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Miasto jest nasze, a państwo też?

N

awet najbardziej zagorzały kibic politycznych rozgrywek w mieście stołecznym Warszawa nie jest w stanie
wymienić wszystkich walczących
o władzę ugrupowań – niezależnie
od tego, czy są to struktury „pionowe” (partie), czy „poziome” (lokalne stowarzyszenia i komitety).
A krajobraz bitwy jeszcze bardziej
ulega zagmatwaniu, gdy obok
największych żarłaczy powstałego
właśnie wyborczego oceanu – jak
Platforma Obywatelska czy Prawo i Sprawiedliwość – oraz planktonu dorywczych inicjatyw
uwzględni się jeszcze pojedynczych
desperatów. Ciekaw bowiem jestem, na co liczy przymierzający
się do udziału w wyborach na prezydenta stolicy niedawny „wice”
przy Hannie Gronkiewicz-Waltz –
Jacek Wojciechowicz, który, jak
się zdaje, chciałby zdublować donkiszoterię ostatniego bodaj obrońcy realnego socjalizmu, wiecznie
samotnego jeźdźca Piotra Ikonowicza, aczkolwiek pod innym
sztandarem.
rzeba przyznać, że w obliczu wyborów samorządowych wszelkich szczebli mamy w Warszawie wyjątkowo bogatą paletę osobowości. Najbardziej zaskakiwać zaś może, iż jeszcze przed zasadniczą bitwą w roli
harcowników zaczęli występować
bynajmniej nie przedstawiciele niż-
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szych kategorii, tylko od razu jęli
się czubić zawodnicy wagi ciężkiej
– ubiegający się o prezydenturę
gwiazdor PO (rekomendowany
również przez Nowoczesną) Rafał
Trzaskowski i najbardziej wojowniczy szermierz z rekomendacji PiS –
Patryk Jaki. Tym sposobem wywrócono do góry nogami standardowy porządek przeprowadzania
„gali” bokserskiej, w której dopiero po obejrzeniu mniej ważnych
pojedynków dostaje się możliwość
podziwiania „walki wieczoru”.
socjologicznego punktu widzenia niezwykle interesujące może być analizowanie
przedwyborczej strategii i taktyki
kandydatów na bardziej i mniej
ważne stanowiska. W latach dziewięćdziesiątych będący urodzonym zwierzęciem politycznym i
kandydujący na stanowisko prezydenta RP Aleksander Kwaśniewski – cokolwiek o nim rzec, niewątpliwie inteligent w każdym calu –
nader zręcznie potrafił zbratać się
z „prostym ludem”, jeżdżąc po kraju i tańcząc w rytm disco polo. A
prosty lud, jeszcze nawykły do stabilizacji życiowej i urawniłowki w
czasach PRL, bardzo chętnie słuchał swojego nowego trybuna –
zniechęcony już do jawnie popierającego nowobogackich polskiego
kapitalizmu Lecha Wałęsy, który
korzył się nawet przed potomkami
dawnej arystokracji.
eraz mamy frapującą konfrontację na linii Trzaskowski – Jaki. Ten pierwszy nie
ukrywa swojej inteligenckiej proweniencji, światowego obycia i poniekąd szlacheckiego rodowodu,
ten drugi zaś – stały fragment gry
w postaci kiełbasy wyborczej –
traktuje całkiem wprost. Stąd niemal codziennie widać go w chodliwych punktach miasta, jak częstu-
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na miejsce Hanny GronkiewiczWaltz, o co chce się teraz ubiegać
ponownie. Raz się Piotrowi udaje
husarska szarża, innym razem ten
śmiałek bywa znoszony z pola bitwy na tarczy. Wciąż jednak gra w
warszawskiej Premier League. Co
mu się uda ugrać w tym sezonie
wyborczym – Bóg jeden wie.
uział rzucił kiedyś na Ursynowie hasło „Nic o nas
bez nas”, które spodobało
się publiczności, potem jednak pojawił się w mieście jeszcze ostrzej
wojujący społecznik – Jan Śpiewak
z ugrupowaniem Miasto jest Nasze,
kandydujący obecnie na prezydenta z rekomendacji aliansu: partia
Razem, Inicjatywa Polska, partia
Zieloni oraz Wolne Miasto Warszawa. Śpiewak też postawił kiedyś
na niepartyjność, a stał się szeroko
znany jako odkrywca lewej reprywatyzacji, o której tolerowanie, a
nawet współorganizowanie oskarża do dziś największe ugrupowania rządzące Polską.
dministracyjna fucha, jaką jest prezydentura Warszawy, tylko na pozór wygląda atrakcyjnie, bo na tym stołku dużo więcej odpowiedzialności
niż kasy dla sprawującego ów
nadzwyczaj wymagający urząd.
Tak naprawdę politycy wezmą się
za łby, gdy przyjdzie do walki o
pozycje, dające dojście do profitów w najróżniejszych spółkach
miejskich, a przede wszystkim w
spółkach Skarbu Państwa, bo dopiero tam można się nachapać.
Na razie jednak spróbujmy uwierzyć, że startujący w wyborach
myślą jedynie o tym, jak działać
pro publico bono. Bo wiara ponoć czyni cuda.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
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je przechodniów wyrobami gastronomicznymi, a przy tak urządzonej scenografii nikomu z częstowanych nawet nie przejdzie przez
myśl, że jest uniżenie obsługiwany
przez aktualnego wiceministra
sprawiedliwości. Zważywszy, że ojciec kandydata PO – Andrzej Trzaskowski – był muzykiem wysokiej
klasy, można by obrazowo stwierdzić, iż porównując pana Rafała z
panem Patrykiem, wyborca będzie
miał do wyboru z jednej strony filharmonię, a z drugiej disco polo
w stodole lub co najwyżej uliczny
folklor. Zatem – albo wolimy słuchać jazzowych „Wariacji w stylu
nowoczesnym”, albo plebejskiej

piosenki o zabarwieniu koszarowym – „Felek Zdankiewicz był chłopak morowy...”.
zyniąc to rozróżnienie, nie
zamierzam w jakimkolwiek stopniu deprecjonować któregoś z kandydatów. Nie
jestem Gustawem Holoubkiem,
który usłyszawszy w SPATiF-ie od
pijanego kamieniarza-pisarza Jana Himilsbacha jednoznaczne polecenie: inteligenciki – wypier.....ać,
wstał od stolika i zakomunikował:
„Nie wiem jak państwo, ale ja wypier.....am. No cóż, wszystkie drogi prowadzą do celu, jeśli chce się go
naprawdę osiągnąć. Wspomniany Aleksander Kwaśniewski wy-
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tańczył za pomocą disco polo aż
dwie kadencje prezydenta RP, a –
jak na ironię – przedstawiwszy się
kiedyś światowemu środowisku
olimpijskiemu jako mistrz salonowych dyskursów, posługujący się
biegle angielskim i niemieckim, jednak nie został członkiem MKOl,
choć czynił odpowiednie starania.
rochę podobnie jest z bodaj
największym harcownikiem
stołecznej sceny politycznej
Piotrem Guziałem, który najpierw
zyskał rozgłos jako jeden z liderów
Naszego Ursynowa i nawet doszedł
do stanowiska burmistrza tej dzielnicy, by potem zasiąść w radzie
Warszawy i wreszcie kandydować
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Rozmowa z wiceburmistrzem Łukaszem Ciołko, wiceprezesem PROJEKTU URSYNÓW

Skuteczność, jakość, innowacje
bardziej różnorodna oferta kulturalna. Wychodzę z założenia,
że wydarzenia kulturalne mogą być podstawą do integracji
sąsiedzkiej i międzypokoleniowej. Stąd liczne pikniki, koncerty plenerowe, a przede wszystkim potańcówki, które organizujemy od 4 lat w różnych miejscach dzielnicy. Chciałbym podkreślić, że mnóstwo tych popularnych przedsięwzięć pojawiło
się na Ursynowie w ostatnich
czterech latach: oprócz wspoPASSA: PROJEKT URSYNÓW mnianych potańcówek, także
jako pierwszy zarejestrował ko- wakacyjne spektakle teatralne
mitet wyborczy na Ursynowie.
Dlaczego oddać swój głos właśnie na Was?
ŁUKASZ CIOŁKO: Wierzymy
w posiadanie wpływu. Wierzymy też, że zwłaszcza na lokalnym poziomie możemy „brać
sprawy w swoje ręce”. Chcemy
kształtować rzeczywistość Ursynowa, zgodnie z naszym głównym hasłem „Ursynów stolicą
Warszawy!”. Chcemy doprowadzić do tego, żeby Ursynów był
dzielnicą, w której mieszka się
najwygodniej, jakość usług publicznych jest najwyższa, a sąsiedzkie relacje najgłębsze. Chcemy, aby inne dzielnice mogły
czerpać z naszych najlepszych
wzorców. To jest to, co przyświeca naszym wszystkim działaniom. Dlatego jesteśmy zdecydowani, aby wziąć udział w wyborach do Rady Dzielnicy – chcemy jeszcze skuteczniej działać
na rzecz rozwoju Ursynowa. Już
od trzech lat aktywnie, z pasją i
zaangażowaniem dbamy o sprawy mieszkańców. Zainicjowaliśmy mnóstwo akcji społecznych,
działamy zarówno w terenie poprzez organizację akcji protestacyjnych, petycji czy happenin- dla dzieci, tygodnie kultury nagów oraz poprzez działalność rodowej ( hiszpański, włoski,
naszego radnego Kamila Orła A francuski), letnie recitale fortetakże moją jako członka Zarządu pianowe w parkach, KalejdoDzielnicy.
skop Teatralny, Tydzień Seniora
oraz Ursynów Hip-Hop Fest. Nie
Czy to że reprezentuje Pan lo- byłoby to możliwe, gdybym nie
kalne stowarzyszenia ma przeło- miał woli wprowadzania zmian
żenie na Pana pracę jako wice- i otwartości na propozycje i
burmistrza?
oczekiwania mieszkańców .
Oczywiście, że tak. Jako wice- Przychodzi mi to z łatwością,
burmistrz jestem odpowiedzial- ponieważ reprezentuję lokalny m. in. za kulturę. Mieszkań- ne, oddolne i niezależne od żadcy Ursynowa, korzystający z na- nej partii czy organizacji stowaszej oferty kulturalnej, mają rzyszenie. Jako PROJEKT URokazję spotkać się ze mną regu- SYNÓW uważamy, że dialog z
larnie podczas koncertów, se- mieszkańcami jest niezwykle
ansów filmowych czy wystaw. istotny. Potrzeba nowoczesnej
Na bieżąco wsłuchuję się w ich formuły dialogu z mieszkańcauwagi i propozycje, czego efek- mi także po to, by wzmocnić
tem są nowe propozycje progra- słabnące w całej Warszawie zamowe i coraz lepsza, bogatsza i interesowanie sprawami lokal-

nymi, a szczególnie Budżetem acji, kiedy transport publiczny
Partycypacyjnym.
nie jest równie dobrze rozbudowany jak na zachodzie Europy.
PROJEKT URSYNÓW zasłyKolejną wielką sprawą w któnął między innymi działaniami rą zaangażowaliśmy się całym
w sprawie powstrzymania za- sercem jest doprowadzenie do
wężenia ul. Stryjeńskich. I nie zainstalowania filtrów spalin na
była to chyba jedyna wasza sku- tunelu budowanej Południowej
teczna akcja...
Obwodnicy Warszawy. Nasze
Skuteczność to słowo, które działania, w tym petycja, którą
chyba najcelniej nas opisuje. Nie podpisało ponad 5 000 mieszjest to deklaracja, ale stwierdze- kańców, czy czerwcowy protest
nie faktu. Zajmowaliśmy się wie- mieszkańców oraz inne akcje
loma sprawami, które w po- spowodowały, że otrzymaliśmy
wszechnej opinii były skazane deklaracje decydentów, że filna niepowodzenie, ale dzięki na- try będą zamontowane w ter-

szej konsekwencji w działaniu i
właśnie skuteczności osiągaliśmy zakładany cel. Powstrzymanie zwężenia ul. Stryjeńskich było wspólnym sukcesem naszym
i mieszkańców. Przypomnę, że
ten scenariusz powtórzyliśmy
także w przypadku ul. Jastrzębowskiego i Bartoka. Nasze poglądy na budowę i modernizację
infrastruktury drogowej są bardzo zdroworozsądkowe. Chcemy budowy bezpiecznych dróg
rowerowych, a nie malowania
pasów rowerowych na jezdniach. Chcemy, żeby miasto było przyjazne dla wszystkich: pieszych, rowerzystów, jak również
kierowców. Stąd też nie zgadzamy się na ograniczanie miejsc
parkingowych i wprowadzenie
utrudnień dla kierowców w sytu-

minie szybszym niż pierwotnie
planowała Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad. I
to jest krok we właściwym kierunku, ale ciągle będziemy walczyć o konkrety i pisemne zobowiązanie właściwych władz,
że po wybudowaniu tunelu zainstalowane będą filtry spalin,
które ustrzegą nas przed stałym
truciem.
Ponadto od wielu lat monitorujemy kwestię budowy Galerii
Kabaty w miejscu dzisiejszego
blaszaka TESCO. Uważamy, że
przebudowa obecnego Tesco to
dobry pomysł, ale nie zgadzamy
się na inwestycję takiej skali (porównywalnej do Galerii Mokotów). W obszarze naszych działań znajdują się także sprawy
społeczne. Od kilku lat organizu-

jemy Baby Mama Wymiana, czyli cykliczne spotkania dla rodziców, podczas których można
sprzedać bądź wymienić ubrania dla dzieci czy zabawki. Każda kolejna edycja wymiany cieszy się coraz większą popularnością, rodzice przychodzą na
wymiany z dziećmi, starsze dzieci uczą się przedsiębiorczości,
wymieniając swoje zabawki na
nowe lub sprzedając jedne i kupując drugie. Po wyborach chcemy rozwijać spektrum naszych
działań i skupić się także na innowacyjności.

