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Linia 195 do likwidacji? Coraz ciężej z lekką...
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N awet najwytrawniejsi ko-
mentatorzy wydarzeń w
naszym kraju  nie są w sta-

nie przewidzieć, czy dwaj wielcy
przeciwnicy polityczni – Jarosław
Kaczyński i Donald Tusk – kiedy-
kolwiek zdecydują się na podanie
sobie ręki, bo wykopali między so-
bą rów głębszy od Rowu Mariań-
skiego. A z miesiąca na miesiąc za-
czyna dzielić ich coraz więcej rze-
czy, poczynając od tego, że Tusko-
wi marzy się maksymalne umoc-
nienie naszego związku z Unią Eu-
ropejską, podczas gdy Kaczyński
opiernicza Unię jak burą sukę,
uważając się za najmądrzejszego w
całej wsi i jawnie podkopuje naszą
unijną pozycję, rozsyłając na doda-
tek naokoło swoich heroldów, gło-
szących publiczności nie za dobrą
nowinę. Nic dziwnego, że coraz
więcej osób ogłasza w mediach spo-
łecznościowych: – Chcesz Kaczyń-
ski wyjść z Unii, to wychodź, ale
my zostajemy. 

Z amiast wyprowadzać Polskę
na szerokie międzynarodo-
we wody, stara się Pan na

Nowogrodzkiej zamknąć nas w pa-
rafialnym zaścianku, w którym
już od dawna na większego boha-
tera niż Ojciec Święty Jan Paweł
II kreuje się wycwanionego rynko-
wo redemptorystę – Ojca Rydzy-
ka. W Warszawie mamy teraz Wy-
dział Organizacyjny KC PiS, a w
Toruniu Wydział Ideologiczny. I

chociaż susza powoduje, że w rze-
kach i kranach woda płynie coraz
słabszym strumieniem, to przecież
wody święconej nie brakuje. I moż-
na mieć pewność, że jeszcze długo
jej nie zabraknie. 

P od koniec listopada 1985 ro-
ku światową sensacją stało
się zorganizowane na neu-

tralnym gruncie w Genewie spo-
tkanie prezydenta Stanów Zjedno-
czonych Ronalda Reagana z pierw-
szym sekretarzem Komunistycz-
nej Partii Związku Radzieckiego –
Michaiłem Gorbaczowem. Już w
roku następnym liderzy dwu naj-
większych potęg militarnych na
świecie spotkali się ponownie w
Rejkjawiku. Chodziło o jak naj-
szybsze powstrzymanie Zimnej
Wojny i ograniczenie zbrojeń nu-
klearnych oraz wojennych frontów
w skali świata. USA i ZSRR, dwaj
globalni żandarmi, postanowili –
przynajmniej na pewien czas, wy-
cofać się na z góry upatrzone pozy-
cje. Jedni już dawno wycofali się z
awantury wietnamskiej, drudzy –
pozabierali swoje manatki z Ku-
by, Angoli, Etiopii, Afganistanu,
przeprosili się z Chińczykami. Co
więcej zaś, będący nową twarzą w
komunistycznym reżimie Michaił
Gorbaczow – całkiem nieoczeki-
wanie – postanowił upodobnić so-
wieckie imperium do demokratycz-
nych, pełnych cywilizacyjnej kul-
tury państw zachodnich. 

W celu ograniczenia
wszechobecnego pijań-
stwa, wprowadził ostrą

prohibicję („suchoj zakon”), zli-
kwidował cenzurę, otwierając erę
„głasnosti” (jawności), ograniczył
kierowniczą rolę KPZR i zaczął dą-
żyć do generalnej „pieriestrojki”
(przebudowy) państwa. Nawet
polski pieśniarz-satyryk Andrzej
Rosiewicz zachwycił się tymi po-

sunięciami i podczas wizyty Gorba-
czowa w Polsce wyśpiewał mu lita-
nię komplementów („Michaił, Mi-
chaił tym postroisz nowyj mir, nie
anglijskij, nie francuskij, no ty ru-
skij bohatyr...”). Słysząc to towa-
rzysz pierwszy sekretarz aż się kle-
pał z zadowolenia po udach i bił
Andrzejowi brawo razem ze swą
małżonką Raisą. 

T ymczasem ja dwa razy zaj-
rzałem do ówczesnego
Związku Radzieckiego w de-

legacji na imprezy sportowe i wi-
działem gołym okiem, że wobec
wprost nieprawdopodobnej liczby
alkoholików w tym rozległym kra-
ju „suchoj zakon” będzie na dłuższą
metę rozwiązaniem nie do przyję-
cia, bo bez wódki system sowiecki
musi upaść. Co wyszedłem z hote-
lu, napastowały mnie nawet bardzo

eleganckie i zamożne  kobiety, bła-
gając, bym kupił im jakichś alkohol
w tamtejszym peweksie. W Polsce
bezpośrednim powodem buntu
przeciwko władzy komunistycznej
były zbyt wysokie ceny kiełbasy
względnie ogólny brak mięsa, a tam
– odcięcie od cystern gorzały. 

Rosiewicz poniekąd słusznie
zauważał w swojej pieśni, iż
„wieje wiosna ze wschodu”,

a świeże ziarno zasiewa „Michaił
Odnowiciel”, ale skoro politycznej
pieriestrojki nie powiązano z ekono-
miczną – reformy Gorbaczowa mu-
siały skończyć się klęską państwa. I
już nic nie pomogło, że w 1990 wy-
brano Michaiła pierwszym i jedno-
cześnie ostatnim prezydentem
ZSRR. Ten tytuł pasował mu jak
kwiatek do kożucha. Mimo wszyst-
ko we wrześniu 1991 zdumiałem

się niesłychanie, oglądając telewizję
w hotelu w Tokio, bo w pewnym
momencie pokazano towarzysza
prezydenta, jak wygłasza płomien-
ną mowę w Radzie Najwyższej, py-
tając, czy reszcie towarzyszy jest on
jeszcze jako prezydent potrzebny.
Okazało się, że zdaniem deputo-
wanych może się już pakować i
sprawy potoczyły się dalej błyska-
wicznie. W dniu 8 grudnia doszło
do historycznego spotkania w Wi-
skulach (białoruskiej części Pusz-
czy Białowieskiej). Przywódcy Ro-
sji, Ukrainy i Białorusi – Borys Jel-
cyn, Leonid Krawczuk i Stanisław
Szuszkiewicz podpisali wstępne po-
rozumienie o rozwiązaniu ZSRR i
powołaniu na to miejsce Wspólno-
ty Niepodległych Państw. Narody
wielkiego imperium zostały spusz-
czone z sowieckiego łańcucha. Dwa

tygodnie później do założycieli no-
wej wspólnoty dołączyli przedsta-
wiciele pozostałych republik, zrze-
szonych wcześniej w ZSRR – z wy-
jątkiem Litwinów, Łotyszów, Es-
tończyków i Gruzinów, którzy od
razu wybrali pełną swobodę. Może
więc dziś nietrudno zrozumieć, ko-
mu – oprócz zdążających ku Unii
Europejskiej Ukraińcom – watażka
Putin grozi najbardziej.

P od koniec 1991 roku wysokie
umawiające się strony
stwierdziły jednoznacznie i

zapisały: „Związek Radziecki jako
rzeczywistość geopolityczna i pod-
miot prawa międzynarodowego
przestaje istnieć”. 

N ie takiego finału spodzie-
wał się reformator Gorba-
czow, który borykał się

przez 30 lat z wyrzutami sumienia,
aż wreszcie umarł 30 sierpnia w
szpitalu w Moskwie. Mający mu
za złe doprowadzenie do rozpadu
ZSRR obecny prezydent Władymir
Putin nie pojawił się na pogrzebie
byłego prezydenta. Czy uda mu się
odtworzyć sowieckie imperium?
Chyba nie ma na to szans. Ale dą-
żenie dwu wielkorządców pań-
stwowych, Jarosława Kaczyńskie-
go (Polska) i Viktora Orbana (Wę-
gry) do dezintegracji Unii Euro-
pejskiej jest Putinowi na rękę. I na
pewno się z tego cieszy, mimo że
„odbijanie” Ukrainy idzie mu jak
po grudzie. A państwo polskie, choć
dozbraja Ukraińców, to jakby roz-
braja Unię, osłabiając jednocześnie
spójność NATO. Złośliwi zechcą
więc od razu zapytać, kto tu jest
„pożytecznym idiotą”. Tym bar-
dziej, jeśli się akurat w tym mo-
mencie wypowiada propagando-
wą wojnę Niemcom.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Oddano do ruchu frag-
ment południowego wylo-
tu z Warszawy w kierunku
Krakowa, Kielc i Rado-
mia. Obecnie umożliwia
on jedynie dojazd do oko-
licznych miejscowości,
swoją podstawową funk-
cjonalność tzw. przepusto-
wości tranzytowej osią-
gnie jeszcze w tym roku, a
po udostępnieniu kolejne-
go odcinka, Lesznowola -
Tarczyn Północ, połączy
się z istniejącą już S7 w
kierunku Krakowa.

To przedłużenie drogi ekspre-
sowej S79 oddanej do ruchu w
2013 roku wraz z kolejnym od-
cinkiem S2 Południowej Obwod-
nicy Warszawy (S2 POW). Wy-
prowadza ruch ze stolicy na po-
łudnie od węzła Warszawa Lotni-
sko na skrzyżowaniu z S2 POW.
Odcinek od węzła Warszawa Lot-
nisko do węzła Lesznowola o dłu-
gości 6,6 km to dwujezdniowa
trasa z trzema pasami ruchu.

Wybudowano dwa węzły dro-
gowe: Zamienie i Lesznowola, dzie-
więć wiaduktów, kładkę pieszo-ro-
werową, dwa przejścia dla małych
i średnich zwierząt oraz urządzenia
ochrony środowiska i bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. 

Realizację 29 km południo-
wego wylotu S7 z Warszawy do
Grójca, podzielono na trzy od-
cinki. Z dwóch skrajnych kierow-
cy już korzystają. Do czasu za-
pewnienia przejezdności na
środkowym z nich, wyjazd w
kierunku Krakowa będzie pro-
wadził, tak jak dotychczas, przez
S8 do Janek i dalej przez DK7
do węzła Tarczyn Północ na S7.

Odcinek Warszawa Lotnisko -
Lesznowola powstał w docelo-

wym układzie i po połączeniu z
sąsiednim zapewni nowy wyjazd
ze stolicy w kierunku Krakowa.
Niestety, za sprawą braku nowe-
go przebiegu drogi wojewódz-
kiej 721, zjazd z S7 na jej obecny
przebieg w kierunku Nadarzyna
i Piaseczna ma tymczasowe roz-
wiązanie. Z węzła Lesznowola w
kierunku Nadarzyna kierowcy
wjeżdżają na drogę serwisową
po zachodniej stronie S7, do uli-
cy Słonecznej. Z kolei ruch w kie-
runku Piaseczna prowadzi przez
węzeł Lesznowola, do wybudo-
wanego ronda w ciągu ul. Postę-
pu oraz dalej ulicą Postępu do
ulicy Słonecznej. ?Jednocześnie
wjazd na drogę ekspresową z lo-
kalnej sieci dróg odbywa się wy-
łącznie ulicą Postępu.

Taka organizacja ruchu spo-
wodowała też ograniczenia dla
pojazdów powyżej 3,5 t. Mogą
one korzystać tylko z odcinka
pomiędzy węzłami Warszawa
Lotnisko i Zamienie. 

Budowa ponad 29 km drogi
ekspresowej S7 Warszawa - Gró-

jec, czyli południowej wylotów-
ki z Warszawy, została podzielo-
na na trzy odcinki: 

– od węzła Warszawa Lotnisko
do węzła Lesznowola o długo-
ści 6,6 km, 

– od węzła Lesznowola do wę-
zła Tarczyn Północ o długości
14,8 km, 

– od węzła Tarczyn Północ do
początku obwodnicy Grójca w
ciągu istniejącej drogi ekspreso-
wej S7 o długości 7,9 km. 

Trasa ekspresowa rozpoczy-
na się na węźle Warszawa Lot-
nisko na Południowej Obwod-
nicy Warszawy i kończy na ist-
niejącej obwodnicy Grójca. Tra-
sa główna to dwie jezdnie po
trzy pasy ruchu do węzła Lesz-
nowola, a dalej do obwodnicy
Grójca po dwa pasy ruchu.
Wjazd na nową drogę umożli-
wiają już węzły: Zamienie,
Lesznowola i Tarczyn Południe.
Trzy kolejne, Antoninów, Złoto-
kłos i Tarczyn Północ, są jeszcze
w trakcie budowy.

G D D K i A

Kolejny odcinek S7 na południe 
od Warszawy oddany do ruchu
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Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
rozpoczął wyznaczenie wyczekiwanego
buspasa wzdłuż ulicy Puławskiej na od-
cinku od granicy miasta do ulicy rtm. Pi-
leckiego. Buspas zaprojektowany przez
Zarząd Transportu Miejskiego w projek-
cie zatwierdzonym przez Biuro Zarzą-
dzania Ruchem Drogowym, wyznaczony
zostanie po obu stronach ul. Puławskiej. 

W dwóch kierunkach na ok. 10 km odcinku bę-
dą mogły się nim poruszać tylko pojazdy komuni-
kacji miejskiej oraz dopuszczone pojazdy m.in.
taksówki i motocykle.

