

Modelarnia Lotnicza SMB „Jary” (Ursynów, ul. Służby Polsce 1, tel. 22 643 12 82) zaprasza w
dniach 16-31 sierpnia, od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-21.00, na „Naukę majster-
kowania i modelarstwa dla każdego”. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 9-
18 lat (starsi też mile widziani) i bezpłatne. 

*Sfinansowano ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Sterroryzowali 
sprzedawczynię młotkiem

Szybka i dynamiczna akcja ursynowskich mundurowych doprowadziła do zatrzy-
mania Marka W. lat 37 oraz Laury W. lat 35 podejrzanych o dokonanie rozboju z
użyciem niebezpiecznego narzędzia na terenie sklepu osiedlowego. Sąd zadecydo-
wał o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec męż-
czyzny. Kobieta została oddana pod policyjny dozór.

Patrolowcy z ursynowskiego komisariatu otrzymali zgłoszenie o rozboju z użyciem niebezpiecz-
nego narzędzia na terenie sklepu osiedlowego. Mundurowi ustalili, że w przeciągu kilku minut Ma-
rek W. kilkakrotnie wchodził do placówki handlowej i wynosił alkohol oraz artykuły spożywcze.
Zastraszył sprzedawczynie, że nie może nikogo informować o całym zajściu. Podczas trzeciej wi-
zyty wszedł do sklepu z młotkiem, którym groził pracownicy.

Na ostatnie “darmowe” zakupy zatrzymany przyszedł z Laurą W. Para weszła za ladę z alkoho-
lami i wybierała najdroższe trunki oraz artykuły tytoniowe, cały czas grożąc kasjerce użyciem młot-
ka ciesielskiego o długości ponad 25 cm. Przerażona kobieta bała się poinformować policję o zda-
rzeniu. Zgłoszenia dokonał przypadkowy klient placówki.

W kilka minut po otrzymaniu interwencji wraz z rysopisem sprawców mundurowi byli już na
miejscu. Na terenie osiedla w pobliżu sklepu dokonali zatrzymania nietrzeźwych sprawców roz-
boju. Marek W. i Laura W. noc spędzili w policyjnej celi.

Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty. Straty sklepu wycenione zostały na kwotę ponad 500zł.  Sąd
zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, na-
tomiast wobec kobiety dozór policyjny. Za ten czyn grozi im kara pozbawienia wolności na czas nie
krótszy niż 3 lata.

P O L

WW BBiibblliiootteeccee ddllaa ddzziieeccii ii mmłłooddzziieeżżyy nnrr 3377 pprrzzyy uull.. KKłłoobbuucckkiieejj 1144 organizujemy wtorkowe poka-
zy w ramach Wakacyjnego Młodzieżowego  Klubu Filmowego:

22.08 – „Pięcioro dzieci i coś”, reż. John Stephenson
29.08 – „Księżniczka Kaguya”, reż. Isao Takahata
Początek seansu o godz. 16.00. Zapraszamy młodzież od 12 roku życia! Wstęp wolny!

Za nami 9. etap cyklu ŻTC BIKE RACE pełnego kolarskich emocji, rozgrywanych w
Górze Kalwarii niemal u podnóża ruin średniowiecznego zamku książąt mazowiec-
kich, jednego z najcenniejszych zabytków na Mazowszu. 

Ten 9. etap cyklu ŻTC BIKE RACE rozegrany został w Górze Kalwarii na 18-kilometrowej rundzie.
Start ostry nastąpił z ul. Księdza Zygmunta Sajny, trasa skręcała w lewo w ul. Szpitalną i Pijarską, na-
stępnie w prawo w ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego po czym opuszczała miasto drogą nr 724 przez
Moczydłów, Brześce do Kawęczyna. W Kawęczynie skręcała w prawo do miejscowości Dębówka, tam
w prawo i przez Podłęcze Wólkę Dworską powracała do Góry Kalwarii na ul. Lipkowską gdzie wyzna-
czono metę wyścigu. 

W kategoriach, które miały najdłuższy dystans do przejechania, czyli 108 km, a więc SUPER PRE-
STIGE – M20 zwyciężył Patryk Domagała (Bike Atelier Team), tuż za nami uplasował się zwycięzca
etapu w Białej Rawskiej – Mateusz Mikulski (V-Max Mińsk Mazowiecki), a trzeci dojechał Łukasz Paw-
łowski (Bodyicoach), w M30 podium wyglądało dokładnie tak samo jak przed tygodniem, zwycię-
żył – Mariusz Ciborek (Musli4u), a tuż za nim – Cyklomaniacy, kolejno Łukasz Pawlak oraz Jakub Ja-
błoński. W kategorii RED najlepszy był Rosjanin Siergiej Fadeev, drugi Piotr Kopańczuk (Ośka War-
szawa), a trzeci Zenon Witkowski.

W tym roku cykl imprez kolarskich ŻTC BIKE RACE ruszył w kwietniu i potrwa do września.
Kolarze do rywalizacji powrócą 27 sierpnia, wówczas 10. etap odbędzie  się w Warce. Bardziej
szczegółowe informacje dotyczące przyszłych zmagań kolarskich znajdują się pod adresem
www.ztc.pl.

Góra Kalwaria zdobyta przez kolarzy
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