Innowacyjności, czyli na czym
dokładnie?
Ursynów od lat jest dzielnicą,
w której wiele rzeczy dzieje się
po raz pierwszy. W przypadku
wielu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i doświetlenia
przejść dla pieszych w skali Warszawy jesteśmy pionierami. To
Ursynów zapoczątkował „modę”
na murale – które tak chętnie są
teraz realizowane w kolejnych
dzielnicach. To na Ursynowie
zorganizowaliśmy pierwszą w
Polsce konferencję dla twórców
video, czyli VIDEO ARENA URSYNÓW, która zgromadziła kilkudziesięciu popularnych youtuberów i setki ich fanów. I właśnie
dlatego PROJEKT URSYNÓW
będzie skupiał się na proponowaniu mieszkańcom rozwiązań

służących podnoszeniu komfortu życia, a przede wszystkim bezpieczeństwa. Ursynów, jak w naszym haśle, ma być stolicą Warszawy, czyli niekwestionowanym liderem nowoczesnych i innowacyjnych projektów miejskich. Warto zilustrować to na
przykładzie. Z uwagą obserwujemy funkcjonowanie pierwszego biblioboxu, czyli automatu
do oddawania książek. Chcemy,
aby tego typu nowoczesne urządzenia funkcjonowały w każdym
oddziale biblioteki. Sporo uwagi chcemy poświęcić rozwiązaniom optymalizującym koszty
funkcjonowania samorządu i
utrzymania infrastruktury, za
którą odpowiadamy. Mieszkańcy chcą wiedzieć więcej o tym, co
się dziele w dzielnicy – a więc
np. sporo uwagi poświęcimy jakości powietrza – może już czas
na inwestycje obejmujące kilkanaście nowych czujników jego
jakości. Aby realizować innowacyjne pomysły, będziemy chcieli wzmocnić proces dialogu z
mieszkańcami.
Czy zaprezentuje Pan czytelnikom także program wyborczy
PROJEKTU URSYNÓW?
Kampania właśnie się rozpoczyna. Nasz program, który będziemy systematycznie prezentować, chcemy przedstawić
wszystkim mieszkańcom Ursynowa. Nasze postulaty opierają się oczywiście na dotychczasowych działaniach oraz na potrzebach mieszkańców w poszczególnych częściach dzielnicy. Chciałbym jedynie zasygnalizować najważniejsze sprawy,
które będą stanowiły nasz program wyborczy i kierunkowskaz
naszych działań po wyborach:
filtry na wyrzutniach z tunelu
POW, budowa parku nad tunelem, nowe parki i miejsca do
uprawiania sportu i do odpoczynku, budowa pływalni przy
ul. Kajakowej, rozwój sieci dróg
rowerowych, ekrany akustyczne przy ul. Puławskiej, budowa
kolejnego połączenia z Wilanowem (przedłużenie ul. Ciszewskiego), kanalizacja, odwodnienia i melioracja na obszarze całego Zielonego Ursynowa, budowa szkoły przy ul. Zaruby, rozwój oferty kulturalnej). Mam
nadzieję, że wszyscy zainteresowani naszym programem i dokonaniami będą mieli okazję spotkać się osobiście z pełnymi pasji i zaangażowania aktywistami PROJEKTU URSYNÓW.

Trwają zapisy na X Triathlon Warszawski

Fortepian już po raz trzeci...
W ubiegłą niedzielę, 15 sierpnia, odbył się trzeci i ostatni z cyklu koncert recitali
fortepianowych organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Cykl ten nosi tytuł “Armaty ukryte w kwiatach…”, który to tytuł zaczerpnięty ze znanego cytatu Roberta Schumanna, czyli kompozytora współczesnego Fryderykowi Chopinowi. Ostatni recital fortepianowy Krzysztofa Książka odbył się w zespole pałacowo-parkowym Natolin – Centrum Europejskie Natolin.
– Za nami niezwykle udany cykl recitali fortepianowych, w tym roku wyjątkowy, ponieważ poświęcony Chopinowi i Paderewskiemu, czyli artystom zasłużonym zarówno dla polskiej kultury, jak i historii. Sądzę, że sukces tegorocznej edycji jest podstawą do kontynuowania letnich, plenerowych koncertów fortepianowych w kolejnych latach – mówi zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

Trwają zapisy na X Triathlon Warszawski organizowany przez UCSiR,
Park Kultury w Powsinie
oraz UKS G8. Zważywszy
na coraz większe zainteresowanie tą formą zawodów, wierzymy, iż spotkamy się z olbrzymim
zainteresowaniem nasza
imprezą.
Przypominamy: 400 metrów
pływania, 10 km rowerem oraz
3 km biegu – to dystanse, z którymi zmierzą się uczestnicy imprezy X TRIATHLON WARSZAWSKI – OTWARTE MISTRZOSTWA WARSZAWY W
TRIATHLONIE I AQUATLONIE
pod patronatem Burmistrza
Dzielnicy Ursynów. Tegoroczne
zmagania odbędą się 15 września na pływalni Aqua Relaks, a
następnie przeniosą się do Parku
Kultury w Powsinie. Każdego roku przy okazji zmagań w triathlonie, zostanie zorganizowany

także Aquatlon (200 metrów
pływania, 1000 metrów biegu),
skierowany jedynie do dzieci
oraz Triatlon Rodzinny - konkurencja sztafetowa dla rodzin. W
tym roku organizatorzy przygotowali 200 pakietów startowych.
Nadchodząca impreza, czyli X
TRIATHLON WARSZAWSKI –
OTWARTE MISTRZOSTWA WARSZAWY W TRIATHLONIE I AQUATLONIE – odznacza się bardzo
amatorską formułą zawodów – nietypową, bo konkurencja pływacka
rozgrywana jest na pływalni.

Być może, dla niektórych z
nas, ta forma zawodów będzie
doskonałym początkiem i motywacją do dalszego trenowania, doskonalenia swoich umiejętności sportowych, a w niedalekiej przyszłości zaowocuje
startami w pełnodystansowych
triathlonach, które odbywają się
nie tylko w całej Polsce, ale również na świecie. Dlatego mamy
nadzieję, iż nasz X Triathlon
Warszawski będzie początkiem
nowej przygody z taką forma
zawodów.
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Muzyczne Lato na Ursynowie

Zakochani na nowo!
„Zakochani” to już trzecia z sześciu rzeźb, jakie łącznie mają zostać poddane renowacji w ramach projektu z budżetu. Dzięki środkom publicznym monumenty, które
na stałe wpisały się w krajobraz Ursynowa, zyskają nowe życie i będą cieszyć oko
kolejnych pokoleń ursynowian.
Kolejne renowacje rzeźb będą realizowane sukcesywnie, a zakończenie prac, a więc finalna renowacja ostatniej szóstej rzeźby przewidziana jest na koniec września. O renowacji dwóch rzeźb: Lwy i Paw –
redakcja „Passy” informowała już wcześniej. Prace konserwatorskie prowadzone są przez firmę Portofino, która od wielu lat zajmuje się konserwacją zabytków i renowacją dzieł sztuki. Prace prowadzone są
pod nadzorem autorów rzeźb, artystów rzeźbiarzy: Ryszarda Stryjeckiego i Stefana Wierzbickiego.
– Od lat odwiedzam to miejsce i widok niszczejącego dzieła był przykry, bo to nie tylko element
krajobrazu, ale też kawał historii nas wszystkich. Stoi tu przecież od końca lat 70. Dziś widzę że ktoś
postanowił coś z tym zrobić i bardzo się z tego cieszę – mówi pani Hanna, mieszkanka okolicznych
bloków, którą reporter „Passy” spotkał obok objętej renowacją rzeźby „Zakochani”.

W najbliższą niedzielę, 26
sierpnia o godz. 19.00,
Urząd Dzielnicy Ursynów
zaprasza mieszkańców na
koncert plenerowy MARCIN WYROSTEK BAND
SYMFONICZNIE. Jest to
trzeci i ostatni koncert w
ramach tegorocznej edycji
„Muzycznego Lata na Ursynowie”. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie
19.00 – scena na parkingu
Urzędu Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61. Wstęp
wolny.
Wystąpią: Marcin Wyrostek –
akordeon, Marcin Jajkiewicz –
wokal, Mateusz Adamczyk –
skrzypce, Daniel Popiałkiewicz
– gitara, Agnieszka Haase-Rendchen – fortepian, Piotr Zaufal –
bas, Krzysztof Nowakowski – instrumenty perkusyjne.
MARCIN WYROSTEK BAND
SYMFONICZNIE to wyjątkowe
połączenie fascynującej muzyki argentyńskiej i latynoamerykańskiej oraz przebojów muzyki klasycznej, a także żywiołowości akordeonu i elegancji orkiestry. Projekt ten miał swoją
premierę przed wielotysięczną
publicznością Opery Leśnej w
Sopocie i stał się inspiracją do
powstania płyty „For Alice”, na-

granej we współpracy z Orkiestrą Aukso pod batutą Marka
Mosia. Koncert jest organizowany na specjalne życzenie mieszkańców Ursynowa.
– Na finał tegorocznej edycji
Muzycznego Lata na Ursynowie przygotowaliśmy prawdziwą muzyczną petardę, czyli koncert Marcina Wyrostka.
Rewelacyjny akordeonista wy-

stąpił już przed ursynowską publicznością w lutym, ale chętnych do udziału w koncercie
było kilkakrotnie więcej niż
liczba miejsc. Dlatego nie miałem wątpliwości, że jego występ musimy powtórzyć i to w
plenerze, aby każdy mógł znaleźć się w audytorium – mówi
zastępca burmistrza Łukasz
Ciołko.

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNOWOLI
I. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe drugiego
stopnia-magisterskie o kierunku lub
specjalności bibliotekarstwo lub kulturoznawstwo,
2)obywatelstwo polskie,
3)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4)niekaralność za umyślne przestępstwo, przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) niekaralność zakazem pełnienia
funkcji kierowniczych związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt
4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
6) co najmniej 5-letni staż pracy w instytucjach kultury,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
8) nieposzlakowana opinia.
II. Wymagania dodatkowe:
1) dodatkowe kwalifikacje zawodowe (w tym ukończone studia podyplomowe, kursy z zakresu zarządzania instytucjami kultury),
2) doświadczenie zawodowe w pracy w bibliotece,
3) znajomość przepisów prawnych
dotyczących funkcjonowania bibliotek, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej,
b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach,
c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych,
e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
prawo zamówień publicznych,
4) umiejętność organizacji pracy i
kierowania zespołem pracowników,
5) umiejętności interpersonalne, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność,
6) znajomość obsługi komputera
oraz programu do projektowania graficznego Corel,
7) znajomość programu do obsługi
bibliotek MAK+,

8) znajomość historii i tożsamości
lokalnej gminy Lesznowola,
9) predyspozycje do organizowania
i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną, szczególnie biblioteczną.
III. Zakres zadań wykonywanych na
stanowisku:
1)Kierowanie i zarządzanie Gminną
Biblioteką w Lesznowoli ( filie: Biblioteka w Łazach, Biblioteka w Mrokowie
i Biblioteka w Mysiadle) oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) Wykonywanie obowiązków bibliotekarza,
3) Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki
Lesznowoli,
4)Organizowanie przedsięwzięć
promocyjnych związanych z działalnością bibliotekarską.
IV. Informacje o warunkach pracy
na danym stanowisku:
1) praca przy komputerze,
2) praca w siedzibie Gminnej Biblioteki w Magdalence, ul. Lipowa 28,
3) budynek piętrowy, brak windy,
4) wejście do budynku – podjazd dla
osób niepełnosprawnych,
5) toalety: brak toalety przystosowanej do korzystania dla osób na wózkach inwalidzkich,
6) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
7) oświadczenie, że kandydat posiada zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie, że kandydat nie
był skazany prawomocnym wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie
był karany zakazem pełnienia funkcji
kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
10) oświadczenie o stanie zdrowia
pozwalającym na zatrudnienie na stanowisko kierownicze,
11) kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez kandydata,
12) inne dokumenty o posiadanych
kwalifikacjach i umiejętnościach.
13) Kandydaci proszeni są o podanie
numeru telefonu lub adresu poczty
elektronicznej.
VI. Termin i miejsce złożenia wniosków o przystąpienie do konkursu i
złożenia wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne
winny być własnoręcznie podpisane i
złożone w sekretariacie Urzędu Gminy
w Lesznowoli, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli” lub doręczone
listownie, w terminie do dnia
30.09.2018 r. pod adresem:
Urząd Gminy w Lesznowoli, ul.
Gminna 60, 05-506 Lesznowola.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej
wymienionym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci spełniający
wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

V. Wymagane dokumenty:
1) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) list motywacyjny- podpisany własnoręcznie ,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny BIP Gminy Lesznowola),
4) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w
Lesznowoli w latach 2018-2023,
5) kserokopie świadectw pracy (poVII. Postępowanie konkursowe bęświadczone przez kandydata za zgod- dzie przebiegać w dwóch etapach:
ność z oryginałem),
Etap I- wstępna analiza przedłożo6) kserokopie dokumentów potwier- nych aplikacji i ustalenie listy kandydadzających wykształcenie i kwalifikacje tów, którzy spełnili wymagania nie-

zbędne, określone w ogłoszeniu o konkursie.
Etap II- kwalifikacja kandydatów
wyłonionych w I etapie poprzez punktowaną rozmowę kwalifikacyjną oraz
ocenę prezentacji przygotowanej przez
kandydata koncepcji rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli w latach 2018-2023.
Informacja o wyniku naboru będzie
umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy
oraz na stronie internetowej Gminnej
Biblioteki Publicznej w Lesznowoli.
VIII. Kandydaci przystępujący do
konkursu mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-ffinansowymi działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lesznowoli w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05-5
506
Lesznowola, pok. 101 w godz. 9.3016.00
IX. Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:
zgodnie z art. 13 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO),
informujemy iż:
a) administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lesznowola, ul.
Gminna 60, 05-506 Lesznowola.
Dane kontaktowe: Wójt Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
tel. (22) 757-93-40, fax. (22) 75792-70., email: rodo@lesznowola.pl.
b) Dane osobowe przetwarzane są w
celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lesznowoli.
c) Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom
świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe,
firmom archiwizującym dokumenty,