Puławska to bardzo ważna trasa dla Warszaw-
skiego Transportu Publicznego. Jeździ nią 8 linii
autobusowych (209, 709, 715, 727, 737, 739,
809, 815). W ciągu godziny na przystankach za-
trzymują się 24 autobusy, które w godzinach szczy-
tu przewożą niemal 140 tys. osób. Niestety zdarza-

ły się dni, gdy w porannym szczycie czas przejaz-
du w kierunku Mokotowa był nawet dwa razy
dłuższy niż wynikałoby to z rozkładu.

To niedługo ma się zmienić. Wytyczanie bu-
spasa rozpoczynamy na wysokości ul. Ludwinow-
skiej w kierunku Piaseczna. Nowe oznakowanie
będzie malowane równolegle po obu stronach
Puławskiej. Aby przyśpieszyć roboty, pracujemy na
dwie zmiany – dzienną i nocną. Autobusy powin-
ny pojechać nowymi buspasami w październiku.

Drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad oddali do użytku trasę S7. Otwar-
cie nowej trasy, zwanej również Puławską-bis, od
węzła Lotnisko do Lesznowoli to dla pasażerów au-
tobusów i kierowców dobra wiadomość. Na nową
arterię przeniesie się część pojazdów, które dziś
jeżdżą ulicą Puławską. Ułatwia to realizację od
dawna obiecywanego buspasa.

z d m . w a w . p l

Pełne atrakcji, sportu i
muzyki – w sobotę i nie-
dzielę odbędą się Dni Wi-
lanowa. Imprezie będą to-
warzyszyć wydarzenia
sportowe – Bieg po nowe
życie oraz Footvolley
World Tour.

Dni Wilanowa rozpoczną się
akcentem sportowym w sobotę
10 września. Zakończą się kon-
certem w niedzielę wieczorem.
Świętu będzie towarzyszył Zlot
Food Trucków.

Bieg po nowe życie
O godzinie 12.00 w Muzeum

Pałacu Króla Jana III w Wilano-
wie zbiorą się uczestnicy „Biegu
po Nowe Życie”. To sztafetowy
marsz nordic walking.  Trasa
marszu jest czysto symboliczna
– to kilometr dla każdego uczest-
nika sztafety. Od 2011 roku w
imprezie wzięło udział 3630
osób w tym 400 gwiazd ze świa-
ta filmu, teatru, telewizji, sportu,
muzyki i mediów oraz ponad
200 osób po przeszczepieniu.

Inicjatorem biegu jest Prze-
mysław Saleta, który 15 lat temu
był dawcą nerki dla swojej córki.
Saleta zwraca uwagę, że na prze-
szczepy czeka w tej chwili w Pol-
sce 1,8 tys. osób. W zawodach
wezmą udział osoby po prze-
szczepach – by pokazać innym,
że po takiej operacji można wró-
cić do normalnego życia.

Pierwsze sztafety wyruszą na
trasę o 12.45, a zakończenie bie-
gu zaplanowane jest na godz.
15.00. W biegu weźmie udział
ponad 50 przedstawicieli pol-
skiej medycyny transplantacyj-
nej – lekarzy transplantologów,
kardiologów, nefrologów, koor-
dynatorów transplantacyjnych.

Siatkonoga
Z kolei na Plaży Wilanów o

godzinie 10.00 rusza turniej Fo-
otvolley World Tour – Wilanów
2022. To niezwykle efektowna
dyscyplina nazywana też siat-
konogą. Gra się na boisku do
siatkówki plażowej, ale piłkę
można odbijać nogami, głową,
byle nie rękoma.

Do rywalizacji w turnieju
przystąpi 12 par, w tym Mistrzo-
wie Świata Brazylijczycy Lucia-
no Almeida i Lalazinho. Polskę
reprezentować będą dwie pary:
Adrian i Mateusz Szopińscy oraz
Bartłomiej Frańczuk i Bartosz
Januszewski. Poza Mistrzami
Świata, na wilanowskiej plaży
zaprezentują się także reprezen-
tacje Holandii, Niemiec, Kana-
dy, Ukrainy czy Francji. Finał tur-
nieju zaplanowano na godzinę
17.00 w niedzielę.

Dąbrowska, Badach 
i… Zaucha

Na sobotni wieczór organiza-
torzy zaplanowali na godz.
18.30 występy muzyczne. Za-

śpiewa Ania Dąbrowska, a po-
tem z materiałem „Tribute to Za-
ucha” wystąpi Kuba Badach.

Na niedzielę o 18.30 zaplano-
wano kolejne koncerty na Plaży
Wilanów. Organizatorzy zapo-
wiadają najgorętsze nazwiska
wakacyjnych scen w Polsce. Kon-
certowy wieczór rozpocznie naj-
młodszy wykonawca 8-letni
AN4TOL, następnie KUBAŃ-
CZYK i jego najnowsze hity w
rytmie rapu. Zaraz po nim dowo-
dzenie przejmie TRIBBS, a na
koniec SMOLASTY.

Słoiki z Wilanowa
Podczas Dni Wilanowa będzie

prowadzona kolejna akcja chary-
tatywna na rzecz 5,5-letniego
Dominika, który urodził się z
krótsza nóżką. Pomóc Domini-
kowi można poprzez zakup słod-
kości oraz innych gadżetów ze
stoiska „Słoiki z Wilanowa”.
Środki będą również zbierane
przez wolontariuszy do puszek.

Szczegółowy harmonogram
dostępny jest na stronie interne-
towej dzielnicy: www.wilanow.pl.

Jak poinformował Zarząd
Transportu Miejskiego, od
października tego roku
nie powróci linia 195. To
kolejny raz kiedy ZTM
chce nam zabrać połącze-
nie Ursynowa Północnego
z Traktem Królewskim.
Już raz mieszkańcy Ursy-
nowa wraz z radnym Paw-
łem Lenarczykiem obroni-
li tę linię. Czy tym razem
to się uda? W opinii wielu
mieszkańców linia 195
jest potrzebna i nie rozu-
mieją decyzji ZTM.

Od 2013 roku Warszawski
Transport Publiczny podejmuje
różne działania, aby nie utrzy-
mać w dobrej kondycji przebie-
gu linii 195. Od tamtej pory po-
jawiały się zapowiedzi jej likwi-
dacji. Po latach protestów, pety-
cji, interpelacji ZTM w 2017 ro-
ku przywraca ponownie linię
195 na Trakt Królewski. Nieste-
ty od tamtej pory były zmienia-
ne jej trasy, a linia ostatnio była
zawieszana na ferie lub na okres
wakacyjny. Mieszkańcy niejed-
nokrotnie skarżyli się na często-
tliwość kursowania linii.

- ZTM tłumaczy, że zmiany w
siatce połączeń wynikają z braku
kierowców. Mnie ten argument
nie przekonuje. Jeżeli dla władz

miasta ważna jest walka ze zmia-
nami klimatu, jeśli władze mia-
sta chcą nas zachęcić do pozosta-
wienia samochodów i częstsze-
go korzystania z komunikacji
miejskiej, to muszą się znaleźć
finanse na transport publiczny
– powiedział radny Paweł Lenar-
czyk z Polski 2050.  

Zgodnie z informacjami ja-
kie dotarły do redakcji Passy,
radny Lenarczyk napisał już w
tej sprawie interpelację i czeka
na spotkanie z władzami ZTM.
Prosi też mieszkańców Ursyno-
wa, którzy korzystali z tej linii o

pisanie maili do Warszawskie-
go Transportu Publicznego
oraz do spółdzielni mieszka-
niowych, aby wsparły one dzia-
łania swoich członków, którzy
sprzeciwiają się likwidacji tak
ważnej na Ursynowie linii auto-
busowej. 

- W 2013 rozpocząłem wraz
mieszkańcami akcję obrony li-
nii 195. Po 4 latach działań uda-
ło się nam ją obronić i przywró-
cić ją na Trakt Królewski. Tym
razem również zrobię wszystko,
aby uchronić ją przed likwida-
cją – dodaje Lenarczyk. 

W piątek, 16 września, o godzinie 18.00
w sali 136 w Urzędzie Dzielnicy Ursy-
nów (al. KEN 61) odbędzie się spotkanie
„Jak przekuć sportowe hobby w biz-
nes?”. To kolejne wydarzenie promują-
ce przedsiębiorczość, tym razem dedy-
kowane wszystkim tym, którzy planują
związać swoją aktywność zawodową z
tematyką szeroko rozumianego sportu.
Wstęp wolny.

Podczas spotkania praktycy biznesu opowie-
dzą o swojej zakończonej sukcesem drodze – od za-
interesowania sportem, aż do chwili gdy ta aktyw-
ność stała się wiodącym działaniem w ich życiu.
W czasie dyskusji paneliści pokażą swoją często
bardzo ciekawą historię, pokazując w jaki sposób
przechodzili kolejne etapy, od sportowego hobby
do modelu biznesowego. Opowiedzą o swoich
emocjach, przemyśleniach i przełomowych wyda-
rzeniach. Po dyskusji zaplanowano czas na pyta-
nia od mieszkańców.

- Zainteresowanie sportem może wiązać się z
prowadzeniem biznesu, a tym samym zarabia-
niu na tym. Dla tych którzy kochają sport, taka „ży-
ciowa droga” to niewątpliwe bardzo atrakcyjny po-
mysł na aktywność zawodową. Liczę też, że dla
uczestników spotkania nasza debata będzie źró-
dłem inspiracji, a zdobyte umiejętności i wiedza
pozwolą w przyszłości na budowę biznesu o spor-
towych fundamentach – mówi zastępca burmi-
strza Ursynowa Bartosz Dominiak.

PPrreelleeggeennccii::
VViioolleettttaa DDoommaarraaddzzkkaa – weganka, biegaczka ul-

tra, eko-zakręcona. Ma na koncie kilkanaście bie-

gów górskich powyżej 100 kilometrów i wiele ma-
ratonów. Swoje pasje przełożyła na pracę, dzieląc
się z innymi radością biegania i frajdą z roślinnej
kuchni. Organizatorka Biegu Wegańskiego i bie-
gu Gorce Ultra-Trail oraz akcji ekologicznej „Zabie-
gam o czystą Polskę“. Współautorka książki „Kuch-
nia dla biegaczy. Siła z roślin“, która zdobyła tytuł
Biegowej Książki Roku oraz „Kuchni dla serca.
Zdrowie z roślin“ i przewodnika kulinarnego „Lo-
ve Vegan. Gotowy jadłospis na 21 dni“. Formalnie
- prezeska Fundacji Run Vegan.

RReemmeekk SSiiuuddzziińńsskkii - rocznik 1974. Ultrakolarz,
czyli pasjonat kolarstwa długodystansowego. Je-
dyny Polak, który ukończył solo legendarny Race
Across America o długości 4800 km. Przedsię-
biorca, analityk danych, mówca inspiracyjny, tre-
ner ultrakolarstwa. Współorganizator najdłuż-
szego wyścigu kolarskiego w Polsce - Race Around
Poland (3600 km). Prywatnie - mąż Małgosi, ta-
ta Aliny i Karola.

WWoojjcciieecchh SSttaasszzeewwsskkii  – całe życie pisze: repor-
taże, teksty dziennikarskie, prozę, zajmuje się też
komunikacją. Żyje bieganiem – zaliczył 70 mara-
tonów, kilka ultra, zdobył uprawnienia trener-
skie. Aż wreszcie 11 lat temu z żoną Kingą, in-
struktorką fitness zorganizowali obóz biegowy…
i tak zaczęła się historia KS Staszewscy, firmy ro-
dzinnej, która pomogła w biegowym rozwoju set-
kom biegaczek i biegaczy.

Moderatorem spotkania będzie zastępca burmi-
strza Ursynowa Bartosz Dominiak – samorządo-
wiec,  pasjonat i propagator sportu, w szczególno-
ści biegania. Uczestnik kilkudziesięciu biegów, w
tym: Biegu Ursynowa oraz Biegu Rzeźnika.

Jak przekuć sportowe hobby w biznes?

Dzielnica Wilanów zaprasza na swoje święto

Darmowe badania na Ursynowie
Profilaktyczne badania lekarskie, konsultacje, wykłady i atrakcje przygotowane będą w ramach

„miasteczka zdrowia”. Zapraszamy 10 września 2022 roku (sobota) na parking przy Urzędzie Dziel-
nicy Ursynów (al. KEN 61), w godz. 11:00 – 16:00. Wydarzenie organizuje Samodzielny Publicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, a finansuje Urząd Dzielnicy Ursynów.

Celem jest rozpowszechnienie wiedzy prozdrowotnej, dotyczącej profilaktyki chorób, scho-
rzeń, uzależnień oraz poinformowanie o możliwościach leczenia w placówkach medycznych
SPZOZ Warszawa-Ursynów. Dzieci będą mogły zajrzeć do Szpitala Pluszowego Aligatora oraz
wziąć udział w zawodach sportowych i konkursach plastycznych.

Podczas wydarzenia będzie można skorzystać z badań: videodermatoskopii, czyli badania w kie-
runku wykrycia czerniaka, densytometrii dla kobiet po 55 roku życia w kierunku osteoporozy, po-
ziomu cukru, pomiaru ciśnienia, masy ciała i wzrostu.

Otwarty będzie także punkt szczepień przeciwko COVID-19 dla dorosłych. Na miejscu bezpłat-
nych konsultacji będą udzielać psycholodzy, położna, dietetyk, fizjoterapeuta i logopeda. Podczas
spotkania z terapeutami uzależnień, którzy przeprowadzą testy dotyczące spożywania alkoholu,
będzie można sprawdzić stan „po spożyciu” w alkogoglach imitujących 2 promile alkoholu. Odbę-
dą się także wykłady na temat różnego rodzaju uzależnień oraz pokazy udzielania pierwszej po-
mocy i ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

Wyznaczamy buspas na Puławskiej!

Linia 195 do likwidacji?
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Zawody w skokach przez przeszkody
Zapraszamy wszystkich chętnych do obserwowania zawo-

dów w skokach przez przeszkody o Puchar Mokotowa. Impreza
odbędzie się w dniu 10 września 2022 r.

Początek zawodów o godzinie 10.00 na obiekcie TKKF Hubert
ul. Santocka 27.

Impreza współfinansowana z środków m. st. Warszawy.

Bezpłatne badanie pamięci
Stowarzyszenie SYNTONIA i SZPZLO Warszawa- Mokotów za-

praszają osoby w wieku 60 + na bezpłatne przesiewowe bada-
nie pamięci.

Badania odbywają się 10 września w godz. 10:00-14:00 w
przychodni przy ul. Madalińskiego 13.

Na badanie należy zabrać okulary, aparat słuchowy (jeśli ktoś
używa). Można także przynieść wynik tomografii lub rezonan-
su magnetycznego głowy (nie jest to wymóg).

Badanie trwa ok. 45 minut i pozwala określić w jakiej kondy-
cji jest pamięć i czy trzeba się niepokoić problemami, które za-
uważamy, czy są to trudności naturalnie pojawiające się w okre-
sie starości.

Na badanie obowiązują zapisy pod numerem tel. 792 890
810 lub pod adresem zapisy@syntonia.org.pl

Udział jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków m.st.
Warszawy Dzielnicy Mokotów.

Startuje pierwsza edycja Crossu Fortecznego!
Dobra wiadomość dla wszystkich miłośników biegów przygo-

dowych i survivalowych! W dniu 17 września (sobota) na tere-
nie Muzeum Techniki Wojskowej w Warszawie odbędzie się
premierowa edycja Crossu Fortecznego Pamięci Janusza Kuso-
cińskiego. Uczestnicy zmagań w klimacie militarnym pokonają
dystans ok. 5 kilometrów.

Organizatorzy Przeszkodowego Biegu Hutnika oferują udział
w kolejnej imprezie przeszkodowo-przygodowej, która wyróżnia
się nietypową scenerią i miejscem. Teren Muzeum Techniki Woj-
skowej w Warszawie znany jest z szerokiej ekspozycji sprzętu
ciężkiego Wojska Polskiego i armii obcych. Podczas Crossu For-
tecznego znajdujące się tam czołgi, samoloty czy wozy bojowych
staną się przeszkodami, które uczestnicy będą musieli pokonać.

– Śmiałkowie będą startować na własną odpowiedzialność. Nie
będzie łatwo, a zmierzenie się z ciężkim sprzętem będzie wyma-
gać skoczności, czujności czy gibkości – wylicza Sławek Jagny-
ziak, dyrektor sportowy Crossu Fortecznego. 

Nie zabraknie też naturalnych przeszkód wynikających z
ukształtowania terenu. Na trasie pojawią się między innymi:
ostre zakręty, barierki, zasieki, górki oraz wyzwania wymagają-
ce kontaktu z zimną wodą.  Cały bieg zostanie utrzymane w
militarnym klimacie, co odpowiada specyfice tego miejsca. Ry-
walizacja toczona będzie w kilkudziesięcioosobowych grupach,
startujących co kilkanaście minut. Prowadzona będzie klasyfika-
cja indywidualna oraz militarna.

Termin rozgrywania biegu nie jest przypadkowy. 17 wrze-
śnia 1939 roku rozpoczęła się sowiecka inwazja na Polskę pod-
czas II wojny światowej. 

- Organizacja biegu w 83. rocznicę tego wydarzenia to dosko-
nała okazja do oddania hołdu dzielnym, polskim obrońcom,
którzy oddali swoje życie za ojczyznę – dodaje Sławek Jagnyziak.

Cross poświęcony jest pamięci Janusza Kusocińskiego. Oka-
zuje się bowiem, że wybitny polski lekkoatleta, mistrz olimpijski
z Los Angeles (1932 r.) w biegu na 10 km, bronił stolicy przed woj-
skami sowieckimi na terenie Fortu IX Twierdzy Warszawa, zo-
stając ciężko ranny. Upamiętnia to znajdujący się na terenie mu-
zeum obelisk. 

Poza biegiem planowany jest piknik historyczny dla mieszkań-
ców Warszawy. Wstęp na niego będzie bezpłatny. 

Współorganizatorami Crossu Fortecznego Pamięci Janusza Ku-
socińskiego są: Muzeum Techniki Wojskowej w Warszawie oraz
Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Zapisy do biegu prowadzone są elektronicznie: 
https://zapisyonline.pl/wydarzenie/368,cross-forteczny-pa-

mieci-janusza-kusocinskiego 
Kontakt do organizatora:  Przemysław Popek, tel. 534 171 799.

Mokotowska Potańcówka
Zapraszamy na międzypokoleniową Mokotowską Potańców-

kę na Dechach, imprezę plenerową z muzyką na żywo i parkie-
tem do tańczenia. Wystąpi m.in. Michał Milowicz, Vistula River
Brass Band, Kwartet Szafa Gra, DJ Ando. Zatańczą z Wami An-
na Głogowska i Marcin Wrzesiński. Dodatkowo czekają food
trucki oraz kawiarenka pod gwiazdami.

Widzimy się 18 września w godz. 17.00-21.00 na terenach
zielonych przy Parku Wodnym “Warszawianka”

Piknik zdrowotny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
Dyrekcja Instytutu Psychiatrii i Neurologii we współpracy z

Urzędem Dzielnicy Mokotów zaprasza na Piknik zdrowotny w
Instytucie Psychiatrii i Neurologii, który odbędzie się w dniu 17
września 2022 roku w godzinach 11.00-15.00.

Zapraszamy na bezpłatne wykłady, prezentacje, warsztaty
edukacyjne, profilaktyczne i konsultacje.

Ponadto, możliwe będzie zapisanie się na pomiary w kiosku
profilaktycznym w siedzibie oddziału, potwierdzanie profilu
zaufanego, wyrobienie karty EKUZ, pomoc przy zainstalowaniu
aplikacji mojeIKP.

Cały program wydarzenia znajduje się na stronie: https://mo-
kotow.um.warszawa.pl/-/piknik-zdrowotny-w-instytucie-psyc-
hiatrii-i-neurologii 

We wrześniu 1966 roku Warszawskie Towarzystwo Mu-
zyczne im. Stanisława Moniuszki wprowadziło się do
odbudowanego Pałacu Szustra. Była to pierwsza wła-
sna siedziba instytucji, która od 1871 roku szerzy kul-
turę muzyczną wśród mieszkańców stolicy. 

Towarzystwo miało już wówczas na swoim koncie m.in. założe-
nie szkoły muzycznej, założenie kilku sekcji (również muzyki współ-
czesnej) które zajęły się zbieraniem spuścizny wielkich muzyków
oraz liczne inicjatywy popularyzatorskie, np. nadanie nowo projek-
towanym ulicom Warszawy nazwisk słynnych kompozytorów –
Fryderyka Chopina (1894 rok) obok Doliny Szwajcarskiej i Stani-
sława Moniuszki przy gmachu Filharmonii (1900). Wcześniej WTM
działało w Salach Redutowych Teatru Wielkiego, a następnie w bu-
dynku Filharmonii. Dziś muzyką rozbrzmiewa neogotycki pałac
Szustra. Tu odbywają się koncerty, a raz w miesiącu – wykłady
„Warszawa pod lupą”.

ź r ó d ł o  g r a f i k i :  z b i o r y  U D  M o k o t ó w

Spółka Mabau została wprowadzona w teren celem re-
alizacji przebudowy ul. Pułku AK ,,Baszta”, ul. Pejzażo-
wej oraz ul. Sandomierskiej.

Na ul. Pułku AK ,,Baszta” planowane jest wykonanie wyniesie-
nie przejścia dla pieszych i uporządkowanie parkowania, a także wy-
miana zniszczonej warstwy ścieralnej jezdni. Na ul. Pejzażowej
oraz ul. Sandomierskiej celem poprawy bezpieczeństwa planowa-
ne jest wykonanie przejścia dla pieszych. Przewidziany termin roz-
poczęcie robót to przełom września i października.

Jak na przestrzeni lat zmieniał się Mokotów? Zachęca-
my do śledzenia na naszym profilu na FB nowego cyklu
“Mokotów wczoraj i dziś”! 

fot. góra: Narodowe Archiwum Cyfrowe, uczennice robiące za-
kupy w kiosku, w tle blok mieszkalny przy ul. Łowickiej 10 - widok
od strony ul. Dąbrowskiego, 1953 - 1963

dół: zbiory UD Mokotów

Ze względu na wymianę nawierzchni asfaltowej planowane jest
zamknięcie ulicy Promenada oraz skrzyżowania ulic Promenada i
Konduktorska w terminie od 5 do 11 września. Przepraszamy za po-
wstałe utrudnienia.

Na terenie naszej dzielnicy cały czas prowadzone są
prace związane z budową/przebudową lub remontem
dróg w ramach zawartych umów z inwestorami inwe-
stycji nie drogowych.

W ramach prowadzonych prac zostają wybudowane nowe chod-
niki, jezdnie, zagospodarowana zostaje zieleń uliczna, budowane
jest odwodnienie i oświetlenie uliczne.

Kartka z kalendarza

Mokotów wczoraj i dziś

Remonty na Mokotowie

Inwestycje drogowe

Zamknięcie ul. Promenada
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Pojezierze Ursynowskie
Wycieczkę szlakiem  najciekawszych

jezior Zielonego Ursynowa zorganizo-
wał w ostatnia niedzielę ursynowski
Dzielnicowy Ośrodek Kultury. Grupę
ponad pięćdziesięciu osób prowadziła
warszawska przewodniczka Barbara
Kujawa.  Uczestnicy spotkali się na przy-
stanku Stokłosy 02, gdzie zatrzymuje się
autobus linii 209, dojeżdżający do miej-
sca startowego wycieczki przy jeziorze
Zgorzała. 

Zielony Ursynów jest  bogato wyposa-
żony w mniejsze lub większe zbiorniki
wodne. Są one pozostałością po kolej-
nych zlodowaceniach, sprzed 100 tysię-
cy lat, a nawet z jeszcze dawniejszego
okresu. Mają one na ogół charakter wy-
topiskowy. W okresach pomiędzy kolej-
nymi zlodowaceniami - czoło lądolodu
rozpadało się na szereg odrębnych mas,
tworząc tak zwane bryły martwych lo-
dów. Na skutek wzrostu temperatury i
rozmarzania również podłoża, bryły te
zagłębiały się, inaczej mówiąc – wtapia-
ły się w grunt, pozostając już na stałe w
tym miejscu. W miarę ocieplania się i
topnienia lodu powstawały tam zbiorni-
ki wodne wytopiskowe. Zazwyczaj są
stosunkowo niewielkie i niezbyt głębo-
kie, do kilku metrów, chyba że utwo-
rzył je ciąg kilku brył martwego lodu,
Charakteryzują się okrągłym kształtem
i dosyć wysokimi brzegami. Stawy te
zasilane są wodami opadowymi lub
podziemnymi. Ze względu na budowę

pełnią również funkcje naturalnych
zbiorników retencyjnych, gromadząc
nadmiar wód. Gdy ilość wody przekro-
czy pewien poziom, jej nadmiar odpły-
wa ciekami napowierzchniowymi, zasi-
lając inne cieki i zbiorniki wodne. 

Bardzo interesująco przedstawiają
się połączenia stawów i cieków Zielone-
go Ursynowa. Główną osią tego syste-
mu jest Rów Jeziorki, zwany również
Kanałem Jeziorki. Łączy on główne sta-
wy, czasem niewidocznymi odcinkami
cieków podziemnych. Zlewnia Rowu
obejmuje praktycznie wszystkie stawy
Zielonego Ursynowa. Pełniąc niezwykle
ważne funkcje retencyjne, odwadnia
wraz z dopływającymi ciekami blisko
25% powierzchni dzielnicy Ursynów.
Rów Jeziorki, odchodząc kanałem od
wschodniego brzegu Jeziora Zgorzała,
biegnie aż do rzeki Jeziorki i wraz z nią
dalej do Wisły. Natomiast kanał po za-
chodniej stronie Zgorzały to jakby inna
strona medalu. Będąc często suchym
(na powierzchni) rowem, prowadzi kil-
kaset metrów i znika, by po niespełna ki-
lometrze pojawić się jako ciek prowa-
dzący w kierunku Stawów Raszyńskich
do Raszynki, łącząc się dalej w rejonie
Pęcic z Utratą. A Utrata dopływa do
Bzury, która łączy się z Wisłą na wyso-
kości Wyszogrodu. Wyłania się ciekawy
status Jeziora Zgorzała, które w spo-
sób pośredni jest połączone z Wisłą w
dwóch miejscach odległych od siebie o
kilkadziesiąt kilometrów.