operatorom pocztowym, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.
d) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których
Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
e) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lesznowoli i upływu
czasu niezbędnego do zabezpieczenia
lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, przechowywania danych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
f) Kandydatom przysługuje prawo
do żądania od administratora dostępu
do swoich danych osobowych , ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
g) Kandydatom przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00193 Warszawa lub do organu nadzorczego innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub
pracy osoby, której dane dotyczą lub ze
względu na miejsce domniemanego
naruszenia RODO.
h) Podanie przez Kandydatów danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Lesznowoli. W przypadku niepodania
danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.
i) Dane osobowe kandydatów nie są
profilowane.
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Miejsce Przyjazne Seniorom
Już 15 września upływa termin zgłoszeń w konkursie
„Miejsce Przyjazne Seniorom”. Do udziału zapraszają
Warszawska Rada Seniorów, dzielnicowe rady seniorów oraz Urząd Dzielnicy Ursynów. Do konkursu można zgłaszać miejsca bez barier architektonicznych, oferujące atrakcyjne i praktyczne dla seniorów zniżki
oraz ulgi. Potencjalni laureaci to przede wszystkim
miejsca, gdzie senior jest traktowany godnie, z należytym dla jego wieku szacunkiem oraz wyrozumiałością.
Głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie: instytucji,
przedsiębiorstw, organizacji oraz wydarzeń cyklicznych realizowanych na terenie m. st. Warszawy, które są otwarte na potrzeby osób
starszych. Promujemy miejsca bez barier architektonicznych, oferujące atrakcyjne i praktyczne dla seniorów zniżki oraz ulgi. Jakość
świadczonych usług (płatnych i bezpłatnych) wychodzi poza standardową komunikację z konsumentem i opiera się na zrozumieniu potrzeb osób starszych. Potencjalni laureaci to przede wszystkim miejsca, gdzie senior jest traktowany godnie, z należytym dla jego wieku szacunkiem oraz wyrozumiałością. Ważne jest, aby personel był
przeszkolony i poinformowany o tym jak komunikować się z seniorami. Uprzejmość i chęć rozwiązywania problemów, choćby poprzez
udzielanie prawdziwych i szczegółowych informacji, jest kluczowa.
– Ursynów to dzielnica przyjazna seniorom. W marcu z ogromną satysfakcją odbierałem nagrodę, jaką w kategorii „Publiczne
instytucje obsługi mieszkańców” kapituła konkursu przyznała Urzędowi Dzielnicy Ursynów. Dziś zachęcam mieszkańców, instytucje
i firmy działające na Ursynowie, aby zgłaszały do obecnej trzeciej
już edycji kolejne punkty. Celem konkursu, który to cel realizujemy także w bieżącej działalności urzędu, jest zapewnianie wysokiego poziomu obsługi seniorów zamieszkujących dzielnicę Ursynów
oraz podejmowanie działań w celu ich aktywizacji społecznej i kulturalnej – zachęca Burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Place zabaw – dzielnica remontuje i buduje
Jak informują ursynowscy urzędnicy, wakacyjna
aura wykorzystywana jest
na wykonanie prac remontowych na ursynowskich placach zabaw, usytuowanych przy ul. Cybisa
(obok Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników) i Małcużyńskiego
(przy Szkole Podstawowej
nr 336).
Pod koniec sierpnia zakończy
się też budowa nowego, nowoczesnego placu zabaw – przy ul.
Kajakowej. Remont przy Cybisa
potrwa do końca września, a
przy Małcużyńskiego – do połowy listopada (obecnie ponownie wyłaniany jest wykonawca).
Celem tych prac jest stworzenie
nowych możliwości do zabawy,
co uzyskane zostanie nie tylko
poprzez budowę nowego placu,
poprawiającego infrastrukturę
dla dzieci na Zielonym Ursynowie, lecz także poprzez poprawę wyglądu istniejących placów
i montaż nowych, nowoczesnych
i bezpiecznych, certyfikowanych
urządzeń.
– Czas spędzony w szkole to
nie tylko nauka, ale także zabawa i aktywność fizyczna. Dlate-

go właśnie urząd dba również o
ten aspekt. W przypadku dwóch
placów zabaw prace już trwają,
w przypadku trzeciego – szukamy wykonawcy. Zależy nam na
tym, aby dzieci mogły bawić się
w przyjaznych, estetycznych i
oczywiście bezpiecznych warunkach – deklaruje burmistrz Ursynowa Robert Kempa.
Remontowane place zabaw :
Plac zabaw przy ul. Kajakowej (nowy)
Koszt - 138 252,00 zł
Termin realizacji – 20 sierpnia br.
Zakres robót obejmuje: wykonanie nawierzchni bezpiecznej
poliuretanowej z obrzeżami betonowymi, wykonanie chodnika wraz z obrzeżami betonowymi, dostawę i montaż urządzeń
zabawowych i innych elementów małej architektury, rekultywację trawników.

przeznaczona na zadaszenie
oraz zakup zabawek).
Termin realizacji - 28 września
Zakres robót obejmuje: demontaż elementów małej architektury, rozbiórkę górki, wykoPlac zabaw przy ul. Cybisa (re- nanie nawierzchni bezpieczne,
mont)
montaż urządzeń zabawoKoszt - 235 545,00 zł
wych, rekultywację nawierzchni
W odniesieniu do tego zada- trawiastych.
nia inwestycyjnego kwota około
22.000 zł została przekazana
Plac zabaw przy SP nr 336 - ul.
przez rodziców (zostanie m.in. Małcużyńskiego (remont)

Przewidywany termin - do 15
listopada br.
Wartość szacunkowa - 165
065,37 zł
Zakres robót obejmuje: demontaż elementów małej architektury, rozbiórka nawierzchni
poliuretanowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, budowa
chodnika, montaż urządzeń zabawowych, rekultywacja nawierzchni trawiastych, prace porządkowe.
UD
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Tour de Varsovie kandydatów na prezydenta przyspiesza

Trzaskowski bliżej mieszkańców Ursynowa

Bogusław Lasocki
Czasem komunikacją
miejską, czasem na rowerze, czasem pieszo, Rafał
Trzaskowski stara się coraz aktywniej zaznaczać
swoją obecność wśród
mieszkańców Warszawy.
W ostatnich dniach kandydat PO i Nowoczesnej
na prezydenta miasta odbył dwa kolejne wojaże po
Ursynowie.
Niedzielny rajd rowerowy
wzdłuż al. KEN i wtorkowe odwiedziny w mieszkaniach ursynowian stały się okazją do bliższego przyjrzenia się wyborcom
i ich problemom.

Dla mediów ciekawa
głównie polityka
Niedzielny rajd rowerowy
wzdłuż al. KEN miał rozpocząć
się briefingiem ulicznym obok
kościoła przy wejściu do Parku

Przy Bażantarni. Kilkudziesięcioosobowa kawalkada rowerzystów z Trzaskowskim na czele przybyła ... pieszo chodnikiem, prowadząc rowery. Było
to jednak właściwe rozwiązanie, gdyż biegnąca obok równolegle droga dla rowerów była dosyć wąska, a jazda rowerzystów chodnikiem obok ddr
jest wykroczeniem, co mogliby
wykorzystać przeciwnicy...
– Zaczęła się kampania wyborcza, więc przekładamy następny bieg – rozpoczął briefing Rafał Trzaskowski. – Pracujemy cały weekend. Wczoraj
byliśmy na Paradzie Seniorów,
dziś jesteśmy w mojej dzielnicy
na Ursynowie. Zapraszamy
wszystkich na Ursynowie w
czwartek na otwarte spotkanie
z cyklu “18 dzielnic – jedna
Warszawa”. To jest istotne, bo
będziemy chcieli mówić o tym,
że program wyrasta tak naprawdę z potrzeb warszawiaków i rozmów z warszawiakami. Sugestii było mnóstwo, w
tej chwili przychodzi czas konkluzji i prezentacji osiemnastu
programów dzielnicowych i
oczywiście całego programu
dla Warszawy i warszawiaków.
Ten przyszły tydzień zapowiada się niesłychanie pracowicie,
a kolejne tygodnie będą tylko

zwiększały to tempo – informował kandydat na prezydenta
Warszawy.
Wśród zadanych pytań dominowały jednak problemy warszawskiej wielkiej polityki. “Jaki konkretnie program Pan prezentuje? Czy wyborcy zdążą zapoznać się z tym programem?
Czy w ogóle i kiedykolwiek
przeprosi Pan za ten spot nawiązujący do Powstania? Czy widział Pan już ten ostatni spot PiSu? Jak Pan ocenia kongres PiSu w sprawach wsi? Pańska
opozycja się awanturuje, że Pan
nie ma żadnego programu...” –
takimi kwestiami zasypywali
Trzaskowskiego przedstawiciele radiowo-telewizyjnych stacji
publicznych i prywatnych.

Główny wątek spotkań
to nasz program
– My w Warszawie koncentrujemy się na pozytywnej kampanii i rozmawiamy o propozycjach dla warszawiaków – kwitował te zaczepki Trzaskowski. –
Ja przede wszystkim, tak jak dzisiaj, odnoszę się do pozytywnego programu dla warszawiaków. Wystarczy spojrzeć na strony internetowe, czym zajmowaliśmy się przez ostatnie miesiące. Mówiliśmy cały czas o programie, o propozycjach i kolejne

dni upłyną nam właśnie dokładnie pod tym znakiem: spotkań z
warszawiakami, głównych filarów programowych. I o tym
przede wszystkim będziemy
rozmawiać z wyborcami.
– Jesteśmy tu na Ursynowie,
więc zostawmy może na chwilkę
sprawy wielkiej polityki. Lada
moment będzie uruchomiony
Szpital Południowy. Geriatria
jest tam potrzebna, ale nie za cenę oddziału pediatrycznego. Co
dalej będzie na Ursynowie z pediatrią? – zapytał jakby nie w temacie dziennikarz „Passy”. – Nie
wyobrażam sobie, by nie było
geriatrii i pediatrii w nowo budowanym szpitalu – odpowiedział
Trzaskowski. – Zabiegamy o to,
zwiększamy presję. Ale jak Pan
wie, na końcu jest decyzja o
kontrakcie NFZ. Mój program
zawiera ten postulat i nasza presja będzie trwała aż do końca.
Nie wyobrażam sobie, by NFZ
tych postulatów nie uwzględnił
– przewidywał kandydat na prezydenta Warszawy.
Temat pediatrii i Szpitala Południowego co jakiś czas pojawia się w pytaniach płynących
ze środowiska ursynowskiego.
Za każdym razem słyszymy ogólnie pozytywne odpowiedzi kandydata, z których nic konkretnego na przyszłość nie wynika.
Jednak temat ten musi być – jak
skała przez małe kropelki – drążony możliwie często, gdyż tylko wtedy stanie się istotnym
punktem programowym, zwiększając szanse na pozytywną realizację.
Po briefingu cała drużyna wsiadła na rowery i z Rafałem Trzaskowskim na czele, już “drogą dla
rowerów”, ruszyła w kierunku al.
KEN i dalej – do miejsca nowej
lokalizacji Bazarku Na Dołku. Kilkudziesięcioosobowa grupa cyklistów, ubrana w jednakowe koszulki prowadzona przez bardzo
rozpoznawalnego Rafała Trzaskowskiego, wywoływała niemałe zainteresowanie. Zarówno na
trasie, jak i już w okolicy bazarku,
Trzaskowski zatrzymywał się, rozmawiał z przechodzącymi ursynowianami, rozdawał ulotki. A
ludzie, jak to ludzie. Część obojętna, część entuzjastycznie zainteresowana, pozdrawiająca kandydata. To dopiero początek kampanii, jednak w sumie zainteresowanie ursynowian można ocenić
jako bardzo przyjazne.

Kolejny ursynowski rajd Rafała Trzaskowskiego, we wtorek
21 sierpnia, wniósł nowe elementy zbliżenia do mieszkańców. Były to odwiedziny w domach ursynowian, którzy zaprosili do siebie kandydata na prezydenta stolicy. – Dzisiaj inaugurujemy akcję “Otwarte drzwi dla
Warszawy” – tak Trzaskowski
poiformował dziennikarzy zgromadzonych przy budynku Stryjeńskich 6. – Będziemy prowadzić rozmowy w mieszkaniach
warszawiaków, jeżeli Państwo
będą nas zapraszać na spotkania, gdyż kontynuujemy akcję
“18 dzielnic jedna Warszawa”.
Już w czwartek będziemy znów
na Ursynowie, aby zaprezentować program dla tej dzielnicy.

Spontaniczna formuła
rozmów z mieszkańcami
Będziemy zapraszać mieszkańców na to spotkanie, a jeśli
będzie taka wola, to porozmawiamy również o Warszawie.
Natomiast rozpoczętą akcję
“Otwarte drzwi dla Warszawy”
będziemy kontynuować przez
kilka najbliższych tygodni, coraz bardziej ją intensyfikując –
wyjaśniał Trzaskowski.
W kolejnym etapie rajdu odwiedził dwie rodziny: mieszkanki domu przy ul. Stryjeńskich 6,
a następnie, po kilkunastominutowym spacerze, rodzinę przy
ul. Jastrzębowskiego 5. Było to
przeżycie dla wszystkich, zarówno dla kandydata ze względu na
spontaniczną, niereżyserowaną
formułę spotkania i możliwych
pytań, jak i dla mieszkańców, bo
takie osoby – poseł, burmistrz,
radni – razem rzadko się spotyka. Szybkiemu przełamaniu lodów sprzyjała bezpośredniość

Trzaskowskiego, ale również
chęć rozmowy mieszkańców,
gdyż przecież to oni zaprosili do
siebie do domu takich gości.
– Rozmawialiśmy o wszystkim – odpowiedział dziennikarzowi Trzaskowski, zapytany
później o poruszane wątki z
mieszkańcami. – Dyskutowaliśmy o sprawach lokalnych, o
problemach Ursynowa. Niedawno wątkiem rozmów były też
kwestie związane ze Szpitalem
Południowym. Mówiło się o
sprawach edukacyjnych, ale
również o sprawach Warszawy,
np. komunikacyjnych. Były to
bardzo pouczające i przyjazne
rozmowy – skomentował wyraźnie zadowolony Rafał Trzaskowski.
Kompania oficjalna dopiero
się rozpoczęła, chociaż prężenie muskułów z obu głównych
stron trwa już od dawna. Najważniejsze w tej fazie są nowe
inicjatywy i wyjątkowa chęć kluczowych osób do wsłuchiwania
się w problemy mieszkańców. Z
tego punktu widzenia nie mniej
ważny od linii politycznej zwycięzcy wyborów jest zakres problemów i potrzeb mieszkańców,
które przekażemy i zakodujemy
w głowach kandydatów. W sumie któryś z nich wygra na pewno, więc warto uczestniczyć w
spotkaniach, przypominać o
sprawach naszej dzielnicy i naszych własnych lokalnych problemach. To zwiększy szansę,
że coś jeszcze więcej przedostanie się do szczegółów realizacyjnych programów wyborczych, a więc zwiększy również
szansę ich realizacji. I o jeszcze
jednym warto, wręcz trzeba pamiętać: że nieobecni nie mają
racji. Trzeba być obecnym.