Jezioro Zgorzała
Po kilkunastu minutach jazdy auto-

busem, pomimo niedzielnego przed-
południa bardzo przepełnionym, ale
tylko dlatego, że przewoził ponad pięć-
dziesięcioosobową grupę uczestników
wycieczki, wysiadamy przy ulicy Kór-
nickiej. Jeszcze tylko minuta marszu i
jesteśmy nad Zgorzałą. Pierwszy kon-
takt jest bardzo pozytywny. Widać bar-
dzo dobrze zagospodarowany teren,
plac zabaw dla dzieci, ogrodzone wy-

soką siatką boisko pokryte sztuczną
darnią, siłownię plenerową. Nad brze-
gami jeziora wśród trzcin wybudowa-
no dwa pomosty z ławkami, skąd moż-
na oglądać liczne kaczki krzyżówki, ła-
będzią rodzinę z podrośniętym już mło-
dym, łyski, czasem pojawi się czapla. W
dalszej części brzegowej stoją liczne
miejsca do grillowania, stoły, ławki do
chcących odpocząć spacerowiczów, nie
brak śmietników.  To efekt inicjatywy
społeczniczek Marzeny Zientary i
Agnieszki  Klein z Zielonego Ursynowa,
które przygotowały  zwycięskie  projek-
ty, finansowane z ówczesnego Budże-
tu Partycypacyjnego: „Spacerkiem wo-
kół Jeziora Zgorzała”, „Park i miejsce
wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała”
oraz “Siłownia przy Jeziorze Zgorzała”.
Natomiast o porządek dba Urząd Dziel-
nicy. Niedawno odbyło się koszenie tra-
wy, więc cały teren wzdłuż ścieżek stał
się przejrzysty i bardziej przyjazny. Nie-
stety, upały sierpnia pozostawiły swo-
je piętno w postaci ponownie obniżają-
cego się poziomu wody i zarastania
płycizn. Zgorzała jest płytka, w naj-
głębszych miejscach sięga zaledwie jed-
nego metra, i dlatego jest wrażliwa na
długie okresy bezdeszczowe. 

Nie zmienia to jednak faktu, że to
jezioro urocze. Poczynając od pomo-
stów w północnej części, aż do miejsc
odpoczynku i grillowania części połu-
dniowej, można długo przyglądać się
trzcinom, spokojnej tafli wody i wodo-
rostom dobrze widocznym w czystej
wodzie, wraz z uwijającą się dużą ilo-
ścią narybku. 

Piękna niedzielna pogoda i słońce
podkreślały kolorystykę bujnej roślinno-
ści. Idąc wzdłuż Jeziora Zgorzała ulicą
Dumki, grupa wycieczkowiczów skiero-
wała się poprzez uliczki dojazdowe do
ulicy Sarabandy, a stamtąd już krok do
kolejnego zbiornika wodnego - stawu
Czyste.

Staw Czyste i Staw Głęboki
Droga do stawu ukrytymi polnymi

ścieżkami była miała swój urok, jednak
obserwacje budziły również niepokój.
Wszędzie rosły nawłocie. Piękne, żółte,
pachnące, miododajne, ale niestety in-
wazyjne szkodniki. Problem polega na
tym, że bujnie rosnąc, nie tylko zagłu-
szają inne rośliny, ale wydzielając szko-
dliwe substancje –  uniemożliwiają im
rozwój. Każdy wolny, niezagospodaro-
wany teren zarasta nawłoć. Staje się

ona (i nie tylko ona!) coraz większym
problemem dla pól Ursynowa. 

Wreszcie staw Czyste. Od strony uli-
cy Sarabandy dojście wśród gęstych
trzcin, ale przez okienka w roślinności
wyglądający jak z pocztówki. Faktycz-
nie czysta woda - to efekt pogłębienia i
oczyszczenie zbiornika kilka lat temu.
Roślinność wodna, drzewa pochylające
się nad wodą i ich cienkie długie gałąz-
ki prawie dotykające powierzchni. Staw
bywa nazywany wędkarskim, ze wzglę-
du na chętnie odwiedzających zwolen-
ników łowienia ryb. Łatwiejszy dostęp
jest od południowej części, na brzegu le-
żała łódka zapewne czekająca na węd-
karzy. Ale widokowo z tego miejsca już
bez atrakcji. 

Wędrując znów ulicą Sarabandy do
ulicy Baletowej, po kilkunastu minu-
tach znaleźliśmy się przy ulicy Puław-
skiej, ale w miejscu zawierającym za-
skakującą niespodziankę dla wielu
osób. Za okalającymi cały narożnik Pu-
ławskiej i Baletowej wielkim gmaszy-
skiem, wybudowanym przez Polkom-
tel, znajduje się piękny Staw Głęboki.
Teren inwestycji był przed kilku laty
widownią intensywnych utarczek po-
między grupą radnych i wspierającym
ich Urzędem Dzielnicy a inwestorem.
Chodziło o szereg działań budzących
wątpliwości, jak wycinka 320 drzew
czy zasypanie części powierzchni stawu
i w zamian powiększenie powierzchni
zbiornika z drugiej strony wpłynie na
całość. Pomimo sprzeciwów samorzą-
dowców organy nie dopatrzyły się istot-
nych uchybień i inwestycja została zre-
alizowana zgodnie z planem. Jednak w
tej chwili staw wygląda uroczo. Gra-
nica wody jest wysypana grubym żwi-
rem, woda jest czysta, widać dbałość
gospodarzy o zieleń i młode, niedawno
posadzone drzewa. Budynki od stro-
ny stawu zostały bardzo ładnie wkom-
ponowane w naturalne (względnie)
środowisko. Nic nie zastąpi naturalnej
przyrody, jednak w tym przypadku za-
wsze występujące negatywne skutki
inwestycji wobec natury zostały chy-
ba znacząco zminimalizowane. Co bę-
dzie dalej zobaczymy, jednak pływają-
ca w głębi stawu rybitwa i młoda kur-
ka wodna rokują pozytywnie.

Staw Wąsal i Pozytywka
Kolejne punkty trasy były dosyć odle-

głe, jednak mając do wyboru kilka linii
autobusowych, bez trudności i szybko

dojechaliśmy w pobliże ulicy Kataryn-
ki. Przez chwilę, bo to temat na odręb-
ną wycieczkę, oglądaliśmy nowo wy-
budowaną, monumentalną cerkiew po
wezwaniem św. Sofii Mądrości Bożej i
skierowaliśmy się ulicą Katarynki w kie-
runku zachodnim. Jeszcze tylko kilka
minut i ... pewien zawód, ale nie całko-
wity. Staw Wąsal, typowy wytopiskowy,
leżący w zagłębieniu, ale właściwie na
całkowicie odkrytej, niezadrzewionej
powierzchni. Roślinność wodna tylko z
jednej strony. Patrząc w głąb, dało się
zauważyć kępę trzcin zarastających ka-
nał. Faktycznie, co zauważyliśmy za
chwilę, był to kanał łączący bezpośred-
nio ze stawem Pozytywka. 

Obydwa stawy w latach 50 -tych
ubiegłego wieku wieku zostały włączo-
ne w system melioracyjny Jeziorek Po-
łudniowych. Z powodu zamulenia i za-
nieczyszczenia zbiornika dochodziło
do wielu lokalnych podtopień pobli-
skich zabudowań. Szczególnie dużo
kłopotów sprawiły deszcze w 2010 ro-
ku, gdy ryby z przelanego stawu Pozy-
tywka, wówczas  hodowlanego, przez
jakiś czas pływały po ulicy Puławskiej.
W efekcie konieczne stało się przepro-
wadzenie rekultywacji, odmulenie,
ukształtowanie skarp, wykonanie prze-
pustów. Prace dotyczyły kanału łączni-
ka i  sąsiedniego stawu Pozytywka. W
ich wyniku maksymalna zdolność re-
tencji stawu Wąsal powiększyła się o
50%, a całego akwenu Wąsal - Pozy-
tywka prawie dwukrotnie. 

Po krótkim spacerze wzdłuż kanału
znaleźliśmy się przy stawie Pozytyw-
ka. To całkiem duży i zadbany zbior-
nik, również z czystą wodą, sporą ilością
roślinności wodnej. Wzdłuż ulicy Po-
zytywki ławki, na których można odpo-
cząć i przyglądać się licznym kaczkom
krzyżówkom. Miejsce urocze i całkiem
przyjemne podsumowanie wycieczki. A
powrót do centrum Ursynowa  - parę
minut spacerem do ulicy Puławskiej i do
wyboru kilka autobusów. Przy metrze
Stokłosy znalazłem się po 20 minutach.
Samochodem nie byłoby szybciej.

W podsumowaniu można powie-
dzieć - chwała DOK-owi i pomysłodaw-
com za zorganizowanie ciekawej wy-
cieczki. I dodatkowe spostrzeżenie:
przejazdy autobusem bywają czasem
wygodniejsze niż samochodem. Ktoś
prowadzi, można spokojnie wyglądać
przez okno i nie ma problemów z par-
kowaniem.

Szlakiem ursynowskich jezior
Na Ursynowie znajduje się  blisko 30 jezior i stawów, z czego
większość „zielonej” jego części. Na wschód od ulicy Puławskiej,
poza Jeziorem Imielińskim - jednym z najciekawszych w tej części
Warszawy ale trudno dostępnym i Stawem Łosice w Rezerwacie
Las Natoliński - możemy odwiedzać  jeszcze Jezioro Moczydło (1),
trzy stawki moczydłowskie i śródleśny staw w północnej części
Lasu Kabackiego. Za to Zielony Ursynów udostępnia takich sta-
wów i jeziorek ponad dwadzieścia. Kilka spośród  nich zwraca
uwagę swoją atrakcyjnością i co ważne - łatwą dostępnością dla
odwiedzających. 

UUrrssyynnoowwaanniiee ppooddcczzaass wwyycciieecczzkkii nnaadd ZZggoorrzzaałłąą..

SSttaaww WWąąssaall.. SSttaaww PPoozzyyttyywwkkaa..

SSttaaww GGłłęębbookkii..
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Rozpoczął się nabór na
stanowisko Warszawskie-
go Rzecznika Praw
Uczniowskich. Poszukiwa-
na jest osoba gotowa do
działania na rzecz
uczniów i promowania ich
praw. O powołania takiej
funkcji przy warszawskim
Ratuszu zabiegała m. in.
Młodzieżowa Rada m.st.
Warszawy.

– Szkoła musi być niezależna,
a prawa uczniów przestrzegane.
Uczniowie mają czuć, że są słu-
chani i rozumiani! - podkreśla
zastępca prezydenta Renata Ka-
znowska.

– Pandemia i okres nauczania
zdalnego spowodowały, że poja-
wiły się nowe problemy, z roz-
wiązaniem których musimy po-
móc naszym uczniom. Przed na-
mi również nowe wyzwania
związane z integracją i wspar-
ciem dla uczniów z Ukrainy! Dla-
tego działamy i robimy kolejny
krok dla naszych uczniów, na-
szych dzieci – dodaje wicepre-
zydent Kaznowska.

Do zadań Rzecznika będzie
należeć między innymi rekomen-
dacja, w jaki sposób postąpić w
przypadku naruszania praw
uczniów, a także w sytuacji prze-
jawów dyskryminacji. Rzecznik

będzie również współpracował
z dyrektorami i nauczycielami
szkół i placówek oświatowych
oraz samorządami uczniowski-
mi i radami rodziców pomagając
rozwiązywać konflikty.

Warszawski Rzecznik Praw
Uczniowskich uzupełni istnieją-
cą sieć rzeczników w stołecznych
szkołach. W prawie oświatowym
nie ma obowiązku powoływa-
nia rzecznika praw ucznia na po-
ziomie samorządów terytorial-
nych, jednak Warszawa jest prze-
konana do takiej decyzji. To tak-
że odpowiedź na postulaty mło-
dych ludzi - badania pokazały,
że taką potrzebę widzi ponad 70
proc. warszawskich uczniów. Za-
biegała o to również Młodzieżo-
wa Rada m.st. Warszawy, war-
szawscy radni, przedstawiciele
środowisk oświatowych i poza-
rządowych.

Przy Warszawskim Rzeczni-
ku Praw Uczniowskich powsta-
nie zespół ekspercki złożony z
przedstawicieli różnych środo-
wisk, m. in. pracowników insty-
tucji związanych z edukacją,
urzędników, przedstawicieli
Młodzieżowej Rady Warszawy
oraz specjalistów, których obec-
ność będzie zależeć od rodzaju
spraw zgłaszanych przez
uczniów.

Szczegółowe kryteria oraz in-
formacje dotyczące konkursu na
warszawskim portalu e-Rekrut-
acje https://erekrutacje-
-bip.um.warszawa.pl/ - Inspek-
tor ds. edukacji, oświaty i wy-
chowania (Pełnomocnik Prezy-
denta m.st. Warszawy do praw
uczniowskich). M B L

Początek roku szkolnego to nowe wyzwa-
nia i dużo pracy zarówno dla uczniów,
jak i nauczycieli. To wyjątkowy rok także
dlatego, że w ursynowskich szkołach po-
zostają uczniowie z Ukrainy. Gośćmi
podczas oficjalnych uroczystości w Szko-
le Podstawowej nr 303 byli I sekretarz
Ambasady Ukrainy oraz burmistrz Ursy-
nowa Robert Kempa. Wszystkie pierwsze
klasy, z życzeniami wielu uśmiechów,
otrzymały maskotkę misia Ursynka.

Na Ursynowie rok szkolny rozpoczęło prawie 17
tys. uczniów, w tym ponad 1 200 ukraińskich.

– Chciałabym w imieniu Ambasady i Ambasa-
dora Ukrainy podziękować wszystkim za dobro i
zapewnienie ukraińskim dzieciom bezinteresow-
nej pomocy. W imieniu Ukraińców składam
ogromne podziękowania wszystkim ludziom do-
brej woli, którzy nie pozostawiają nas w obliczu
wojny. Cały czas mamy nadzieję, że niebawem

nadejdzie pokój -  mówiła Olga Marczuk, I sekre-
tarz Ambasady Ukrainy podczas uroczystości w
Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej.

Ukraińscy uczniowie z klas pierwszych otrzyma-
ją wyprawki szkolne w formie plecaków, ufundo-
wane przez Lions Club Warsaw.

– Dla wszystkich dzieci, którym trudno było
wstać i przyjść dzisiaj do szkoły, mam dobrą wia-
domość – za 10 miesięcy wakacje. Ale przed Wa-
mi też wspaniały czas, w którym będziecie po-
znawać swoich przyjaciół na całe życie. Nauczy-
cielom i wszystkim pracownikom szkoły życzę
energii do dalszej pracy – mówił podczas uroczy-
stości burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.

To już tradycja, że pierwszego dnia szkoły każ-
da pierwsza klasa otrzymuje z rąk członka zarzą-
du dzielnicy Ursynów dużą maskotkę misia Ursyn-
ka. Ma towarzyszyć dzieciom w radosnych i trud-
niejszych chwilach.

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia! 

Ponad 280 tys. dzieci i młodzieży rozpo-
częło nowy rok szkolny w Warszawie.
Część z nich wróciła po wakacjach lub
rozpoczęła edukację w wyremontowa-
nych lub z zupełnie nowych miejskich
szkołach i przedszkolach.

– Po dwóch miesiącach wakacji zaczynamy no-
wy rok szkolny. Wszystkim uczniom życzę do-
brych wyników w nauce, rozwoju pasji i zaintere-
sowań oraz nowych przyjaźni. Rodzicom życzę ra-
dości z sukcesów dzieci, a dyrekcji i nauczycie-
lom satysfakcji z pracy zawodowej – mówi Rena-
ta Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. War-
szawy odpowiedzialna m.in. za miejską edukację.
– Mimo wielu szkodliwych zmian wprowadza-
nych przez rządzących do polskiego systemu
oświaty, w naszych placówkach będą królowały
otwartość, wzajemny szacunek i życzliwość. Edu-
kacja to fundament naszego społeczeństwa dlate-
go mam nadzieję, że warszawska oświata stawi
czoła kolejnym przeciwnościom – dodaje.

Wielki powrót do nauki
1 września do 810 przedszkoli i szkół prowadzo-

nych przez m.st. Warszawę wróciło 282 tys.
uczniów z czego:

- 48 tys. do przedszkoli;
- 139 tys. do szkół podstawowych, w tym od-

działów przedszkolnych;
- 95 tys. do szkół ponadpodstawowych.
Zgodnie z szacunkami Biura Edukacji 6 proc.

wszystkich uczniów (16,8 tys.), którzy rozpoczę-
li w tym roku szkolnym naukę w miejskich przed-
szkolach oraz szkołach, to dzieci i młodzież z Ukra-
iny. Będą oni uczęszczali do istniejących klas oraz
do oddziałów przygotowawczych ponownie two-
rzonych w szkołach od 1 września.

– Liczba oddziałów przygotowawczych zostanie
dostosowana do potrzeb uczniów cudzoziemskich
oraz możliwości organizacyjnych i kadrowych
szkół. Obecnie w miejskich szkołach zostanie
utworzonych 100 oddziałów, ale z pewnością ich
liczba będzie się zwiększała. Od wybuchu wojny
jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem
Edukacji i Nauki Ukrainy i tworzymy również wa-
runki do edukacji w systemie ukraińskim. Przy
wsparciu UNICEF organizujemy w każdej dzielni-
cy Warszawy kolejne punkty dla uczniów ukraiń-

skich do nauki zdalnej wyposażone w niezbędny
sprzęt  – podkreśla Renata Kaznowska.

Kolejne „Lato w mieście” za nami 
Warszawscy uczniowie, którzy spędzali waka-

cje w stolicy, mieli możliwość udziału w miejskiej
akcji „Lato w mieście”. Z opieki zorganizowanej w
169 miejskich szkołach oraz bogatej oferty zajęć
sportowych, edukacyjnych, artystycznych, wy-
cieczek i lekcji muzealnych skorzystało łącznie
blisko 13 tys. dzieci i młodzieży. W akcji wzięło
również udział ponad 2 tys. uczniów z Ukrainy -
co ważne te działania zostały sfinansowane przez
UNICEF na mocy porozumienia z miastem.

Szkoła dobrostanu psychicznego
W nowym roku szkolnym Warszawa kontynu-

uje program „Szkoła dobrostanu psychicznego”:
– Stworzenie uczniom bezpiecznego i komforto-
wego miejsca do nauki to priorytet, ale wiemy,
jak ważne jest również wsparcie psychologiczne
dzieci i młodzieży, w tym uchodźców z Ukrainy,
rodziców, nauczycieli i dyrektorów placówek
oświatowych. Dlatego dalej będziemy zapewnia-
li nie tylko pomoc specjalistów z miejskich porad-
ni psychologiczno-pedagogicznych, ale również
konsultacje, webinaria, kursy i szkolenia –mówi
wiceprezydent Kaznowska.

J a k u b  L e d u c h o w s k i

Czy Twoje dziecko jest
uczniem 4., 5., 6., 7. klasy
szkoły podstawowej? A
może właśnie rozpoczyna
naukę w 1. klasie? Dzięki
ważnej Karcie Ucznia
uczniowie mogą bezpłat-
nie podróżować Warszaw-
skim Transportem Pu-
blicznym.

Uczniowie 4. klas 
szkół podstawowych

Jeżeli Twoje dziecko jest
czwartoklasistą, wymień jego
Kartę Ucznia już teraz – te wyda-
ne w 2018 roku swoją ważność
tracą 30 września br. Im wcze-
śniej złożysz wniosek, zarówno
drogą elektroniczną, jak i bezpo-
średnio w placówce, tym szyb-
ciej otrzymasz kartę dla dziecka.

Uczniowie 5., 6. i 7. klas
Jeśli Twoje dziecko jest

uczniem 5., 6. lub 7. klasy szko-
ły podstawowej, któremu koń-
czy się data ważności wgranych
bezpłatnych uprawnień do prze-
jazdów komunikacją miejską 30
września br. to także już czas
przedłużyć jego Kartę Ucznia.

Karty Ucznia wydane w póź-
niejszych latach również mogą
stracić ważność 30 września br.
Ważność karty możesz spraw-

dzić w kasowniku, bramce metra
lub na stronie https://sprawdz-
karte.wtp.waw.pl/.

Uczniowie 1. klas 
szkoły podstawowej

Twoje dziecko od 1 września
będzie uczniem 1 klasy szkoły
podstawowej? Jemu też może
należeć się Karta Ucznia wraz z
wgranymi bezpłatnymi upraw-
nieniami do przejazdów komu-
nikacją miejską. Wnioski o
pierwszą Kartę Ucznia można
składać już teraz.

Jak przedłużyć ważność
Karty Ucznia?

Jeśli dziecko jest uczniem star-
szej klasy, ważność jego karty
minęła przykładowo w zeszłym
roku i dotychczas jej nie prze-
dłużyliście, możecie to zrobić w
każdej chwili w jednym z Punk-
tów Obsługi Pasażerów.

Będziecie potrzebowali: waż-
nej legitymacji szkolnej i po-
przedniej Karty Ucznia. Jeśli kar-
ta wymaga wymiany, pamiętaj-
cie o aktualnym zdjęciu w for-
macie 3,5 x 4,5 cm.

Jak wyrobić nową 
Kartę Ucznia?

Można to zrobić na dwa 
sposoby:

–  Za pośrednictwem strony
internetowej, do której link
otrzymaliście ze szkoły, do której
uczęszcza dziecko.

Będziecie potrzebowali: nu-
meru obecnej Karty Ucznia  (tyl-
ko w przypadku, jeśli jest to ko-
lejna karta) oraz zdjęcia dziecka.
Fotografia powinna być legity-
macyjna, wykonana w orientacji
pionowej na jednolitym, jasnym
tle. Upewnij się, czy jest ona w
odpowiednim formacie – JPG
lub PNG, w minimalnej rozdziel-
czości 200 x 259 pikseli, a wiel-
kość pliku nie przekracza 2 MB.
Powinna ona być także aktualna
i wykonane w ciągu ostatnich
sześciu miesięcy.

Po wypełnieniu i wysłaniu
wniosku na stronie interneto-
wej, na adres e-mailowy otrzy-
macie potwierdzenie jego zło-
żenia, a później informację o
rozpatrzeniu.

Nową Kartę Ucznia odbierze-
cie w szkole po otrzymaniu wia-
domości o jej wyrobieniu i do-
starczeniu.

– Bezpośrednio w szkole
Będziecie potrzebowali: wy-

pełnionego wniosku i zdjęcia le-
gitymacyjnego dziecka w forma-
cie 3,5 x 4,5 cm.

O Karcie Ucznia
Dzięki karcie uczniowie sto-

łecznych szkół podstawowych
oraz warszawiacy uczęszczający
do podwarszawskich szkół pod-
stawowych mogą korzystać z bez-
płatnych przejazdów Warszaw-
skim Transportem Publicznym.

Karty te obowiązują w 1. i 2.
strefie biletowej, można więc z
nimi podróżować także autobu-
sami linii strefowych „700” poza
granicami Warszawy, linii lokal-
nych L oraz – w ramach oferty
„Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” –
pociągami Kolei Mazowieckich i
Warszawskiej Kolei Dojazdowej
na obszarze obowiązywania
wspólnego biletu.

z t m . w a w . p l

Już czas wymienić Karty Ucznia

Nabór na Warszawskiego Rzecznik 
Praw Uczniowskich ogłoszony!

Do szkoły – gotowi, start!

Pierwszy dzwonek w ursynowskich szkołach
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Zaawansowane algorytmy i sztuczna in-
teligencja pomogły stolicy w spisie po-
kryć dachowych zawierających azbest.
Dane wskazują, że w Warszawie nadal
znajduje się niemal 5 ha tego typu da-
chów. Miasto od kilku lat wspiera miesz-
kańców w pozbywaniu się tego szkodli-
wego materiału z budynków.

Wymiana pokryć dachowych z materiałów ce-
mentowo-azbestowych to jedno z ważniejszych
wyzwań środowiskowych najbliższej dekady.
Właściciele i zarządcy nieruchomości muszą usu-
nąć je do końca 2032 r. Jak przebiega ten proces
w stolicy? Odpowiedź dały zaawansowane al-
gorytmy i sztuczna sieć neuronowa. Pomogły
one sporządzić dokładną listę budynków zada-
szonych azbestem i oszacować powierzchnię
tych dachów. Uzyskane dane zostaną wprowa-
dzone do bazy zarządzanej przez Ministerstwo
Rozwoju i Technologii.

Sztuczna inteligencja nauczyła się rozpozna-
wać materiały cementowo-azbestowe na war-
szawskim fotoplanie lotniczym. W obrębie stolicy
algorytmy zidentyfikowały w sumie 4020 budyn-
ków, których dachy zawierają azbest. Ich łączna
powierzchnia to 490 tys. mkw. To dziesięć razy ty-
le, ile mierzy cały dach Stadionu Narodowego.
Aż jedną trzecią tej powierzchni stanowią dachy
budynków mieszkalnych.

Najwięcej powierzchni azbestowo-cemento-
wych znajduje się na Ursynowie (16,5 proc.), w
Wawrze (16 proc.) i na Białołęce (13,2 proc.).
Największa liczba budynków krytych dachami z
azbestem znajduje się natomiast w Wawrze (21,5
proc.), w dalszej kolejności są Białołęka (15,3
proc.) i Wilanów (10,4 proc.). Azbestowy pro-
blem niemal nie istnieje w Śródmieściu, na Ocho-
cie, Żoliborzu i Pradze-Północ (udział poniżej 1
proc. w liczbie i powierzchni wykrytych dachów).

W przeszłości azbest stanowił bardzo popular-
ny materiał budowlany. Badania naukowe dowio-
dły jednak, że azbest ma silne właściwości rako-
twórcze. Dlatego w Polsce od 1997 roku obowią-
zuje zakaz stosowania zawierających go wyro-
bów, a do końca 2032 roku trzeba usunąć te zain-
stalowane wcześniej.

Z uwagi na szkodliwość tych produktów, wła-
ściciele nie mogą tego zrobić na własną rękę, lecz
jedynie z pomocą odpowiednich firm. Mieszkań-
cy Warszawy mogą otrzymać zwrot kosztów zwią-
zanych z demontażem, pakowaniem, transpor-
tem i unieszkodliwianiem  wyrobów azbestowo-
-cementowych. Poziom dofinansowania wynosi
nawet 100 proc. Szczegółowe informacje można
uzyskać na stronie Urzędu Miasta oraz w Biurze
Ochrony Środowiska.

Tylko w 2021 r. łączna wysokość miejskich do-
tacji przyznanych na usuwanie i unieszkodliwia-
nie wyrobów zawierających azbest wyniosła bli-
sko 3 mln zł. Pozwoliło to usunąć prawie 400 ton
odpadów zawierających azbest.

Odpady, które powstają po usunięciu wyrobów
azbestowo-cementowych, należą do kategorii niebez-
piecznych – wykazują właściwości toksyczne, rako-
twórcze lub łatwopalne. Wymagają specjalnego
transportu i zagospodarowania. To duże wyzwanie,
dlatego Warszawa wraz ze stolicami Armenii i Alba-
nii realizuje unijny projekt „Capital Cities – współpra-
ca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebez-
piecznymi – Erywań, Warszawa, Tirana”.

Inwentaryzacja pokryć dachowych zawierają-
cych azbest przeprowadzona w Warszawie to jed-
no z działań w ramach projektu. Oprócz spisu bu-
dynków powstał też raport, który podsumowuje
sytuację związaną z wykorzystaniem azbestu w
Armenii i Albanii. Dokument ma pomóc w prze-
prowadzeniu podobnej inwentaryzacji w Erywa-
niu i Tiranie. M B

Nowa funkcja bezpłatnej
aplikacji mobilnej War-
szawa 19115. Korzystając
z usługi Harmonogram
wywozu odpadów można
już nie tylko sprawdzić
terminy odbioru śmieci
pod wybranym adresem,
ale także ustawić przypo-
mnienia o tych terminach.