Coraz młodsi pasażerowie metra

Kranówka od strażników
Od lipca straż miejska we współpracy z
MPWiK częstuje bezpłatną warszawską
kranówką. W te trudne do zniesienia upały, akcja cieszy się dużym powodzeniem
oraz zainteresowaniem Warszawiaków.
Woda spełnia rygorystyczne kryteria, ma datę
ważności, przede wszystkim jest przyjemnie
chłodna. Funkcjonariusze przewożą ją w specjalnych lodówkach, dzięki temu dociera na miejsce
świeża. Turyści oraz mieszkańcy miasta, którzy
otrzymują bezpłatną wodę z zadowoleniem przyjmują takie działania strażników miejskich.
W lipcu, kiedy strażnicy rozpoczęli akcję, już
pierwszego dnia cały zapas wody został rozdany

w kilka godzin. Na szczęście MPWiK zapewnia, że
wody nie zabraknie. Przypominamy ,że warszawska kranówka jest wodą średnio zmineralizowaną. Zwłaszcza w takie upały nie tylko warto, ale
powinno się jej pić dużo.
Akcja trwa – strażnicy będą rozdawać wodę w
różnych miejscach stolicy. Takimi miejscami są,
między innymi, Plac Powstańców Warszawy oraz
Plac Zamkowy. Chłodną kranówką raczą się także mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy na ulicy
Grochowskiej przy Zakole w rejonie Centrum
Handlowego. Działania te będą kontynuowane
w upalne dni, których jaki widać po prognozach
jeszcze nam nie zabraknie.

Za nami czternasta edycja
badania ankietowego Metra Warszawskiego przeprowadzona wśród pasażerów. Sprawdzano
przede wszystkim poziom
zadowolenia, ale także
zbierano podstawowe dane statystyczne. Respondenci po raz kolejny pozytywnie ocenili jakość
świadczonych usług. Okazuje się też, że pasażerowie metra… odmłodnieli.
– Wyniki badań nie są dla nas
zaskoczeniem. Codziennie armia pracowników metra dba o
bezpieczeństwo i komfort warszawiaków podróżujących podziemną koleją. Efekty ich pracy
są nie do przecenienia i dlatego
cieszę się, że po raz kolejny
mieszkańcy wystawili stołecznemu metru bardzo dobre oceny –
mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.
Badania wykazały, że z metra
korzysta obecnie więcej kobiet niż
mężczyzn (54 procent kobiet i 46
procent mężczyzn). Co ciekawe,
podziemną kolejkę coraz częściej
wybierają pasażerowie w wieku

19-25 lat i to właśnie ta grupa odcisnęła największy wpływ na średnią wieku, która wynosi obecnie
31,6 roku (w porównaniu do 32,5
lat w 2017 roku). Statystyczny pasażer odmłodził się więc niemal o
rok.W stosunku do ubiegłych lat
wzrosła też liczba pasażerów deklarujących się jako warszawiacy
– 87 procent, w porównaniu do 82
procent w 2017 roku. Rośnie też
liczba pasażerów korzystających z
linii M2 – obecnie jest to 19 procent w stosunku do 15 procent w
roku ubiegłym.

Praktycznie niezmienna, od
kilku lat jest bardzo wysoka ocena ogólna wystawiana przez pasażerów metra. Aż 97 procent
respondentów ocenia metro dobrze lub bardzo dobrze.
Niezmiennie ulubioną stacją
metra pozostaje też stacja Plac
Wilsona (najczęściej wskazywana jako ulubiona jest już od 2015
roku). Stacja ta uzyskała 9,6%
wskazań, czyli dwukrotnie więcej niż druga w rankingu Świętokrzyska M1.
Agnieszka Kłąb
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Co dalej z jeziorem Zgorzała?
W ostatnich dwóch latach,
dzięki realizacji projektów do Budżetu Partycypacyjnego, teren przy jeziorze Zgorzała przeszedł
całkowitą przemianę.
Wybudowana została ścieżka
spacerowa i pomosty, powstał
ogrodzony plac zabaw, przygotowano 4 strefy rekreacyjno-wypoczynkowe z miejscami na
ognisko lub grill, wykonane zostały punkty do obserwacji ptaków na pomostach, zbudowano
pomost wypoczynkowy z ławeczkami , powstała piaszczysta plaża, ustawiono stoły i ławki , zbudowano siłownię plenerową, ustawiono kosze na śmieci
oraz stojaki rowerowe. Przy ulicy Kórnickiej powstało boisko ze
sztuczną nawierzchnią, a cały
teren został obsadzony drzewami i krzewami. Wszystko to zostało wykonane w ramach Budżetu Partycypacyjnego na łączną kwotę prawie 2 000 000 zł.
Dzięki wspomnianym inwestycjom, okolica jeziora Zgorzała stała się miejscem przyjaznym dla
mieszkańców całego Ursynowa,
którzy z rodzinami zaczęli odwiedzać te miejsce. Dzieci chętnie spędzają czas na placu zabaw lub boisku do piłki nożnej, a dorośli podziwiają piękno jeziora, odpoczywając na pomoście z ławeczkami
lub spacerując wzdłuż jeziora.
Niestety, tegoroczne suche lato było bezlitosne dla świeżo posadzonych drzew i krzewów.
Przez panującą suszę, mimo cyklicznego podlewania, wiele krzewów i drzew uschło. Najbardziej
ucierpiały klony i wierzby. Rośliny, które nie przetrwały tegorocznego lata, zostaną wkrótce
wymienione. Jesienią, w miejsce
uschniętych roślin, zostaną posadzone nowe drzewa i krzewy.
Wydział Ochrony Środowiska,
oprócz wymiany uschniętego

materiału roślinnego, zlecił także wykonanie prac pielęgnacyjnych związanych z utrzymaniem
czystości przy jeziorze. W ramach
tych prac zostaną zebrane śmieci z tafli wody i brzegu oraz wykoszone zostaną zarośla i trawy
przy całym jeziorze Zgorzała.
Wymienione prace pielęgnacyjne rozpoczną się w najbliższych
dniach i potrwają do końca sierpnia. Wspomnieć należy, że WOŚ
zaplanował też inne zabiegi pielęgnacyjne przy tym zbiorniku wodnym. Cyklicznie odbywać się będzie nawożenie roślin, podlewanie, korowanie oraz przycinanie
roślin. W październiku tego roku,
odbędzie się również przycięcie
szuwarów i zarośli znajdujących
się po środku zbiornika.
Jezioro Zgorzała to wyjątkowe miejsce na mapie Ursynowa,
które po ukończonej w 2012 roku rekultywacji stało się siedliskiem wielu chronionych gatunków ptaków i płazów. To niezwykle cenne, biologicznie czynne
miejsce na skalę całego naszego
województwa. Dlatego odwiedzając te miejsce pamiętajmy, że
nie jesteśmy tu sami.
Jako współautorka projektów
do Budżetu Partycypacyjnego,
które zmieniły oblicze jeziora
Zgorzała, planuję dalej składać
nowe projekty, aby zmieniać tę
okolicę na piękniejszą i dostępniejszą dla wszystkich.
Marzena Zientara

Bezpartyjna Koalicja Mieszkańców
Porozumienie lokalnych stowarzyszeń na Ursynowie
stało się faktem. Jako bezpartyjni aktywiści i samorządowcy z Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa, Otwartego Ursynówa i Naszego Ursynowa wspólnie zarejestrowaliśmy komitet wyborczy pn. Koalicja Mieszkańców
IMU + OU + Nasz Ursynów.
W październikowych wyborach samorządowych chcemy dać
mieszkańcom naszej dzielnicy alternatywę względem partii politycznych, które skupiają się wyłącznie na konfliktach ogólnopolskich, traktując samorząd jak kolejny „łup” w plemiennej wojnie. Jako przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń nie musimy realizować poleceń partyjnej centrali – naszymi jedynymi przełożonymi
są mieszkańcy Ursynowa i to interes mieszkańców jest i będzie dla
nas najważniejszy.
Zdecydowaliśmy się na współpracę, ponieważ wiemy, że tylko
wspólne działanie pozwoli nam przekonać mieszkańców do naszego programu dla Ursynowa, który wkrótce przedstawimy. Wśród
naszych priorytetów są:
- dopilnowanie montażu filtrów na wyrzutniach spalin z POW
- stworzenie 1000 nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach
- stworzenie 5 nowych parków na Ursynowie
- budowa Centrum Aktywności Seniora
- budowa boiska pełnowymiarowego z bieżnią
Wystawimy listy we wszystkich okręgach do Rady Dzielnicy Ursynów, nasi kandydaci znajdą się także na liście KWW Bezpartyjni Samorządowcy do Rady m. st Warszawy. Chcemy, żeby Ursynów
był dzielnicą przyjazną, nowoczesną i dobrze zarządzaną; dzielnicą której władze prowadzą dialog z mieszkańcami i konsultują kluczowe decyzje. Wierzymy, że samorząd może być miejscem wolnym
od partyjnych sporów, w którym radni i zarząd wspólnie pracują dla
Ursynowa.
Antoni Pomianowski – Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa
Piotr Skubiszewski – Otwarty Ursynów
Piotr Machaj – Nasz Ursynów
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Wobec zbliżających się wyborów samorządowych

W trosce o rozwój zrównoważony
Zbliżają się jesienne wybory samorządowe. W związku z tym,
za pośrednictwem mediów pojawiają się pretendenci do zaistnienia w przyszłej kadencji w
stołecznym ratuszu i w strukturach organizacyjnych poszczególnych dzielnic Warszawy. A jakość obsad kadrowych na tych
poziomach władzy ma znaczący
- korzystny lub negatywny wpływ na warunki zdrowia i życia ludzi, przyrody i kultury.
otychczas obejmują te funkcje, tak z wyboru, jak i z nominacji, ludzie jakże często niekompetentni, czego dowodzą liczne
skutki ich działań lub zaniedbań. Trzeba więc już teraz zastanowić się głęboko nad tym, ludziom o jakich kwalifikacjach zawodowych i społeczno-moralnych możemy funkcje te powierzyć.
ozwój zrównoważony to - mówiąc bardziej komunikatywnie - tworzenie optymalnych
warunków dla zdrowia i życia ludzi,
przyrody i kultury metodą harmonizowania relacji wewnątrz i między wymienionymi segmentami rzeczywistości. Wdrażanie jego celów i zasad to konieczność naszych czasów, ze względu
na zniszczenia i zagrożenia tychże warunków na skutek wciąż ekspansywnego rozwoju niezrównoważonego, którego beneficjenci uprawiają bezwzględną
pogoń za maksymalizacją osobistych i
grupowych korzyści materialnych, a
zwłaszcza finansowych, kosztem nadrzędnych wartości publicznych.
o efektywnego wdrażania celów i zasad rozwoju zrównoważonego obligują nie tylko
negatywne doświadczenia lokalne, lecz
- o czym często informują media - dyspozycje Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, czynniki kościelne /co widoczne zwłaszcza w wystąpieniach obecnego papieża Franciszka, jak i przepisy prawa krajowego.
odstawowy w tym przedmiocie art. 5 naszej Konstytucji mówi: “Rzeczpospolita Polska /.../
strzeże dziedzictwa narodowego oraz
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. A tymczasem mimo wieloletniego
obowiązywania tych - jakże zasadnych
i koniecznych dyspozycji prawnych - jaka jest otaczająca nas rzeczywistość,

każdy widzi. Mnożą się w niej - wielce
szkodzące zdrowiu i życiu - zniszczenia
i zagrożenia, o których często informują media. Ze względu na ich mnogość,
wymienię tylko niektóre. Takie, jak:
- dewastacja naturalnej sieci wodnej
będącej podstawą ekosystemu Stolicy i
jej otoczenia;
- presja urbanizacyjna na jeszcze
czynne biologicznie tereny Skarpy Warszawskiej i Podskarpia, na parki i lasy

ymienione powyżej zanieczyszczenia i zatrucie powietrza wywołują liczne
schorzenia i zgony. Dotyczy to zwłaszcza osób cierpiących na astmę, zaburzenia oddechowe, choroby serca. W
Polsce liczba zgonów powodowanych
przez smog zbliża się już do 50 tys. rocznie /w Warszawie jego ofiarą pada kilka tysięcy osób rocznie/. Mylne są jednak - pojawiające się w niektórych me-

W

FOTO WIKIPEDIA

D

W

R

D
P

zakresie dyspozycji sprawiła już, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
orzekł 22 II 2018 r., że Polska naruszyła unijne prawo w dziedzinie jakości powietrza i jeżeli tego nie naprawi, może
być zobligowana do zapłacenia kary sięgającej wielu miliardów złotych. Orzeczenie to na łamach części prasy, jako
“wyrok za smog”. W związku z tym,
premier rządu polskiego ogłosił wdrożenie programu antysmogowego, którego
realizacja ma być uskuteczniana pod
kierownictwem jego doradcy /por. “Gazeta Wyborcza” 23 II 2018 r./.
spomniane powyżej lotnisko Okęcie ma być - wmyśl
decyzji rządowej z września 2017 r. - zastąpione przez nowy
obiekt pn. Centralny Port Komunikacyjny, usytuowany na terenie Mazowsza
w odległości 45 km na zachód od Warszawy /co jest zgodne z postulatami 8
gremiów naukowych, społecznych i samorządowych z końca lat 90-tych/. Ale
jeżeli ta nieszczęsna “południowa obwodnica Warszawy”, na którą wyłożono już miliardy złotych, miałaby pozostać w dotychczasowym przebiegu, to
powinna być zamieniona na trasę rzeczywiście wewnątrzmiejską, wolną od
szkód i zagrożeń niedopuszczalnych z
punktu widzenia rozwoju zrównoważonego i bezpieczeństwa militarnego Stolicy. Niezbędną byłaby także budowa
mazowieckiego odcinka Trasy A-2, czyli tranzytowej autostrady międzynarodowej w strefie Stryków - Góra Kalwaria /co jest także - powtórzonym tu postulatem sprzed lat, zignorowanym
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i bAutostrad/.
formowany w układzie pozamiejskim Mazowiecki Węzeł
Transportowy, obejmujący
Centralny Port Komunikacyjny i inne
rodzaje przewozów:
- zapewniłby Stolicy uwolnienie od
zagrożeń kreowanych przez jego wewnątrzmiejską lokalizację w wydaniu
GDKiA;
- uczyniłby z Warszawy i innych miast
polskich atrakcyjne miejsca spotkań
międzynarodowych;
- zagwarantowałby Warszawie, Mazowszu i Krajowi dalekosiężne połączenia przewozowe, dające istotne korzyści gospodarcze i liczne miejsca pracy,
zwłaszcza dla Polaków szukających zatrudnienia poza Krajem.

miejskie, w tym na historyczny wilanowski zespół pałacowo-ogrodowy, będący dziedzictwem nie tylko polskim,
lecz także światowym;
- swoista manhattanizacja ścisłego
centrum Stolicy wokół Pałacu Kultury i
Nauki, wybitnie ograniczająca dopływ
świeżego powietrza do tej najbardziej
przegrzanej, przesuszonej i zatrutej części miasta;
- niebezpieczne dla zdrowia i życia
zanieczyszczenie i zatrucie powietrza
na skutek nie tylko spalin samochodowych;
- kuriozalna na skalę światową lokalizacja w zurbanizowanej strukturze
miasta /nazywanego zastępczo “południową obwodnicą Warszawy”/ odcinka Trasy A-2, czyli międzynarodowej
autostrady tranzytowej Berlin-Moskwa
w skojarzeniu z centralnym portem lotniczym Okęcie, co tworzy w Stolicy Polski wielki węzeł tranzytowy, wyjątkowo
niebezpieczny z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego i bezpieczeństwa militarnego /bo przecież - na wypadek wojny - stałby się on w pierwszej kolejności obiektem zmasowanych
uderzeń przeciwnika/.

diach wieści zapewniające, że zagrożenia pochodzące z emisji samochodowych wyeliminuje zastąpienie napędu
benzynowego i gazowego samochodów
napędem elektrycznym i wodorowym.
Może to tylko je zminimalizować, bo jak się okazuje /dowodzą tego m. in.
badania brytyjskie/ - taka zamiana napędu nie redukuje dostatecznie składających się na zjawisko smogu zawieszonych w powietrzu chorobotwórczych
cząstek stałych PM 2,5 czy PM 10. A to
dlatego, że cząstki te znajdują się nie tylko w emisjach z rur wydechowych, lecz
pochodzą także z opon, ze ścierających
się klocków hamulcowych, z kurzu
wzniecanego z jezdni. Po ulicach Warszawy krąży zaś wciąż ok. 600 tys. pojazdów, z których znaczna część - wydzielająca również te emisje - to stare
technicznie graty o napędzie benzynowym nabywane na Zachodzie. Takich starych pojazdów sprowadza się
do Polski po kilkaset tysięcy rocznie.
akie, jak wymienione tu przykładowo zaszłości, ciążą na warunkach zdrowia i życia ludzi,
przyrody i kultury. Długotrwała opieszałość we wdrażaniu istotnych w tym
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kuteczne przestawienia Warszawy i Kraju na tory rozwoju
zrównoważonego wymaga
jednakże dalszych zdecydowanych posunięć w tym kierunku, a mianowicie:
- opracowania realizacji programu
likwidacji wdrożeń i koncepcji szkodliwych w tym zakresie lub chociażby minimalizacji ich negatywnych skutków;
- zapewnienia organizacyjnym
strukturom samorządowym i państwowym kompetentnych merytorycznie i
społecznie obsad kadrowych /co w
pewnej mierze można osiągnąć już w
toku zbliżających się wyborów samorządowych;
- utworzenia Instytutu Rpzwoju
Zrównoważonego z zadaniami:
- permanentnej troski o przygotowanie i celowe wykorzystanie jego absolwentów w administracji państwowej,
samorządowej, gospodarczej, itp.;
- zapewnienia niezbędnych analiz,
ocen, koncepcji, strategii niezbędnych
dla praktyki ekorozwojowej;
- gromadzenia i popularyzacji wiedzy
niezbędnej w tym zakresie.
aka placówka, obejmująca niezbędne dla jej działalności sekcje problemowe, mogłaby
funkcjonować na terenie przewidzianego do likwidacji lotniska Okęcie. Powinni w niej znaleźć zatrudnienie wysokiej klasy specjaliści nauk technicznych, przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i innych.
Kreowaniu - niezbędnego obecnym i
przyszłym pokoleniom - rozwoju zrównoważonego niezbędne są:
- uznanie ochrony środowiska naturalnego za zasadę naczelną organizującą wszelkie przedsięwzięcia koncepcyjne, planistyczne, realizacyjne, kontrolno-korekcyjne;
- myślenie i analizy niezależne od
uwarunkowań ideologicznych, politycznych, światopoglądowych;
- interdyscyplinarne, zintegrowane
podejście badawcze, koncepcyjne i prognostyczne, wykluczające partykularyzmy i ograniczenia środowiskowe;
- oparte na partnerstwie wszystkich
podmiotów skupienie sił i środków na
realizacji zadań wspólnych i korzyści
nadrzędnych;
- oparcie etyki na czci dla życia;
- podporządkowanie tym potrzebom
osiągnieć rewolucji naukowo-technicznej.
dr Stanisław Abramczyk
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Zdaniem radnej

Wyborcze obietnice i konkretne potrzeby

Znamy już termin wyborów samorządowych: 21
października 2018 roku
będziemy wybierać swoich
przedstawicieli do wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego.
Na Ursynowie zapowiada się
niespotykana dotąd sytuacja,
gdyż wybór naszych przedstawicieli do rady dzielnicy będzie
wyjątkowo duży.
Jeśli chodzi o partie polityczne na Ursynowie, zaskoczenia
nie ma. Startować będzie PiS
oraz Koalicja PO-Nowoczesna.
Pod znakiem zapytania jest start
w wyborach KUKIZ’15 oraz SLD.
Ciekawie zapowiada się rywalizacja lokalnych stowarzyszeń,
a tych w obecnej kadencji na Ur-

synowie nie brakuje. Najbardziej
zaskakująca jest zapowiadana
koalicja trzech stowarzyszeń
(skonfliktowanych między sobą
przez całą obecną kadencję), tj.
Naszego Ursynowa, Otwartego
Ursynowa oraz Inicjatywy
Mieszkańców Ursynowa. Przez 4
lata mieliśmy okazje obserwować jak była to bezpardonowa
walka i wzajemne zwalczanie
się, a także niezdrowa rywalizacja. Na czas wyborów stowarzyszenia łączą się, gdyż obowiązująca ordynacja nie jest łaskawa
dla małych ugrupowań. Dlatego też spory o nazwiska na listach wyborczych, a także dobre miejsca na tychże dla swoich
kandydatów trzeba będzie szybko zakończyć, choć przecież jest
oczywiste, że każde z lokalnych
stowarzyszeń chce dla siebie
ugrać jak najwięcej.
Jeszcze bardziej ciekawe jest,
jak po rozstrzygnięciu wyborów,
uzyskaniu pojedynczych mandatów przez każde ze stowarzyszeń, ułoży się współpraca pomiędzy nimi, w świetle tego, co
mogliśmy obserwować przez całą obecną kadencje. Czy zawiązany patchwork po wyborach
nie rozerwie się i czy nie powrócimy znów do sporów, bezpardo-

nowych utarczek i tego wszystkiego, co już znamy w wykonaniu trzech stowarzyszeń, które
nagle się pokochały i postanowiły zewrzeć szyki na czas wyborów. Samodzielnie – bez zawierania wyborczych koalicji – postanowił wystawić swoich kandydatów Projekt Ursynów, który
ma w obecnym zarządzie dzielnicy swojego przedstawiciela,
zastępcę burmistrza dzielnicy.
Jeśli się uda, to wszystkie lokalne stowarzyszenia mogą liczyć
na pojedyncze mandaty. Do startu na Ursynowie przymierza się
również Koalicja Jana Śpiewaka, który jest jednym z wielu
kandydatów na prezydenta
Warszawy. Można więc śmiało
powiedzieć, że tej jesieni mamy
duży urodzaj. Zapewne też, tej
jesieni dużo się zmieni, oby z pożytkiem dla mieszkańców Ursynowa. Jak na razie żaden z kandydatów nie mówi, co chciałby
dla Ursynowa zrobić po wygranych wyborach , gdyż najważniejsze są spory o miejsca i układanie imiennych list wyborczych. Niektórzy z kandydatów
na radnych nagle zaczęli pisać
w lokalnej prasie pod szyldem
stowarzyszeń, których nieoczekiwanie zostali członkami.

Teksty dotyczą spraw uniwersalnych i zawsze nośnych społecznie. Np. parkowanie na Ursynowie czy bezpieczeństwo.
Pierwszy temat to oczywista
oczywistość. Wiadomo, że na Ursynowie miejsc parkingowych
jest za mało, a temat nie jest tak
łatwo rozwiązywalny, choćby ze
względu na pieniądze, a także
na grunty, których na Ursynowie
zaczyna brakować, szczególnie
gruntów miejskich. Bezpieczeństwo jest tematem rzeką i zawsze
były i będą miejsca niebezpieczne, choćby ze względu na uczestników drogi, kierowców, rowerzystów i samych pieszych. I na
pewno warto prowadzić akcje
edukacyjne dla wszystkich
uczestników dróg, gdyż w dużym stopniu nasze bezpieczeństwo zależy od nas samych.
Myślę, że warto rozważyć,
głównie w środowisku rowerowym, któremu najbardziej powinno zaleźć na bezpieczeństwie dzieci, sprawę wprowadzenia obowiązku jazdy w kaskach ochronnych. Dotychczas
nie jest mi znana żadna akcja
edukacyjna pod szyldem silnego
lobby rowerowego, która promowałaby konieczność jazdy
dla dzieci w kasku ochronnym, a

przecież ścieżek rowerowych na
skutek nacisku właśnie zwolenników poruszania się rowerami
wciąż przybywa. Promowania
zdrowia poprzez aktywność fizyczną w środkach masowego
przekazu nie brakuje, ale wciąż
za mało edukujemy społeczeństwo właśnie w zakresie bezpieczeństwa na drogach, w tym na
ścieżkach rowerowych.
Jakoś dotychczas nie słyszałam , aby ktoś poruszył zagadnienie bezpieczeństwa dzieci poruszających się na rowerach. Myślę że środowiskom rowerowym
powinno na bezpieczeństwie tej
grupy uczestników dróg szczególnie zależeć. Lekarze biją na
alarm, jak wiele jest przypadków
urazów często nieodwracalnych
na skutek upadku dziecka z roweru bez kasku ochraniającego
głowę. Dotychczas nie słyszałam
o akcjach środowisk rowerowych, które powinny nagłośniać
ten problem, a także prowadzić
edukację wśród dorosłych rowerzystów, promując bezpieczne
zachowania na ścieżkach rowerowych i poza nimi. W sprawie
wprowadzenia dla dzieci obowiązku jazdy na rowerze w kasku ochronnym skierowałam pisma do decydentów posiadają-

cych prawo inicjatywy ustawodawczej i ku swojemu zdziwieniu
bardzo szybko otrzymałam odpowiedź. Ministerstwo Infrastruktury zamierza wdrożyć
przepisy nakładające obowiązek
jazdy w kasku w szczególności
dla dzieci poruszających się rowerami. Obecnie w trakcie realizacji jest prowadzona „analiza
wprowadzenia obowiązku stosowania kasków rowerowych”,
w wyniku której zebrane zostaną
wnioski i rekomendacje, pozwalające na rozpoczęcie prac nad
opracowaniem propozycji zmian
legislacyjnych w prawie o ruchu
drogowym. Myślę, że temat jest
na tyle ważny, aby rozpocząć na
Ursynowie konsultacje w tym zakresie. Zamierzam więc zwrócić się do Stowarzyszenia Projekt
Ursynów, które często podnosi
sprawy dotyczące środowiska rowerowego, aby ogłosiło dla
mieszkańców Ursynowa możliwość wypowiedzenia się w tej
sprawie. Mogłyby włączyć się w
to również inne lokalne stowarzyszenia, którym sprawa bezpieczeństwa dzieci poruszających się na rowerach nie jest oboEwa Cygańska
jętna.
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy Ursynów
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Zamiast sprzątać
kradli przesyłki

Policjanci z ursynowskiego komisariatu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o dokonywanie wspólnie i w porozumieniu kradzieży zawartości przesyłek pocztowych.
Ursynowscy kryminalni pozyskali informację, że z firmy
zajmującej się sortowaniem
przesyłek kurierskich znikają
paczki. W trakcie czynności
ustalili, że za przestępczym
procederem mogą stać 22 i 34

latek zatrudnieni w firmie odpowiedzialnej za sprzątanie na
terenie sortowni.
Mężczyźni jednak zamiast
wykonywać swoje obowiązki
interesowali się zawartością paczek. Cenny towar między innymi telewizor oraz garnki
znajdujący się we wnętrzu najpierw wynosili do śmietników,
a następnie poza teren firmy.
Wartość strat została oszacowana wstępnie na około 10 tysięcy zł. Na chwilę obecną policjanci ustalają czy w tej sprawie nie zostały pokrzywdzone
też inne osoby.
Podczas prowadzonych
czynności operacyjnych funkcjonariusze ustalili dane personalne podejrzanych oraz ich
aktualne miejsca pobytu. Mężczyźni zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzuty w związku z dokonywaniem wspólnie i w porozumieniu kradzieży przesyłek.
Teraz grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.
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Ekrany potrzebne?
Droga Redakcjo!
W Passie z 16 sierpnia, str. 6 ukazał się artykuł wzywający ZDM do
budowy ekranów akustycznych na Ursynowie. Jest to kolejny artykuł
autorstwa Radnego Bartosza Zawadzkiego promujący budowę ekranów wzdłuż ulic Warszawy i przykład nowego trendu orędowników
tego typu barier akustycznych.
Walka z hałasem miejskich ulic to jedno, ale nie zapominajmy, że
ekrany takie powodują poważne utrudnienie w przewietrzaniu dzielnic (przegradzają kanały napowietrzające), o czym nie wolno zapominać przy nasilającym się zjawisku smogu w naszym mieście. Osobnym zagadnieniem jest estetyka takich konstrukcji i jej wpływ na
kształt architektoniczny naszej dzielnicy. Poszatkowanie przestrzeni
miejskiej labiryntem wysokich na 8 metrów parkanów spowoduje, że
będziemy czuć się źle i obco w mieście.
Mamy już przykłady ekranów przy ul. Rosoła (żółte cudeńko przy
osiedlu Milera), czy wzdłuż ul. Poleczki, a pojawiają się kolejne interpelacje wzywające władze Stolicy do budowy kolejnych.
Czy orędownicy ekranów próbowali konsultować swoje bezrefleksyjne wizje z zawodowymi miejskimi urbanistami, czy ekologami? Partyzantka, którą uprawiają w ramach przedwyborczego lansu Radni
i kandydaci do przyszłej Rady może spowodować trwałe szkody w
przestrzeni Ursynowa! O kosztach nie wspomnę, bo miejski budżet nie
z gumy przecież.
A może pomyśleć o ograniczeniu samochodowego hałasu przez
ograniczenia prędkości na hałaśliwych ulicach i odpowiednie rozmieszczenie fotoradarów? Proste, tanie, bezpieczne – same korzyści.
Z poważaniem,
N a z w i s ko i a d r e s d o w y ł ą c z n e j w i a d o m o ś c i R e d a kc j i

Jak radzić sobie z hałasem w mieście?