Wprowadzona funkcja będzie
szczególnie przydatna dla wła-
ścicieli domków jednorodzin-
nych oraz zarządców terenów,
spółdzielni i wspólnot mieszka-
niowych.

Użytkownik aplikacji może:
– ustawić przypomnienie o

odbiorze jednej, kliku lub
wszystkich  frakcji odpadów,

– ustawić przypomnienie na
wybraną godzinę, dla jednego
lub wielu adresów,

– zaplanować przypomnienie
z jedno, dwu lub trzy dniowym
wyprzedzeniem lub na każdy z
trzech dni poprzedzających pla-
nowany odbiór.

Przypominamy, że w zakładce
„Harmonogram wywozu odpa-
dów” można zapoznać się także
z zasadami segregacji śmieci, a w
przypadku wątpliwości wyszuki-
warka podpowie gdzie co wy-
rzucać.

Poprzez aplikację można zgło-
sić między innymi Wolny wnio-
sek - swój pomysł na zmiany w
mieście, które sprawią, że War-
szawa będzie piękniejsza, nowo-
cześniejsza i bardziej przyjazna.

Korzystając z Warszawskiego
Systemu Powiadomień, można
otrzymać informację o bieżących
wydarzeniach w mieście. Wy-
starczy wybrać kategorię i loka-
lizację, której mają dotyczyć in-
formacje m. in. o planowanych
zmianach w organizacji ruchu,
kluczowych projektach miej-
skich, ważnych terminach urzę-
dowych oraz wydarzeniach kul-
turalnych i sportowych współ-
organizowanych przez miasto.
Automatycznie wysyłane są rów-

nież informacje o lokalnych za-
grożeniach.

Zakładka EkoPunkty zawiera
dane adresowe i szczegóły funk-
cjonowania Punktów Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK), Mobilnych
Punktów Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych
(MPSZOK), w których mieszka-
niec może pozostawić bezpłat-
nie odpady przeznaczone do
unieszkodliwienia lub odzysku,
jadłodzielni, w których można
podzielić się lub poczęstować je-
dzeniem, a także aptek, które
przyjmują przeterminowane le-
ki i termometry rtęciowe, udo-
stępnionych i wyświetlanych w
postaci interaktywnej mapy do-
stępnej z poziomu aplikacji. W
zakładce EKOpunkty można
znaleźć adresy aptek, w których
możesz oddać termometry rtę-
ciowe oraz przeterminowane le-
ki. Na mapie możesz także
sprawdzić adresy stacjonarnych

i mobilnych Punktów Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych ( PSZOK I
MPSZOK).

W zakładce Indeks Jakości Po-
wietrza można sprawdzić ogól-
ny stan powietrza w Warszawie
z monitorowanych punktów po-
miarowych oraz związanych z
tym, zaleceń dotyczących ochro-
ny zdrowia.

Poprzez zakładkę Parkingi
można sprawdzić lokalizację i
dostępność miejsc parkingo-
wych, innych niż miejsca wy-
znaczone w Strefie Płatnego
Parkowania Niestrzeżonego (
SPPN). Na mapie możesz
sprawdzić trasę i czas dojazdu z
wybranego przez Ciebie miej-
sca. Każdy parking posiada me-
tryczkę informującą m. in. o
ogólnej liczbie i rodzaju miejsc
parkingowych, liczbie wolnych
miejsc, cennikach, dodatko-
wych usługach.
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Miejskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kana-
lizacji w m. st. Warszawie
S.A. oraz Veolia Energia
Warszawa S.A. współpra-
cują nad projektem odzy-
skiwania ciepła z war-
szawskich instalacji i sie-
ci kanalizacyjnej. Spółki
podpisały list intencyjny
w tej sprawie.

Zasoby tzw. ciepła traconego,
które powstaje w sezonie letnim
głównie w procesach technolo-
gicznych towarzyszących oczysz-
czaniu ścieków, a także ciepło ze
ścieków oczyszczonych i kana-
lizacji, mogą być wykorzystywa-
ne w sieci dystrybucyjnej mia-
sta zarządzanej przez Veolię oraz
na potrzeby własne MPWiK.

Obie spółki będą badać moż-
liwości odzysku ciepła w dwóch
oczyszczalniach ścieków – „Czaj-
ka” i „Południe” – a także w ko-
lektorach kanalizacyjnych i in-
nych instalacjach MPWiK. Bada-
ne będą również możliwości wy-
korzystania odzyskanego ciepła
na potrzeby miasta – w War-
szawskiej Sieci Ciepłowniczej
oraz na potrzeby stołecznych
Wodociągów.

– O ile pomyślne prognozy
związane z oceną możliwości
pozyskania tego rodzaju ener-
gii zostaną potwierdzone, będą
one mogły skutkować zawar-
ciem umów dotyczących zapro-
jektowania instalacji odzysku
ciepła z oczyszczalni ścieków
„Czajka” i „Południe” oraz ko-

lektorów kanalizacyjnych, a na-
stępnie budowy takiego nowo-
czesnego systemu. Projekt ma
szansę przełożyć się pozytyw-
nie na funkcjonowanie spółek –
MPWiK i Veolia – oraz miasta w
rozumieniu proekologicznym,
a także w aspekcie ekonomicz-
nym – podkreśla Renata Tomu-
siak, prezes MPWiK.

Projekt wpisuje się w ekolo-
giczne działania MPWiK w ra-
mach gospodarki obiegu za-
mkniętego i zmniejszenia zuży-
cia paliw kopalnych na rzecz od-
nawialnych źródeł energii. Sta-
nowi także część działań War-
szawy określonych w „Strategii
#Warszawa2030” odnoszących
się do emisji zanieczyszczeń i ga-
zów cieplarnianych.

– Nowoczesne rozwiązania
w energetyce to kompleksowe
myślenie o środowisku i miesz-
kańcach. Rozpoczynamy wspól-
nie pracę nad projektem, który
ma przynieść pozytywne efekty
ekonomiczne, ekologiczne i
społeczne. Ciepło odpadowe
może służyć do ogrzewania bu-
dynków przemysłowych i
mieszkalnych. Grupa Veolia
wdrożyła już z  powodzeniem
takie rozwiązanie w Szlachęci-
nie i wierzymy, że takie inno-
wacyjne podejście będzie kolej-
nym krokiem w redukcji paliw
kopalnych na potrzeby Warsza-
wy – mówi Paweł Orlof, dyrek-
tor generalny, prezes Veolii
Energii Warszawa S.A.

Więcej informacji o projekcie
można znaleźć na stronie
MPWiK.

M a r e k  S m ó ł k a

5 i 6 września 1,2 mln
emerytów i rencistów
otrzymało czternastą eme-
ryturę o łącznej wartości
1,4 mld zł. Kolejni upraw-
nieni otrzymają świadcze-
nie 10,15 lub 20 września.
W województwie mazo-
wieckim w tych dniach do-
datkową gratyfikację
otrzymało 133 tys. upraw-
nionych na łączną kwotę
159 mln zł. 

- Czternastkę wypłacamy już
od 25 sierpnia. Wszystkie
uprawnione osoby otrzymują ją
wraz z świadczeniem głównym,
w standardowym  terminie wy-
płaty swoich świadczeń. Do tej
pory dla mieszkańców regionu

wypłaciliśmy 523 mln zł dla 573
tys. emerytów i rencistów. W ca-
łym kraju dodatkowe świadcze-
nie otrzymało  3,6 mln w łącznej
kwocie  4,4 mld zł. Zdecydowa-
na większość z nich, bo ok 73
proc. otrzymała świadczenia w
pełnej wysokości, czyli 1338,44
zł brutto. Kolejni uprawnieni
otrzymają dodatkowe świadcze-
nie 10,15 lub 20 września  ra-
zem z bieżącą emeryturą lub
rentą – informuje Katarzyna
Krupicka regionalny rzecznik
prasowy ZUS województwa
podlaskiego.

Prawo do czternastki mają
osoby, które na 24 sierpnia, czy-
li dzień poprzedzający pierw-
sze wypłaty pobierali jedno z

długoterminowych świadczeń,
np. emeryturę, rentę czy świad-
czenie przedemerytalne. Czter-
nastki nie otrzymają osoby ze
świadczeniem zawieszonym,
np. z powodu przekroczenia li-
mitów dorabiania.

Świadczenie na rękę w peł-
nej wysokości wynosi 1217,98
zł. Na pełną kwotę mogą jednak
liczyć osoby, których świadcze-
nie podstawowe np. emerytu-
ra, renta nie przekracza 2900 zł
brutto. W przypadku osób ze
świadczeniem o wysokości po-
wyżej 2900 zł czternastka bę-
dzie zmniejszana zgodnie z za-
sadą „złotówka za złotówkę”.
Świadczenie nie będzie jednak
przyznawane, jeśli kwota czter-
nastej emerytury będzie niższa
niż 50 zł. Zatem na „czternast-
kę” mogą liczyć osoby, których
emerytura czy renta nie prze-
kracza 4188,44 zł brutto. 

Czternasta emerytura trafi w
sumie do 9 mln emerytów, ren-
cistów, w tym 8,1 mln z ZUS.
Przyznaje się ją z urzędu, to
oznacza, że nie trzeba składać
żadnego wniosku, aby otrzymać
pieniądze.

W ubiegłym roku w woje-
wództwie mazowieckim ZUS
wypłacił 1 mln. „czternastek” na
łączną kwotę  blisko 1,156 mln
zł. Pełną kwotę „czternastki” w
regionie otrzymało wówczas 802
tys. osób.

Aplikacja przypomni o wywozie śmieci

Wodociągi Warszawskie i Veolia 
chcą odzyskiwać ciepło z kanalizacji

Dachy z azbestem policzone

520 mln zł wypłaconych czternastek
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Żołnierze Armii Krajowej
utrzymywali przez więk-
szość Powstania Warszw-
skiego wsie w Puszczy
Kampinoskiej. To tu prze-
grupowywano oddziały,
odpoczywano oraz plano-
wano dalsze ruchy. Skra-
wek ziemi, nie będący pod
władztwem niemieckich
wojskowych, nazywano
często Niepodległą Rzecz-
pospolitą Kampinoską. 

Żołnierze AK wyswobodzili
spod niemieckiej okupacji wiele

podwarszawskich wsi i miejsco-
wości. Pod koniec sierpnia 1944
r. Grupa „Kampinos” kontrolo-
wała niepodzielnie cały wschod-
ni i centralny obszar Puszczy
Kampinoskiej, zamieszkany
przez kilka tysięcy ludzi. Żołnie-
rzom pomagali również leśnicy,
którzy bardzo dobrze znali miej-
scowe tereny. 

400-kilometrowy marsz 
oddziału AK

W lipcu 1944 r. partyzanci po-
rucznika Adolfa „Góry” Pilcha

przeszli 400 km z Puszczy Nali-
bockiej na prawym brzegu Nie-
mna do podwarszawskiej Pusz-
czy Kampinoskiej. Oddział ten
liczył prawie 800 ludzi i nie wziął
udziału w zajęciu Wilna przez
Armię Czerwoną i AK, po któ-
rym internowano blisko 5 tys.
polskich żołnierzy. Nie mogąc
nawiązać kontaktu z dowódz-
twem, żołnierze postanowili
udać się właśnie pod Warszawę,
gdzie miało wybuchnąć powsta-
nie. Docierając do Kampinosu
wzbudzili olbrzymią sensację.
Spośród 800 żołnierzy wszyscy
byli umundurowani, a połowa
jechała konno. 

Przypominamy rozmowę z
nieżyjącym prof. Tytusem Kar-
likowskim, powstańcem: „Na-
gle przychodzi meldunek do
naszego dowództwa, że w
Dziekanowie Polskim jest pol-
skie wojsko. To my na rowery i
jedziemy zobaczyć, co tam się
dzieje. Rzeczywiście, wojsko
polskie, polskie mundury jak
przed wojną, według polskie-
go regulaminu, orzełki” – opo-
wiadał o wydarzeniach z końca
lipca 1944 r. 

Oddziały „Góry”, który wów-
czas przyjął pseudonim „Doli-
na”, zostały włączone do zgru-
powania „Kampinos”, które
szybko uzyskało kontrolę nad
większością Puszczy Kampino-
skiej. Tak powstała republika
partyzancka, odległa niewiele
więcej jak 30 km od centrum
Warszawy. Ten okrawek Polski
przeszedł historii jako Rzeczpo-
spolita Kampinoska. Spod nie-
mieckiej okupacji zostały wy-
zwolone wsie Ławy, Łubiec,
Roztoka, Kiścinne, Krogulec,
Wędziszew, Brzozówka, Tru-
skawka, Janówek, Pociecha, Za-
borów Leśny i Wiersze. Polskie

patrole penetrowały także są-
siednie miejscowości, nieobsa-
dzone dotychczas przez oddzia-
ły nieprzyjaciela. Do Kampino-
su trafiły też inne, pomniejsze
oddziały partyzanckie, które
jednak szybko opuszczały las,
kierując się na Bemowo i Żoli-
borz. Puszczę traktowano
przede wszystkim, jako bazę za-
opatrzeniową i werbunkową
dla powstańczej Warszawy. 