Hałas to nieodzowny
aspekt życia w mieście.
Jest związany z potrzebą
przemieszczania się, ruchem drogowym i tramwajowym czy życiem nocnym. Powoduje on jednak
obniżenie komfortu życia
mieszkańców, a nawet
problemy zdrowotne. Jak
można więc zapewnić
odrobinę ciszy w wielkomiejskim zgiełku?
Głównym źródłem hałasu na
Ursynowie jest ruch drogowy
oraz hałas lotniczy na Zielonym
Ursynowie, nad którym przebie-

ga ścieżka podejścia do lotniska
Chopina. Miejscami najbardziej
narażonymi na hałas pochodzący od ruchu pojazdów są osiedla położone przy ul. Puławskiej
i Dolinie Służewieckiej. Te dwie
drogi pełnią ważną rolę w układzie komunikacyjnym Warszawy. Do czasu ukończenia budowy Południowej Obwodnicy
Warszawy będą obsługiwać również część ruchu tranzytowego
przez miasto.
W 2017 roku Urząd Miasta
przeprowadził badania poziomu hałasu w Warszawie. Ich wyniki wskazują, że poziom hałasu
mierzonego dobowo wynosi od
65 do 75 dB w blokach położonych przy wymienionych wyżej
ulicach. Tymczasem ustalona
przez Ministerstwo Środowiska
norma dla zabudowy wielorodzinnej wynosi maksymalnie 68
dB. Oznacza to, że koniecznie są
działania mające na celu obniżenie poziomu hałasu.
Zbyt wiele decybeli w najbliższym otoczeniu to także istotne
zagrożenie dla zdrowia. Nasz
słuch uszkadzany jest powoli i
niezauważalnie, a codzienne objawy – takie jak bóle głowy, zmęczenie, rozdrażnienie czy pro-

blemy ze snem – narastają z biegiem lat spędzonych w hałasie.
Dlatego ważne jest poszukiwanie skutecznych rozwiązań ograniczających ten problem w mieście. – mówi Bartosz Zawadzki
ze stowarzyszenia PROJEKT URSYNÓW.
W przypadku hałasu, którego źródłem jest ruch drogowy,
możliwych jest kilka rozwiązań. Poziom hałasu jest wprost
proporcjonalny od prędkości
samochodów – im szybciej się
poruszają, tym większe jest natężenie dźwięku. Ul. Puławska
i Dolina Służewiecka pełnią
jednak ważne role w układzie
komunikacyjnym Warszawy,
więc próby obniżania dopuszczalnej prędkości skończą się
pogorszeniem ich przepustowości i korkami.
Innym rozwiązaniem jest zastosowanie cichej nawierzchni
asfaltowej, która jest wykonana
ze specjalnej mieszanki asfaltu i
gumy. Pozwala ona obniżyć poziom hałasu o 3-6 dB. To efekt taki, jakby dwukrotnie zmniejszyć
natężenie ruchu samochodowego lub dwukrotnie zwiększyć odległość między zabudowaniami
a ulicą. Niestety, wymiana na-

wierzchni ul. Puławskiej i Doliny
Służewieckiej również jest w tym
momencie nierealna.
Ostatnia opcja to ekrany akustyczne, które są skuteczne w
tłumieniu hałasu. Mają one jednak wielu krytyków ze względu
na sporą ingerencję w krajobraz.
Rozwiązaniem tego problemu
są ekologiczne ekrany, które
dzięki porastającym je roślinom

są o wiele przyjemniejsze dla
oka. Zastosowanie wiecznie zielonych gatunków roślin, np.
bluszczy, zapewnia, że ekrany
będą przykryte liśćmi również
jesienią i zimą. W przypadku ul.
Puławskiej i Doliny Służewieckiej są one realnym rozwiązaniem, które szybko przyniesie
ulgę od hałasu, z którym mieszkańcy od lat się zmagają.

Z tego powodu stowarzyszenie PROJEKT URSYNÓW wystosowało petycję do Zarządu Dróg
Miejskich o budowę ekologicznych ekranów wzdłuż ul. Puławskiej i Doliny Służewieckiej. Można ją podpisać na stronie:
www.ursynow.internetowe.pl.
Zachęcamy do jej podpisania i
udostępnienia znajomym.
Piotr ANTOSIUK
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Piórem Derkacza

Gadka Tadka

Jak łatwo nas namierzyć...
ielu ludzi na świecie ma wiedzę czym jest amerykańska NSA, choć
znacznie więcej osób kojarzy NSA z NASA. Tymczasem są to dwa zupełnie odrębne podmioty, oba z wielomiliardowymi budżetami. NSA
(National Security Agency), czyli Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, to prawdziwe państwo w państwie mające praktycznie władzę nieograniczoną. Amerykanie tłumaczą sobie skrót NSA na swój sposób „No Such Agency” (nie ma takiej agencji). NASA
natomiast, to Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej. Posługując się terminem –
wytrychem “National Security” (bezpieczeństwo narodowe), NSA może aresztować każdego człowieka i trzymać go latami w więzieniu bez wyroku sądowego (amerykańska enklawa Guantanamo na Kubie), może zablokować emisję, jej zdaniem, szkodliwej dla państwa publikacji prasowej,
może nawet zlekceważyć sąd i nie poddać się orzeczonemu wyrokowi. Wszystko oczywiście pod płaszczykiem bezpieczeństwa państwa i obywateli. Tymczasem termin “Bezpieczeństwo Narodowe”
stał się z biegiem lat zasłoną kryjącą różnorakie łajdactwa dokonywane przez rząd USA i rządowe
agendy, przede wszystkim przez tajne służby. Nasilenie łajdactw nastąpiło po terrorystycznym
ataku na World Trade Center, który stał się przykrywką dla wielu bezprawnych działań tajnych służb.
O tym, co naprawdę kryje się pod hasłem “narodowe bezpieczeństwo”, poinformował świat
Edward Snowden, były pracownik amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA), który
w 2013 r. ujawnił mediom kilkaset tysięcy tajnych i ściśle tajnych dokumentów NSA. Poinformował
m. in. o istnieniu tajnego programu PRISM, który pozwala masowo podsłuchiwać rozmowy Amerykanów oraz obywateli innych krajów prowadzone poprzez telefon komórkowy oraz Internet. Umożliwia również NSA przeglądanie poczty elektronicznej, daje dostęp do czatów, jak również możliwość czerpania informacji z serwisów społecznościowych. W programie PRISM biorą udział Microsoft, Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype i Apple Inc.
Kilka dni temu w sieci pojawił się anonimowy raport opisujący na 50 stronach jak brytyjskie i amerykańskie służby wspólnie podsłuchują brytyjskich obywateli. Raport przedstawia szczegóły ataków
opierając się na obserwacji... domowych routerów. Info dla bardziej wtajemniczonych: wysyłają one
ponoć komunikację DHCP do serwerów amerykańskiego wojska (w klasie 30.0.0.0/8), a dodatkowy, drugi adres IP routera pochodzi z tej samej klasy i jest na co dzień niewidoczny dla użytkownika, nasłuchują na nim takie usługi jak SNMP i SSH. Dlaczego komunikacja DHCP wysyłana jest do
amerykańskiego wojska? To dobre pytanie.
ak wyżej napisałem, wiedzę o istnieniu NSA posiada wielu ludzi na świecie, ale o istnieniu i
znaczeniu dla amerykańskiej doktryny wojennej Fortu Huachuca (czytaj: uaczuka) wie niewielu. Znajduje się tam US Army Intelligence Center (główna siedziba wywiadu armii USA)
oraz szkoła dla przesłuchujących. Trzeba mocno natrudzić się w Internecie, by uzyskać choć strzęp
informacji, co dzieje się za murami tej supertajnej bazy, zlokalizowanej w malutkim miasteczku Sierra Vista w Arizonie. W języku polskim nie znajdzie się żadnej informacji. Tymczasem baza ta jest domem i centrum nie tylko dla szpiegowskich operacji, ale także dla amerykańskiego programu dronowego oraz globalnej cenzury internetowej. To tam rozpoczyna się każdy atak dronów kierowany
przez wytrenowanych w tej bazie “pilotów”. To tam armia USA pracuje nad sztuczną inteligencją i
rozwija coraz bardziej zaawansowane techniki treningu operacyjnego. To z Fortu Huachuca prowadzona jest cenzura internetowa, mająca za cel blokowanie tych stron internetowych na całym świecie, które ośmielają się informować o szkodliwej polityce zagranicznej rządu USA, bądź są krytyczne wobec Izraela. To tam wła„Służby specjalne nie muszą spo- śnie armia USA wypowiedziawojnę niezależnym mediom
wiadać się mediom i obywatelom łapoprzez
hakowanie, blokowaze stosowanych technik operanie komunikacji oraz sabotoaudycji radiowych.
cyjnych. Podobno zagrażałoby to wanie
Faksy, maile, rozmowy telebezpieczeństwu państwa”
foniczne, telekomunikacja,
każdy dźwięk i sygnał w sieci
monitoruje największy i najpotężniejszy amerykański system podsłuchowy “Echelon”. Podlega on
oczywiście NSA, która może podsłuchiwać miliardy rozmów telefonicznych na całym świecie. Niepodległa RP należy do niechlubnej grupy 20 państw, które zezwoliły amerykańskim służbom wywiadowczym na inwigilowanie własnych obywateli. Zdaniem Edwarda Snowdena, współpraca z
tymi krajami ma zapewnić Stanom otrzymywanie stałych i konkretnych korzyści. W pierwszej grupie satelitów Ameryki, czyli w kategorii A, znalazły się Australia, Kanada, Nowa Zelandia oraz Wielka Brytania. To na terenie tych krajów funkcjonują największe centra nasłuchowe służące do globalnego podsłuchiwania i przesyłania danych. Wyżej wymienioną czwórkę USA traktują jako sojuszników najbardziej zaufanych. Polska razem z Hiszpanią jest w grupie B.
zisiaj najbardziej popularnym urządzeniem na świecie jest telefon komórkowy. Wiele osób,
szczególnie młodych i w średnim wieku, praktycznie się z nim nie rozstaje, dzięki czemu tajne służby mogę bez żadnego problemu namierzać ich i podsłuchiwać dosłownie
w każdym momencie. Kolejnym elementem ułatwiającym inwigilację obywateli są karty płatnicze. Zapłacisz kartą i system natychmiast lokalizuje cię i rejestruje twoje upodobania, nawet te, które skrzętnie ukrywasz przed otoczeniem. Dla tajnych służb telefon komórkowy i karta płatnicza
to podstawowe narzędzia służące do inwigilowania i rozpracowywania każdego ich posiadacza
w każdym zakątku kuli ziemskiej. Do śledzenia nas wykorzystują ponadto e-maile, adres IP komputera, adres MAC komputera oraz dane umieszczone na serwerach Microsoft, Skype, Google,
Yahoo, Facebook, AOL, YouTube, Apple i innych portalach społecznościowych. Służby specjalne
nie muszą spowiadać się mediom i obywatelom ze stosowanych technik operacyjnych. Podobno
zagrażałoby to bezpieczeństwu państwa. Tak przynajmniej orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Przyjęta w Sejmie w 2016 r. tzw. ustawa inwigilacyjna otwiera tajnym służbom szeroko drzwi do
naszych mieszkań. Nie musisz, człowieku, popełnić żadnego przestępstwa, by służby mogły w sposób niejawny posiąść wiedzę z jakimi stronami internetowymi się łączysz, z kim korespondujesz,
co zamawiasz i jakie pliki ściągasz z sieci. Dzięki uchwalonej ustawie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego może w ramach „testowania bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych” legalnie
włamywać się do wszelkich systemów komputerowych.
W Polsce lista agencji upoważnionych do inwigilacji obywateli jest przerażająco długa. Są to Straż
Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Wywiad Skarbowy, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz policja. Aby nie drażnić obywateli, tajne służby posługują się eufemizmami nazywając
inwigilację „kontrolą operacyjną”. W ramach tej “kontroli” można na przykład sprawdzać przesyłki obywateli. Każdy Polak może być podsłuchiwany, jego korespondencja może zostać w każdej chwili skontrolowana, tajne służby mają także nieograniczony dostęp do historii naszych połączeń.
Operatorzy sieci komórkowych zobowiązani są do magazynowania danych telekomunikacyjnych
przez okres dwóch lat i za zgodą sądu przekazania ich służbom na każde ich żądanie. W 2011 r. złożono aż 1.856.888 wniosków o udostępnienie billingów telefonicznych. Liczba ta wzrosła o ponad
pół miliona w porównaniu z 2010 r., jest najwyższa w Europie i ciągle rośnie.
od płaszczykiem ochrony obywateli przed przestępcami, terrorystami i inną zarazą ustawy inwigilacyjne piszą w Polsce same tajne służby – pod siebie, a posłowie robią za maszynkę do głosowania. A przecież nawet młody prawnik zauważy, iż wiele zapisów w tego rodzaju aktach prawnych jest niezgodnych z Konstytucją RP, jak również z prawem unijnym. I co? I
nic. Bezpieczeństwo narodowe jest ponad wszystko. Ale co to za bezpieczeństwo, które pozwala włazić z buciorami do prywatnych domów Polaków, z których większość nie miała nigdy żadnego konfliktu z prawem? Co to za bezpieczeństwo, które pozwala legalnie włamywać się do systemów komputerowych i czytać naszą korespondencję, niekiedy bardzo intymną? Takie bezpieczeństwo zaczyna zalatywać mi faszyzmem.
Puenta jest następująca: jeśli chcesz zakosztować szczyptę prawdziwej prywatności, zostaw w domu telefon komórkowy, kartę płatniczą, dowód osobisty oraz prawo jazdy (mogą zawierać w sobie czipy, któż to wie?). W ten sposób utrudnisz służbom śledzenie cię. Będą mogli cię namierzyć
jedynie za pomocą specjalnego programu do rozpoznawania twarzy. Należący do Facebooka algorytm DeepFace rozpoznaje twarze z 97.25 proc. dokładnością. Jednak Google pobił wszelkie rekordy, osiągając wynik 99.63! Spokojnie, już wkrótce i ten system zostanie powszechnie wprowadzony w życie. Kiedy to nastąpi nie ukryjemy się już nigdzie.
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Michał Haratyk
mistrz Europy w pchnięciu kulą
Lekkoatletyka, jak sama nazwa wskazuje, powinna należeć do dyscyplin lekkich. Patrząc
na większość naszych medalistów z Mistrzostw Europy w Berlinie, można jednak odnieść zupełnie inne wrażenie. Większość medali zdobyła „jazda ciężka”, którą śmiało można nazwać
„polską husarią”. Jak przystało na medalową drużynę, była też i „jazda lekka”, która swoimi
medalami wsparła „jazdę ciężką”. Miło było patrzeć, jak po berlińskim niebie latały polskie kule i młoty, a po bieżni mknęły polskie biegaczki i biegacze. Jak tu zresztą nie wygrywać, jak
w zespole biega.. Święty.
Jerzy Derkacz
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BAJKA O KŁAMCZUSZKU
MATEUSZKU
Był raz mały Mateuszek.
Straszny z niego był kłamczuszek.
Już w kołysce, gdy się moczył,
Kłamał mamie w żywe oczy,
Przekonując, że pielucha
Nie jest mokra, ale sucha.

Mistrzem był w tworzeniu mitów,
Umiał wcisnąć tyle kitu!
Mimo to miał swoje fanki,
Co wierzyły w obiecanki.

W żłobku wyczuł dobrą zmianę,
Chwaląc się, że jest batmanem,
A w przedszkolu, chwat nad chwaty,
Walczył dzielnie obok taty.

Zamartwiała się tym wróżka,
Co wyrośnie z Mateuszka?
Żeby nie zszedł na manowce,
Uczyniła go bankowcem.

W szkole nieco przegiął strunę:
- Obaliłem - rzekł - komunę.
Nadstawiałem pierwszy karku
- Bajerował kumpli w barku.

Skoro wszędzie nos swój wtyka,
Zrobię z niego polityka!
Takie głupstwa opowiada,
Że na pewno tam się nada.

Kiedyś wrócił z Sandomierza,
Gdzie przekonać świat zamierzał,
Że jest wielki, że miał rację,
Sam prowadząc negocjacje.

Wielbiciele dobrej zmiany
Łykną to jak pelikany,
Najwyraźniej rośnie w cenie
Niedorzeczne bajdurzenie.

Nos miał długi jak Pinokio,
Czym zadziwił Rzym i Tokio.
Stał się, jak opisał Dante,
Zasłużonym kombatantem.

Trzeba przyznać, była bystra.
Uczyniła zeń ministra!
Dzisiaj łatwo o karierę:
Każdy może być premierem!

MKWD wystąpi w tradycyjnym koncercie Porozumienie sierpniowe poetów z okazji rocznicy
porozumień sierpniowych, w piątek 31 sierpnia o godz. 19 w Służewskim Domu Kultury
(Służew nad Dolinką, ul. Bacha 15). Ponadto w programie udział wezmą: Marek Majewski
(scenariusz, reżyseria i prowadzenie), Beata Kawczyńska, Klaudia Jachira, Krzysztof Daukszewicz, Jacek Fedorowicz, Kuba Sienkiewicz, Leszek Wójtowicz i zespół Trzeci Oddech Kaczuchy.

Tadeusz Porębski
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Perkusista Rolling Stonesów gościł incognito na Służewcu

Nagroda Europy pojechała do Francji
tegorocznej Nagrodzie Europy rywalizowało 6 koni z Polski, które miały stawić czoła
przybyłemu z Francji Ijramowi,
synowi legendarnego Amera.
Performance podopiecznego
arabskich szejków nie kładło na
kolana. Ijram startował z różnym powodzeniem w nisko dotowanych gonitwach i na przestrzeni dwóch sezonów uciułał
zaledwie niecałe 17 tys. euro.
Natomiast trenowany we Wrocławiu Fazza Al Khalediah był w
dziewięciu startach niepokonany i miał na koncie 23 tys. euro
oraz ponad 140 tys. zł. Ponadto
wyszedł na bieżnię opromieniony spektakularnym sukcesem na
torze San Siro w Mediolanie,
gdzie w lipcu wygrał gonitwę
The President of UAE Cup (2000
m, pula nagród aż 50.600 euro), sponsorowaną przez prezydenta ZEA szejka Khalifa bin
Zayed Al Nahyana i jego przyrodniego brata szejka Mansoura
bin Zayed Al Nahyana.
o zaślepiło służewieckich typerów do tego
stopnia, że tylko jeden
(“Druid”) z siedemnastu produkujących się na stronie internetowej Toru Służewiec wytypował
zwycięstwo Ijrama. Natomiast
“Big Red” oraz “Wyścigi Konne
Info” nie umieścili francuskiego
ogiera, biegającego w rozpoznawalnych na wszystkich torach
świata “szejkowych” barwach,
w pierwszej czwórce!
racze biorą pod uwagę
typy ze strony internetowej Toru Służewiec,

dlatego koński totalizator za
zwycięstwo Ijrama płacił aż 6:1.
Okazuje się, że tylko mała grupa
bywalców poddała dokładnej
analizie osiągnięcia obu koni i
dostrzegła, że w ubiegłym roku
Ijram wygrał gonitwę na dystansie 2500 m w fantastycznym czasie 2’42.4 sek. Rekord toru służewieckiego na dystansie o 100 m
krótszym jest gorszy tylko o 1,1
sek i wynosi 2’43.5. Poza tym
uwadze większości graczy i typerów umknął fakt, że w Mediolanie Fazza Al Khalediah wygrał,
ale po morderczej walce, podczas której został wprost zmasakrowany przez dosiadającego go
Pierantonio Convertino. Włoski
dżokej okładał batem naszego
ogiera już od początku końcowej prostej, raz z lewej, a na finiszu z prawej ręki. Za tak agresywną jazdę zostałby w Polsce
spieszony do końca sezonu.
Nagrodzie Europy
Fazzę Al Khalediaha
miała dosiadać amazonka Natalia Hendzel, co zwiastowało “miękką” jazdę. Ijrama
zaś poprowadził do boju młody
Clement Cadel, który nie zalicza
się do czołówki francuskich
jeźdźców, ale brał udział w ponad 1700 wyścigach, wygrał 174
i 441 razy kończył na płatnych
miejscach. Jednak samo to, że
na co dzień młodzieniec ten mierzy się z takimi gwiazdami turfu
jak Ioritz Mendizabal, Olivier Peslier, czy Mickael Barzalona nakazywało traktować jego start na
Służewcu bardzo poważnie. Cadel w dystansie pojechał jak
mistrz, trzymał się drugiej pozycji i czekał na dogodny moment
FOTO EWA IMIELSKA– HEBDA, OFICJALNY FOTOGRAF FESTIWALU AKEAHF
do ataku, który nadarzył się po
wyjściu na końcową prostą. Mocno wysłany Ijram nie potrzebował nawet jednego uderzenia batem, by błyskawicznie oddalić się
od rywali i niezagrożony minąć
celownik. Fazza Al Khalediah z
kolebiącą się w siodle amazonką
musiał zadowolić się drugim
miejscem, oddając pierwsze
praktycznie bez walki.
o zakończeniu gonitwy
w kuluarach padały pytania. Czy decydując się
na dosiad Natalii Hendzel trener
Michał Borkowski mniemał, że
Wizyta Charlie Wattsa (z prawej) na Służewcu była nie lada grat- Fazza ma w tak prestiżowej goniką dla fanów The Rolling Stones.
twie jak Nagroda Europy walko-

Gwoździem programu niedzielnego mityngu na Służewcu była gonitwa o Nagrodę Europy (2600 m).
Jest to prestiżowy wyścig
kategorii G3PA z pulą nagród 148.750 zł, w którym
uczestniczy elita koni arabskich czystej krwi. Uważany za zdecydowanego faworyta ogier Fazza Al Khalediah został lekko ograny
przez gościa z Francji, pięcioletniego Ijrama.
ierwszą Nagrodę Europy w 1985 r. wywalczył
wyhodowany w SK Kurozwęki ogier Złoty Potok. W następnych latach dominowały Anchar, Vatikan i Wospitannik ze
słynnej rosyjskiej stadniny
Tiersk, a w kolejnych araby hodowli polskiej – Sarmacja, Druid, Esej, Savvannah i Gorec. W
2010 r. Nagroda Europy została
włączona do światowego cyklu
im. Szejka Zayeda Bin Sultana
Al Nahyana, założyciela Zjednoczonych Emiratów Arabskich i
rozpoczęła się era arabów wyhodowanych w zachodniej Europie. Tę prestiżową gonitwę wygrywali kolejno goście z Francji
Muqatil Al Khalediah oraz Sartejano i cztery razy z rzędu niemiecki Amaretto. W 2016 r. niespodziewanie triumfował francuskiego chowu, ale trenowany
na Służewcu Tefkir, a rok później polskiej hodowli klacz Shannon Queen, która skorzystała z
nieobecności zgłoszonego do
wyścigu i wycofanego później
przez właściciela francuskiego
ogiera Metrag.
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Francuski Ijram nie potrzebował
nawet jednego uderzenia
batem, by błyskawicznie oddalić się
od rywali i niezagrożony wygrać
Nagrodę Europy

wer i bez znaczenia jest to, kto będzie go dosiadał? Jeśli tak kalkulował, popełnił poważny błąd.
Pół godziny wcześniej w Nagrodzie Al Khalediah Poland Cup
trenowana przez Borkowskiego i
uznana za 100-procentową faworytkę General Lady wygrała
z Shahad Athbah tylko dzięki
znakomitej jeździe czempiona
Szczepana Mazura, choć Komisja
Techniczna wydała orzeczenie,
że klacz wygrała “pewnie”. Dla
wielu widzów nie było to jednakowoż zwycięstwo “pewne”, tylko “po walce”, którą wygrał Mazur, wykorzystując swój ogromny potencjał jeździecki.
zy Michał Borkowski
mniemał, że na długim
dystansie 2600 m, gdzie
poza taktyką i techniką potrzebna jest także duża siła fizyczna,
dosiadająca Fazzy Al Khalediaha
wrocławska amazonka bez trudu poradzi sobie z “szejkowym”
ogierem z solidnym francuskim
dżokejem w siodle? To byłby
kompletny brak wyobraźni. A
może Borkowski dostrzegł swoim
doświadczonym trenerskim
okiem, że bezlitośnie zbity w Mediolanie ogier ma na razie dosyć
wyścigów i z premedytacją zaordynował mu “miękką” jazdę, by
całkowicie nie zniechęcić tego
wyjątkowo utalentowanego araba do ścigania? W końcu łatwy
zarobek za drugie miejsce w wysokości 34 tys. zł nie trafia się zbyt
często. Gdyby jednak potwierdzi-

C

ło się takie założenie, szefowie Al
Khalediah Stables, właściciele
Fazzy, mogliby zarzucić trenerowi niesportowe podejście do prestiżowego biegu i przekazać konia
do innej stajni. Dlatego na powyższe pytania raczej nie uzyskamy odpowiedzi.
otkliwa porażka Fazzy
Al Khalediaha to kolejne potwierdzenie postawionej przeze mnie publicznie tezy, że jest w Polsce kilku
dżokejów, którzy nie powinni dosiadać faworytów w gonitwach
najwyższej kategorii, ponieważ
nie jest to ich liga. W ostatnim
wydaniu “Passy” pisałem w odniesieniu do sensacyjnej porażki
innego stuprocentowego faworyta, ogiera Dragona “Zdaniem
wielu obserwatorów, Dragon jest
lepszy od Fly Hipolyte i przegrał
wyłącznie przez “miękką” jazdę
na finiszu dosiadającego go Marka Březiny. Kiedy doszło do walki na ostatniej prostej Mazur obnażył wszystkie braki w wyszkoleniu i taktyce zasiedziałego w
Polsce czeskiego dżokeja... Powtórzyła się sytuacja z 2016 r.,
kiedy Březina dosiadający opromienionego 12 zwycięstwami z
rzędu ogiera Va Bank popełnił
fatalny błąd i przegrał Wielką
Warszawską, przerywając tym
samym imponujące pasmo zwycięstw tego fenomenalnego folbluta. Performance Dragona zostało okaleczone już w czwartym
starcie z tego samego powodu”.
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Powyższe wywołało w środowisku wyścigowym sporo krytycznych komentarzy pod moim adresem, ale w moim podejściu do
sprawy nie ma przecież nic osobistego. To oparta na faktach opinia bywalca Służewca z prawie
pięćdziesięcioletnim stażem. A z
faktami się nie dyskutuje.
ozasportowym wydarzeniem była wizyta na
Służewcu pana Charlesa Wattsa, perkusisty owianej już
za życia legendą rockowej kapeli The Rolling Stones. Jego małżonka, pani Shirley Watts jest
największym hodowcą koni
arabskich czystej krwi na Wyspach Brytyjskich. Państwo
Watts organizują każdego roku
w swojej stadninie Halsdon Arabians, położonej w pobliżu Dolton w hrabstwie Devon, pokazy,
na które zjeżdżają hodowcy z
Europy, Bliskiego Wschodu i
USA, by ocenić urodzone tam
źrebaki. Na 300 hektarach łąk
w rolniczym hrabstwie Devon
pasie się ponad 200 arabów, w
tym kilkudziesięciu zwycięzców
narodowych pokazów, takich jak
dwukrotny mistrz świata Simeon Sadik oraz polska klacz Emilda. Małżeństwo Watts zakupiło
w Polsce wiele arabów, m. in.
piękną Pilarkę, jej wnuka wspaniałego ogiera Pilota oraz siwego Piechura, zwycięzcę ośmiu
gonitw najwyższej rangi, w tym
arabskich Derby.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
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W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Co nam przypomina sierpień...
iepła, iście tropikalna pogoda, z jaką już od dłuższego
czasu przychodzi nam się zmierzyć, nie skłania do refleksji, zwłaszcza o tym, co wydarzyło się w stolicy 74 lata temu. A rozgrywały się tu, jak wiadomo, kolejne akty największej tragedii w dziejach miasta podczas dramatycznego zrywu
przeciwko hitlerowskiemu agresorowi. Obfitował on w przykłady
niezwykłego bohaterstwa i męstwa. Był dowodem heroizmu nie
tylko walczących oddziałów powstańczych, ale również po stronie
ludności cywilnej, zwykłych warszawiaków gotowych poświęcić się
dla wspólnej sprawy.
Powstanie Warszawskie po 3 tygodniach zmagań weszło w fazę desperackiej obrony mieszkańców przed coraz okrutniejszymi
próbami pacyfikacji, dokonywanymi przez wroga. Niemcy wykorzystywali w tym celu działające bez jakichkolwiek zasad formacje pod dowództwem Heinza Reinefartha, które od początku sierpnia wymordowały ok. 50 tysięcy cywilów, jeńców wojennych i
rannych w szpitalach. Liczba zamordowanych może być znacznie
większa. Wymordowaliby zapewne więcej, gdyby nie brak amunicji, o czym donosił dowództwu w jednym z raportów Heinz Reinefarth. W dowód uznania za swe bestialskie akcje otrzymał wkrótce Liście Dębowe do Żelaznego Krzyża.
Po wojnie uniknął kary, a nawet sprawował w Niemczech ważne funkcje polityczne – został wybrany do Landtagu SzlezwikHolsztyn. Dożył spokojnie do końca swoich dni (zmarł w 1979), pobierając stosowną rentę generalską.
Nieco mniej szczęścia miał inny niemiecki zbrodniarz wojenny
– Oskar Dirlewanger, dowodzący Dywizją Grenadierów SS. Słynął