Nie oznacza to, że nie toczono
walk z Niemcami. Mimo że w
drugiej połowie sierpnia w lesie
zostało tylko 500 żołnierzy, to
dowództwo niemieckiej 9 Armii
szacowało, że w szeregach Gru-
py „Kampinos” walczy ok. 5 tys.
osób. Niektórzy informatorzy
donosili nawet, że w Puszczy
Kampinoskiej przebywa 15 tys.

partyzantów dysponujących ar-
tylerią i obroną przeciwlotniczą.

Obrona Pociechy
Warto w kontekście starć z nie-

przyjacielem wspomnieć obronę
Pociechy. Miejscowość ta stano-
wiła jedną z najważniejszych pozy-
cji obronnych Grupy „Kampinos”,
gdyż uniemożliwiała Niemcom
korzystanie z dogodnych leśnych
traktów oraz blokowała dostęp do
wnętrza lasu. Na przełomie sierp-
nia i września 1944 r. żołnierze
AK stoczyli w tym rejonie sześcio-
dniową walkę pozycyjną, w trak-
cie której odparli liczne ataki kola-
boracyjnej Brygady Szturmowej
SS RONA. Nieco wcześniej, z mi-
sji oddzielania powstańczej War-
szawy od Rzeczypospolitej Kampi-
noskiej odwołano węgierską 12

Dywizję Rezerwową z II Korpusu
Rezerwowego. Powodem było
zbratanie się polskich partyzan-
tów z węgierskimi sojusznikami
Hitlera. Koniec Rzeczpospolitej
Kampinoskiej związany był z doga-
saniem powstania w Warszawie.
27 września dowództwo niemiec-
kiej armii dało rozkaz rozpoczę-
cia operacji „Spadająca gwiazda”,
która miała oczyścić przedpole
Warszawy. Polskie oddziały po wy-
mianie ognia opuściły swoje przy-
czółki w Kampinosie i przeszły w
Góry Świętokrzyskie. Partyzancka
republika zakończyła swój epizod,
będąc przez prawie dwa miesiące
niezależną od okupanta ziemią i
olbrzymim wsparciem dla po-
wstańczej Warszawy.

P i o t r  C e l e j
F o t .  w i k i p e d i a

O powstańczym parapaństwie w Kampinosie
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Powstaje 18. Stołeczna Brygada
Obrony Terytorialnej. Wkrótce
mundury wz. 93 będzie można czę-
sto zobaczyć m.in. na Ursynowie. 

– Będzie to brygada wyspecjalizowana w
obronie stolicy, w walce w terenie zurbani-
zowanym, obronie infrastruktury krytycznej
– zapowiedział gen. Wiesław Kukuła, do-
wódca WOT. Miejscem stacjonowania „oliw-
kowych beretów” będą m. in. dwie lokacje na
Ursynowie.

Powstanie kontenerowe 
miasteczko 

Warszawski batalion ma zostać uformo-
wany w przyszłym roku. Żołnierze podczas
pracy oraz tzw. szkoleń rotacyjnych stacjo-
nować będą na Zielonym Ursynowie. Pierw-
sze miejsce to obecne Centrum Operacji Po-
wietrznych - Dowództwo Komponentu Po-
wietrznego przy ulicy Kajakowej. Drugim
będzie ulica Karczunkowskiej i powstające
tam kontenerowe miasteczko. 

Szkolenie będzie obejmowało m. in. tzw.
USAR, (ang. Urban Search And Rescue),
czyli działania poszukiwawcze i ratownicze
w mieście. Trwa rekrutacja do nowej jed-
nostki. Informacji udzielają Wojskowe Bira
Rekrutacji. 

„Stołeczna brygada WOT to przede
wszystkim jest jasny sygnał dla naszych ad-
wersarzy, że Warszawy będziemy bronić i że
stolicy będą bronić sami warszawiacy, któ-
rzy wstąpią do brygady obrony terytorial-
nej”. – mówił dla polskatimes.pl gen. broni
Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony
Terytorialnej. Generał podkreśla, że obecnie
Wojska Obrony Terytorialnej liczą ponad 33
tys. żołnierzy. Docelowo ma ich być 50 tys.

Ochotnicza obrona 
na niepewne czasy

Koncepcja obrony terytorialnej nie jest
niczym nowym i testowano ją już w czasach
PRL. Dopiero jednak w 2017 roku przywró-
cono tą służbę. Wojska Obrony Terytorialnej
stały się piątym rodzajem Sił Zbrojnych obok

Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Mary-
narki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Przy-
kład wojny na Ukrainie, gdzie obrona tery-
torialna kierowała ewakuacjami miast i kon-
trolą szlaków oraz ludzi pokazuje, że jest to
niezwykle istotna służba.

Wojska Obrony Terytorialnej utworzone
zostały 1 stycznia 2017 roku. Formacja przez
cały czas dynamicznie się rozwija. Żołnierze-
-ochotnicy szkolą się obecnie w ramach
osiemnastu brygad obrony terytorialnej. W
ostatnim czasie utworzono trzy nowe brygad
OT: 18 Stołeczną Brygadę OT, 19 Nadbu-
żańską Brygadę OT oraz 20 Przemyską Bry-
gadę OT. W bezpośredniej podległości Do-
wództwa WOT pozostają również: Centrum
Szkolenia WOT w Toruniu, Centrum Łącz-
ności i Informatyki w Zegrzu oraz Szkoła
Podoficerska SONDA.  

Obrona i wspieranie lokalnych społeczno-
ści to misja Wojsk Obrony Terytorialnej. Bez-
pośrednio z niej wynikają zadania Formacji.
Na czas wojny, głównym zadaniem WOT
jest współdziałanie z wojskami operacyjny-
mi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie

operacji zarządzania kryzysowego, w tym
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. 

Obecnie w WOT służbę pełni ponad 32
000 żołnierzy, w tym ponad 28 100 ochot-
ników oraz ponad 3900 żołnierzy zawodo-
wych. 32% żołnierzy OT ma wykształcenie
wyższe, blisko połowa (46%) średnie. Naj-
więcej żołnierzy OT legitymuje się wykształ-
ceniem ogólnym – ponad 48%, prawie 32%
technicznym i 15% humanistycznym. Medy-
cy stanowią 2%, prawnicy 1,2%, a osoby z
wykształceniem rolniczym 1,8%. Formacja
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród
kobiet, które stanowią blisko 20%. 55,9%
żołnierzy OT deklaruje stałe zatrudnienie
(umowa o pracę); ponad 4,8% prowadzi
własną działalność gospodarczą; 3,1% utrzy-
muje się z prowadzenia gospodarstw rol-
nych; ponad 18,4% to studenci; a kolejne
17,9% stanowią osoby bez stałego zatrudnie-
nia, w grupie tej są też osoby, których dochód
stanowią umowy zlecenia. Średnia wieku
żołnierza OT to 33 lata.

P i o t r  C e l e j

Nowa brygada Wojsk Obrony Terytorialnej 
będzie mieć swoją siedzibę na Ursynowie 

FOTO WIKIPEDIA

W pierwszych tygodniach wojny w Ukrainie do Warsza-
wy trafiło kilkaset tysięcy uchodźców. Wielu z nich zo-
stało do dzisiaj i układa sobie życie na nowo w stolicy.
W znalezieniu pracy dla animatorów kultury, chore-
ografów, czy pracowników bibliotek w miejskich insty-
tucjach kultury pomaga Fundacja Polskie Centrum Po-
mocy Międzynarodowej, prowadząc program „Cash
for Work”.

- Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę wspieramy naszych
gości ze wschodu na tyle, na ile możemy, a Ukraińcy dzięki swojej
obecności wzbogacają naszą kulturę, także poprzez pracę w bi-
bliotekach, domach kultury czy teatrach. Integracja to proces dwu-
stronny, dlatego wymiana kulturowa jest tak ważna. Z tego powo-
du bardzo się cieszę, że stołeczne instytucje biorą udział w progra-
mie „Cash for work” Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzyna-
rodowej i proces zatrudnienia w sektorze kultury przebiega spraw-
niej – powiedziała zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Aldona
Machnowska-Góra.

Warszawskie instytucje kultury biorą udział w programie zatrud-
nienia interwencyjnego uchodźców z Ukrainy „Cash for Work”, któ-
ry jest realizowany przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Między-
narodowej (PCPM). Za finansowanie przedsięwzięcia odpowiada
amerykańska organizacja International Rescue Committee (IRC).

Dotychczas w instytucjach kultury w Warszawie pracę znalazły
62 osoby z Ukrainy, m.in. w bibliotekach, domach kultury, muze-
ach i teatrach, gdzie pracują jako animatorzy kultury, fotografowie,
choreografowie, a także w działach administracyjnych. 

W ramach wsparcia obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w Pol-
sce po 24 lutego 2022 roku, Fundacja Polskie Centrum Pomocy Mię-
dzynarodowej realizuje szereg programów pomocowych. Od wspar-
cia w zatrudnianiu nauczycieli, po finansowanie zajęć dla dzieci, kur-
sy językowe i zapomogi finansowe. M B

Goście z Ukrainy w kulturze
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Oczywiście tytuł niniejszego felietonu jest przewrotny, ponieważ wyści-
gi konne na służewieckim torze mają dzisiaj mniej więcej tyle uroku, co
gacie hutnika po nocnej zmianie. Tak określiłby dzisiejsze mityngi wy-

ścigowe mój ulubiony Raymond Chandler, autor kultowych powieści kryminal-
nych. Oczywiście, gdyby żył. Od 4 lipca 1971 roku jestem po uszy zakochany w
służewieckim hipodromie, dziecku Zygmunta Hrabiego Plater – Zyberka, wybitnego polskiego ar-
chitekta okresu międzywojnia, ale gdyby nie grupa oddanych torowi i sprawie Ludzi Wyścigów, praw-
dziwych wyścigowych herosów skłonnych poświęcić wszystko dla swoich koni - moja noga od
dawna nie postałaby na Puławskiej 266. 

Nędzne pule nagród, złożona z dyletantów Komisja Techniczna, zrujnowany tor treningowy i za-
bytkowe stajnie, fatalny mechanizm zarządzania 137-hektarową spuścizną narodową, powodują,
że bywanie na Służewcu nie daje wielkiej satysfakcji. Jedynym wabikiem, który dzisiaj ciągnie mnie
na Służewiec, jest możliwość bliskiego obcowania z takimi pasjonatami wyścigów jak zawsze ro-
ześmiany Jurdeczka, Filip, Andrzej, Kamil, Zbyszek, Zuzia, Małka i kilkoro innych. Oddany do
użytkowania w czerwcu 1939 r. unikatowy obiekt o łącznej powierzchni 137 ha, znakomicie sko-
munikowany z centrum miasta, to perła w koronie stolicy państwa. Dzisiaj z miesiąca na miesiąc
marnieje na oczach ministerialnych i miejskich decydentów. W każdym cywilizowanym kraju do-
prowadzenie zabytku do tak katastrofalnego stanu byłoby nie do pomyślenia. Choć wyremontowa-
no Trybunę Honorową, to już Trybuna Środkowa została poddana remontowi tylko w połowie. O
reszcie zabytku zapomniano. Prymitywne toalety (latryny) posiada jedynie kilka zrujnowanych i
pokrytych rakotwórczym azbestem stajni, w pozostałych obsługa załatwia potrzeby fizjologiczne
w krzakach. W XXI wieku, w stolicy dużego państwa zrzeszonego w elitarnej UE. 

K iedy w 2008 r. zamożna państwowa spółka Totalizator Sportowy przejęła Służewiec w 30-
letnią dzierżawę, wpadłem w euforię. To miał być ten Mesjasz, którego pojawienia się od
lat wyglądałem ja i całe środowisko wyścigowe. Rzeczywiście, początkowo można było mieć

nadzieję, bowiem plany inwestycyjne TS były wyjątkowo śmiałe, rozległe i przemyślane. Niestety,
pozostały tylko na papierze. Jestem na Służewcu od ponad pół wieku. Widziałem jego rozkwit i naj-
lepsze lata, kiedy gonitwy obserwowało na trzech trybunach 30 tys. widzów, widziałem także
upadek, kiedy na tor wszedł syndyk i licytował majątek, a sezon rozpoczynał się w sierpniu. I po-
nownie euforia po podpisaniu w 2008 r. umowy dzierżawy z TS, a teraz krzyk rozpaczy na widok
przedśmiertnych konwulsji wyścigów konnych oraz degradacji wspaniałego zabytku. Dzisiaj wy-
ścigi konne na Służewcu przypominają leżącego na marach śmiertelnie chorego pacjenta, który ży-
je tylko dzięki kroplówce, czyli bieda – puli nagród płynących z kasy TS. Wynosi ona 8,5 mln zł na
cały sezon i nie była rewaloryzowana od początku, to znaczy od maja 2008 r. Wyobraźcie sobie Czy-
telnicy, że przy dzisiejszych cenach zarabiacie tyle, ile zarabialiście w 2008 r. Dałoby się wyżyć? Py-
tanie retoryczne. Dlatego Służewiec niby jeszcze żyje, ale jest w stanie agonalnym. 

Agonię przyspiesza seria bulwersujących wydarzeń, które ostatnio miały tam miejsce. Są one wy-
nikiem niekompetencji, niechlujstwa oraz braku wyobraźni konkretnych osób wysoko umocowanych
w strukturach Służewca. W lipcowej gonitwie o Nagrodę Kozienic (kat. A, 2000 m) na celownik pra-
wie równocześnie wpadły dwa ogiery – Night Tornado oraz Kaneshya. O wyniku gonitwy musiał za-
decydować foto-finisz. Po wyjątkowo długim badaniu obrazu z celownika stewardzi z KT orzekli „łeb
w łeb”, czyli dwóch zwycięzców. Tymczasem z udostępnionego po 10 dniach foto-finiszu wynika, że
o nos (mniej więcej 20 cm) wygrał Night Tornado. Polski Klub Wyścigów Konnych, który nadzoru-

je prace KT, jak również służewiecki Od-
dział Totalizatora Sportowego (organiza-
tor gonitw) nie zajęły dotąd oficjalnego
stanowiska w sprawie, dając tym samym
pole do popisu spekulacjom i amatorom
spiskowej teorii dziejów. 