C

z niezwykłego okrucieństwa i sadyzmu. Ciążyły na nim wyroki w
sprawach kryminalnych. Był sprawcą licznych zbrodni wojennych
nie tylko w okupowanej Polsce, ale też na Białorusi i w Słowacji.
Ocenia się, że w wyniku prowadzonych pod jego przywództwem
akcji śmierć poniosło co najmniej 60 tys. ludzi. W większości była
to ludność cywilna. Część została spalona żywcem. Dokładna liczba niestety nie jest znana.

„Defilada wojskowa cieszy się
coraz większym zainteresowaniem warszawiaków. To sposób na zademonstrowanie
dumy z bycia Polakiem”
Aresztowany po zakończeniu wojny zginął w obozie jenieckim
w Altshausen, we francuskiej strefie okupacyjnej. Możliwe, że został zamordowany przez współwięźniów.
Przypominając ciosy, zadane nam w 1944 przez hitlerowskie
Niemcy i jednocześnie pamiętając o zwycięstwie nad bolszewikami w 1920 roku, warto zwrócić uwagę na nasz obecny potencjał obronny. Ponad 1900 żołnierzy, 200 pojazdów i 100 samolotów wzięło udział w tegorocznej paradzie 15 sierpnia z okazji
Święta Wojska Polskiego. Była to jednocześnie Wielka Defilada
Niepodległości. Przed oczami publiczności przemaszerowało
ponad 1900 żołnierzy i rekonstruktorów. Przejechało około 200

wojskowych pojazdów, przeznaczonych do
określonych zadań, w tym: transportery opancerzone Rosomak,
moździerze Rak, haubice Krab, transportery Striker czy potężne
czołgi Abrams. Po niebie przeleciało około 100 samolotów i śmigłowców.
Defilada wojskowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem warszawiaków. To sposób na zademonstrowanie dumy z bycia Polakiem. To wyraz uznania dla poprzednich pokoleń, które
wywalczyły wolność sobie i nam. Bez nich nie istnielibyśmy, a nasza historia potoczyłaby się zupełnie inaczej.
Na tegoroczną defiladę ściągnęły do stolicy prawdziwe tłumy widzów. Przybywali całymi rodzinami. Parada z okazji
Święta Wojska Polskiego była największą z dotąd organizowanych w niepodległej Polsce. Obejrzało ją też rekordowo dużo
warszawiaków i przyjezdnych. To wyraz zainteresowania Polaków własną historią, z drugiej zaś strony widok wojska i
sprzętów budzi zrozumiałą ciekawość publiczności. Tym bardziej, że parady to nie tylko pokaz współczesnych sił zbrojnych, ale również pouczające inscenizacje grup rekonstrukcyjnych, które są niezwykle widowiskowe i barwne. Uczą historii
oręża polskiego, a to, jak wiadomo, stanowi element naszej
tożsamości narodowej. Kiedyś mieliśmy niezwyciężoną, najlepszą na świecie kawalerię, czyli husarię, która dokonywała rzeczy niemożliwych, jak wielkie zwycięstwo pod Kircholmem,
gdzie starła kilkakrotnie większe siły szwedzkie, czy rozgromienie wojsk tureckich oblegających Wiedeń. Czy kiedykolwiek
nawiążemy do tych chlubnych tradycji.
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BIURO KREDYTOWE
Pożyczki na oświadczenie,
577 668 566
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE
Z KOMORNIKIEM), 790 564 948

KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
KUPIĘ przedmioty z
likwidowanych mieszkań,
601 235 118; 22 253 38 79
KUPIĘ znaczki, książki, monety,
obrazy, meble, medale, pocztówki,
601 235 118; 22 253 38 79
ODDAM regał z jasnej płyty
wys. 246 cm szer.140 cm oraz
narożnik jasny beż 260 cm x 180
cm z rozkładanym spaniem.
Kontakt: 515 231 969
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

SKUP AUT
I MOTOCYKLI
KAŻDY STAN,
791 373 004

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, poprawki,
matury, dojeżdżam, 504 057 030

DZIAŁKI budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361
DZIAŁKI rekreacyjnobudowlane, leśne, Prażmów,
602 770 361
SPRZEDAM lokal
gastronomiczny na Ursynowie
(300 m2 + piwnica) z pełnym
wyposażeniem, 601 21 79 31
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
! Bemowo, 2 pokoje 66 m2,
piękne mieszkanie, c. 540 tys. zł,
601 720 840

! Centrum,75 m2, 3 pok.,
ul. Wilcza, świetny standard, do
wejścia, 601 720 840
! Kabaty, 4 pok.,116 m2, do
wejścia, 2 balkony, garaż, oś.
strzeżone, 1 mln. 50 tys.zł,
601 720 840
! Kabaty, 57 m2, 3 pok., cegła,
520 tys. zł. 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Kupię 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840
! Mokotów, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój,
601 720 840
! Mokotów Górny, 70 m2
okolice Madalińskiego, 2 pokoje,
winda, kamienica z lat 30-tych, do
wejścia, c. 725 tys.zł, 601 720 840
! Otwock, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł.
601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Ursynów, 48 m2, 2 pokoje po
remoncie, I piętro, okolice
onkologii, c. 420 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, 4 pok. 103 m2,
piękne mieszkanie w wysokim
standardzie, 601 720 840
! Wilanów, 87 m2, 3 pok., tylko
780 tys. zł, ładne - do wejścia,
601 720 840
! Wilanów, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój, 1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Józefosław, segment 100 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c.
1 milion 490 tys. zł., 601 720 840
! Mokotów, ok.Puławskiej, dom
wolno stojący 260 m2. Cena 1 mln
950 tys. zł, do neg., 601 720 840
! Mokotów, pół bliźniaka
220/280 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena
1 mln 290 tys. zł, 601 720 840,,
! Powsin, 240m2, ładne pół
bliźniaka, dobry standard, piękny
ogród, tanio 1 mln 250 tys. zł, do
neg., 601 720 840,,
! Stegny, 55 m2, 3 pokoje,
400 tys. zł, 601 720 840
! Ursynów, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Działka budowlana
Józefosław, 2300 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Działka KonstancinBorowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840

! Józefosław, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Wilanów, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
Do wynajęcia:
Lokale handlowe:
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy
(Konstancin, Piaseczno
i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

DYREKTOR Szkoły
Podstawowej nr 336 w Warszawie
ul. Małcużyńskiego 4 zatrudni
nauczyciela wspomagającego,
pracownika administracji, pomoc
nauczyciela, sprzątaczkę, woźną,
dozorcę,tel. 22/544 04 21
FIRMA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów. Mile widziani
także sprawni renciści i emeryci,
509 129 984
NIEPUBLICZNE przedszkole na
Ursynowie zatrudni kucharkę na
pełny etat. Umowa o pracę.
Atrakcyjne wynagrodzenie,
601 778 504
POMOC do kucni 2-3 x w
tyg.,wieczorem, 506 040 519
POMOC kuchenna, do pracowni
garmażeryjnej, Mysiadło,
603 68 65 61
SPOŁECZNE Liceum
Ogólnokształcące nr 4 im.
Batalionu AK “Parasol”, ul.
Hawajska 14 A zatrudni od
września 2018r. sprzątaczkę na
1/2 etatu. Praca w godzinach
popołudniowych.
Tel. 22 641 26 34
ZATRUDNIĘ panią i pana do
sprzątania osiedla na Ursynowie.
7 godz.dziennie, 1600 zł.
504 226 160

SPRZEDAM firmę - Dom Opieki
dobrze prosperujący, budynek
780 m2 pow. użytkowej, działka
2500 m2, Serock, 501 092 950

DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie,
502 053 214
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTROINSTALACJE, usługi
elektryczne, 500 466 774
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje,
spawanie, aluminium,
601 36 22 82
TELEWIZORY, 501 829 771
TRANSPORT bagażowy,
518 008 058

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530
WYLEWKI agregatem,
styrobeton, 668 327 588

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

AAA ANTENY. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,
okna, rolety,
meble na zamówienie,
602 27 17 18

BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
CYKLINOWANIE, 787 726 963
DEKARSKIE, dachy - papa
termozgrzewalna, malowanie
dachów, kominki, 780 036 745,
579 25 30 60
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
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Patryk Jaki - 24 sierpnia na Ursynowie

Ursynów
Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
fax

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Sylwester Czajko
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

22 443 71 00
22 443 72 91

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 502 00 00
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

Wilanów

24 sierpnia PIĄTEK
17:00 – placyk od strony ul.
Wańkowicza (Kabaty)
Pobyt: 20 minut
Przejazd:
- przejście wzdłuż KEN do parku przy Bażantarni,
- przejście od parku przy Bażantarni do Sadku Natolińskiego,
- przejście Belgradzką i Stryjeńskich do osiedla Kazury.
18:00 – osiedle Kazury (Natolin)
Pobyt: 20 minut

Przejazd:
- przejście do metra Natolin
- przejazd metrem na stację
Imielin
18:40 – placyk od strony ul.
Hawajskiej (Imielin)
Pobyt: 25 minut
Przejazd: przejazd metrem na
stację Stokłosy
19:15 – Park Jana Pawła II
(Stokłosy)
Pobyt: 20 minut
Przejazd: przejście na osiedle
Cybisa

Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

19:45 – skwer przy Przedszkolu nr 55, obok niedokończonej
budowy (osiedle Cybisa)
Pobyt: 20 minut
Przejazd: przejazd autobusem
148 (przy ul. Pileckiego) z przystanku HERBSTA (20:04) do
przystanku KŁOBUCKA i przejście pieszo

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

701 75 00

757 20 51
750 19 41
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

20:30 – ul. Kłobucka (osiedle
Kłobucka)
Pobyt: 20 minut
Koniec trasy: 20:50.

Zbiórka krwi przed
Urzędem Dzielnicy Ursynów
W sobotę 25 sierpnia odbędzie się kolejna w tym roku zbiórka krwi zorganizowana wspólnie z
Klubem Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów”. Krwiobus czeka w godz. 10.00 – 15.00 w
zatoczce autobusowej przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61. Zbieramy 100 litrów na 100lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas zbiórki krwi odbędzie się również rejestracja potencjalnych dawców szpiku przy współpracy z Fundacją DKMS Polska.
– Gdy w 2016 roku powstawał „Krewki Ursynów” byłem przekonany, że to szlachetna inicjatywa która warto wspierać. To niezwykłe, że mieszkańcy Ursynowa wykorzystują przygotowaną przy
naszym wsparciu możliwość pomocy i bez względu na pogodę czy termin zawsze ofiarnie oddają swoją krew. Wciąż trwa akcja 100 litrów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości,
dlatego zachęcam do udziału w kolejnej sobotniej szlachetnej zbiórce – mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Warszawska 32
756 48 10, 754 41 71
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
Ratunkowe
999, 756 75 11

Co i kto
Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Od czwartku, 16 sierpnia, do
piątku, 31 sierpnia, filia Domu
Sztuki – Modelarnia Lotnicza
(Ursynów, ul. K. Kardasia „Orkana” 1, tel. 22 643 12 82) zaprasza w dni robocze dzieci i
młodzież na bezpłatne warsztaty modelarskie, które odbywają
się w godzinach 15.00-21.00.
Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
04.09 – wtorek – spotkanie z p.
Emilem Kalinowskim pt. „O alkoholowych dziejach polskiej szlachty”
06.09 – czwartek – spotkanie
z dr Kamilem Kopanią w cyklu
Sztuka Burgundii i Niderlandów
w XV wieku pt. „Sztuka Burgun-

dii i Niderlandów w XV wieku:
kontekst społeczno-polityczny”
11.09 – wtorek – spotkanie z
p. Krzysztofem Mrowcewiczem
w cyklu Od Giotta do Tycjana: historie malarzy, historie obrazów
pt. „Płonący świat El Greca: Pogrzeb hrabiego Orgaza”
13.09 – czwartek – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim w
cyklu Historia Ameryki Północnej
pt. „Ameryka prekolumbijska”
18.09 – wtorek – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Znane
i nieznane tandemy polskiej kultury XX wieku pt. „Andrzej i Zbigniew Pronaszkowie: malarze,
dekoratorzy, reformatorzy inscenizacji teatralnych”
20.09 – czwartek – spotkanie z
p. Norbertem Boratynem w cyklu wieczorów czwartkowych pt.
„Społeczność polskich Karaimów”
Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!
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