Kolejny wstrząs nastąpił 28 sierpnia po
rozegraniu prestiżowej nagrody St. Le-
ger (kat. A, 2800 m). Dwa dni po gonitwie
okazało się, że konie ścigały się nie na
dystansie 2800, lecz na 2739 m, bo ktoś
przez nieuwagę(?) postawił słupek star-
towy na niewłaściwym miejscu. Podobny
przykład niechlujstwa nie miał miejsca
na Służewcu od 1939 r. Popełniłem w

„Passie” mocno krytyczny artykuł, który przedrukował w całości E-Play, największy portal branży
hazardowej. Za mną poszła Gazeta.pl zamieszczając na łamach równie krytyczną publikację. Pod
naciskiem mediów KT unieważniła w miniony piątek gonitwę St. Leger. Ale co dalej? Organizator
gonitw w osobie TS deklaruje w wydanym oświadczeniu, że wobec werdyktu KT unieważniające-
go gonitwę „nie będzie uchylał się od wypłacenia nagród właścicielom koni biorących udział w go-
nitwie”. Ciekawe tylko, w jaki sposób zostanie zaksięgowany ten wydatek? Wszak formalnie goni-
twy nie było, nie ma zwycięzcy i pokonanych, więc jaki będzie tytuł wypłaconego świadczenia? 

Zbudynku dyrekcji TS dochodzą też głosy jakoby gonitwa St. Leger miała zostać powtórzo-
na. Tylko kiedy? Każdy koń, szczególnie z górnej półki, ma swój cykl treningowy, który ukie-
runkowany jest na konkretny dzień – dzień startu w konkretnej gonitwie. Zdaniem zdecy-

dowanej większości wyścigowego środowiska, powtórzenie w tym sezonie St. Leger jest niemożli-
we do zrealizowania. Na uzasadnioną krytykę medialną TS reaguje histerycznie, sugerując w wy-
dawanych oświadczeniach, że Służewiec rozkwita, a zarzuty wobec dyrekcji toru nie mają podstaw,
godzą w wizerunek spółki i są inspirowane przez osoby wrogo nastawione do TS. Oświadczam, że
ani ja, ani moja macierzysta gazeta “Passa” nie byliśmy i nie jesteśmy wrogo nastawieni do nikogo.
Nie możemy jednakowoż przymykać oczu na ewidentne błędy w zarządzaniu zabytkowym mieniem
państwowym. Nie możemy bezczynnie patrzyć, jak zaplecze toru służewieckiego powoli prze-
kształca się w XIX-wieczny skansen. Nie możemy udawać ślepców, widząc niekompetencję stewar-
dów z KT. Nie możemy w końcu udawać głuchych, kiedy od lat słyszymy błagalne prośby właści-
cieli koni oraz trenerów o zrewaloryzowanie nagrodowej nędzy, czyli stałej od 2008 r. puli nagród
wynoszącej 8,5 mln zł. A co do godzenia w wizerunek TS, myślę sobie, że zarząd spółki nie powi-
nien szukać winnych na zewnątrz – wśród dziennikarzy, trenerów, czy właścicieli koni. Najczęściej
wizerunek firmy psują ludzie z wewnątrz, poprzez własną niekompetencję, brak empatii oraz
umiejętności dialogu z otoczeniem. Trudno mi zrozumieć, dlaczego dyrektor służewieckiego toru
zamiast rozmawiać ze środowiskiem wyścigowym i mediami, woli uprawiać propagandę, publiku-
jąc oświadczenia typu „tyle dobrego zrobiliśmy dla Służewca, a środowisko inspirowane przez wi-
chrzycieli robi nam wbrew”. Takiej narracji nikt nie kupi. 

W minioną niedzielę byłem na wrocławskim torze Partynice, gdzie zorganizowano mityng,
którego gwoździem była gonitwa o Wielką Wrocławską Nagrodę Prezydenta Wrocła-
wia z pulą nagród 200 tys. zł. W odróżnieniu od Służewca wstęp był wolny, zawody ob-

serwowało prawie 20 tys. widzów, otwarto dziesiątki punktów gastronomicznych, urządzono nie-
zliczone atrakcje dla dzieci i dorosłych, grały sekstet jazzowy i orkiestry podwórkowe – po prostu
opadła mi szczęka. Nie widziałem chmary ochroniarzy, jak na Służewcu, porządku na całym roz-
ległym terenie pilnowało ledwie kilkanaście osób. Jestem warszawiakiem z dziada pradziada, ale
muszę to z siebie wydusić: role się odwróciły i Służewiec w porównaniu z Partynicami stał się wy-
ścigową wiochą. Pan Jerzy Sawka, dyrektor Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice,
który został wybrany prezydentem organizacji Euro Equus, skupiającej europejskie miasta promu-
jące się poprzez konie, na pewno udzieliłby dobrych rad panu Dominikowi Nowackiemu, dyrekto-
rowi warszawskiego Służewca, jak organizować mityngi wyścigowe na europejskim poziomie. Ze
swojej strony, kłaniam się panu Sawce nisko do ziemi – po  polsku oraz wnoszę do prezesa PKWK
o przeniesienie części gonitw kategorii B i kilku kategorii A na Partynice. Oczywiście, dopiero po
zagwarantowaniu trenerom i właścicielom wypłaty premii transportowych pokrywających koszty
pobytu we Wrocławiu służewieckich koni oraz obsługi. Skoro tor służewiecki się zwija, niechaj par-
tynicki się rozwija.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Niedyskretnie o służewieckim torze

„Oświadczam, że ani ja, ani
moja macierzysta gazeta
“Passa” nie byliśmy i nie 
jesteśmy wrogo nastawieni
do nikogo. Nie możemy 
jednakowoż przymykać 
oczu na ewidentne błędy 
w zarządzaniu zabytkowym
mieniem państwowym“

Otrzymałem dziś kolejne pismo z ZUS-u.
Ucieszyłem się. Czternastka czy piętnastka?
Już mi w głowie się przewraca od luksusu,

Stać mnie będzie dodatkowo na dwa ciastka!

Już myślałem, że to prezent od Premiera,
A tymczasem wieść jest elektryzująca.
Chodzi o to, że wypłata będzie teraz

Już nie w piąty, ale w szósty dzień miesiąca.

Nie ukrywam łez ze szczęścia i wzruszenia,
Drobnym maczkiem napisane czytam zdania,
Dodatkowo numer zmienia się świadczenia,

A co więcej: prawo mam do odwołania!

Bardzo cenię sobie to uzasadnienie,
Nie dowierzam, muszę jeszcze raz przeczytać,
I przyznaję, że wciąż jestem pod wrażeniem,

Za tę troskę o zwykłego emeryta.

Ilu ludzi się musiało napracować,
Ile kopert, pism do druku i podpisu.

To z pewnością wymyśliła tęga głowa,
Dobra zmiana i kolejny sukces PiS-u.

Lecz nie wiążmy tej decyzji z polityką,
Za tym musi kryć się w ZUS-ie głębszy motyw.

Gratuluję. I zazdroszczę pracownikom,
Że nie mają nic lepszego do roboty.

Pomyślałem, że nie mogę zostać w tyle
I dlatego moi drodzy czytelnicy,

By podlizać się i waszym być pupilem.
Też przesuwam termin mojej miesięcznicy.

Chcąc satyrą tak jak kropla drążyć skałę,
Już od września was zapraszam na spotkania,
Lecz nie w pierwszy, ale w drugi poniedziałek.

I nie będzie żadnych praw do odwołania.

W o j t e k  D ą b r o w s k i

PISMO Z ZUS
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Najbliższe spotkanie z autorem MKWD (13 miesięcznica) odbędzie się w poniedziałek 
12 września o godz. 18 w restauracji Winowajcy roku 

(Warszawa Ursynów, ul. Romera 4b, w Parku obok tężni). 
Serdecznie zapraszam.

Stworzył przeboje, które
towarzyszyły całym poko-
leniom. Nie tylko Pola-
ków, ale też i całego bloku
wschodniego. Mieszkający
na Ursynowie Edward Hu-
lewicz zmarł 4 września
2022 r. w wieku 84 lat.

Edward Hulewicz był praw-
dziwą gwiazdą polskiej sceny
rozrywkowej lat 60. i 70. Artysta
tworzył niemal do końca życia.
Całkiem niedawno udzielił wy-
wiadu „Passie”. 

Bożyszcze kobiet
Bujne włosy, ciemne okulary,

wąs i elegancja epoki. „Stylów-
ka”, która z powodzeniem przy-
ciągnęła wzrok nawet na koloro-
wym Nowym Świecie. Hulewicz
był niezwykle popularnym arty-
stą, dziś powiedzielibyśmy, że
trendsetterem. Do tego muzyk
miał szerokie spektrum wokal-
ne, obejmowało ono skalę od ba-
rytonu do tenora. Hulewicz wy-
konywał więc utwory zarówno
operowe, jak i rozrywkowe. 

Muzykę Hulewicza znamy
przede wszystkim z takich prze-
bojów, jak: “Hej, baby, baby”,
“Dwa złote warkocze”, “Obiet-
nice”, “Zielone łąki”, “Paskuda”,
“Nie pytaj już”, czy nieśmiertel-
ne na weselach i przyjęciach “Za
zdrowie pań”. 

Muzyk zmarł niespodziewanie.
Przyczyna zgonu nie została poda-
na do wiadomości publicznej. Mi-
mo 84 lat Hulewicz był wciąż ak-
tywny zawodowo. W 2019  na-
grał tytułowy utwór do czołówki
“Sanatorium miłości”. Z kolei
utwór “Bo życie jedno mam” pro-
mował również jego kolejny, na-

grany w wieku 81 lat krążek pt.
„Rock Cafe”. Tak w rozmowie z
serwisem Onet opowiadał o swej
pasji do muzyki i pracy:  

„Jestem ciągle zawodowo
czynny, koncertuję i nadal otrzy-
muję propozycje kolejnych wy-
stępów. Poza tym nagrywam no-
we piosenki i płyty i staram się
nie zasklepiać w stylistyce obo-
wiązującej w czasach mojej naj-
większej popularności, tylko iść
z duchem czasu, śledzić, co dzie-
je się aktualnie w muzyce i two-
rzyć repertuar zgodny z aktual-
nymi trendami.”

Gwiazda całego 
„bloku wschodniego” 

Urodzony w 1937 roku męż-
czyzna od początku związany
był ze sztuką. Już w trakcie nauki
w liceum zdobył 1. miejsce w
Wojewódzkim Konkursie Recy-
tatorskim i założył rockowy ze-
spół Jazz and Song. W trakcie
studiów w Gdańsku udzielał się
w kultowych dla sceny wybrze-

ża Klubie Studentów Wybrzeża
„Żak” i klubie jazzowym „Rudy
Kot”. Spotkać tam mógł m. in.
Czesława Niemena. 

Przez pewien czas obrał Hule-
wicz na ASP w Warszawie drogę
malarstwa. Przygoda skończyła
się na kilku ukończonych seme-
strach. W 1965 przyszły gwiaz-
dor estrady wszedł w skład ze-
społu „Tarpany” i towarzyszył
mu w trakcie tournée w Czecho-
słowacji w 1965 roku. Najwięk-
szym przebojem zespołu stała
się piosenka „Siała baba mak”,
do której muzykę i tekst napisał
Edward Hulewicz. Piosenka ta
kilkakrotnie zwyciężyła w popu-
larnej audycji Telewizyjna Gieł-
da Piosenki.

Następnie Edward Hulewicz
przeszedł do zespołu Heliosi. 

W 1971 Edward rozpoczął sa-
modzielną działalność artystycz-
ną. Współpracował z najwięk-
szymi ówczesnymi polskimi tek-
ściarzami i autorami muzyki.
Stworzył mnóstwo przebojów,
które były popularne w całym
bloku wschodnim Edward Hule-
wicz koncertował w prawie
wszystkich krajach europejskich
w tym pięciokrotnie w Rosji oraz
w USA i Kanadzie. W 2005 na
stałe powrócił do Polski i za-
mieszkał na Ursynowie. War-
szawski okres życia Hulewicza
to bardzo twórcza „jesień życia”.
W roku 2006 śpiewał podczas
Sopot Festiwal Top Trendy jako
gość specjalny. W styczniu 2008
był gościem i jurorem edycji pro-
gramu „Szansy na sukces”, któ-
ra była oparta na jego utworach.
W roku 2009 ukazała się płyta
artysty pod tytułem „Rozpal
mnie”. W 2020 obchodził 60-le-
cie działalności muzycznej, w
tym samym roku otrzymał Złoty
Medal „Zasłużony Kulturze Glo-
ria Artis”. P i o t r  C e l e j

„Bo życie jedno mam”

Zmarł Edward Hulewicz, muzyk z Ursynowa

Ta wiadomość wstrząsnęła środowiskiem!
4 września, w wieku 84 lat, odszedł nagle Edward Hulewicz,

znany wokalista i społecznik 
Był wieloletnim członkiem Zarządu Sekcji Estrady ZASP, moc-

no zaangażowanym w opiekę nad grobami artystów.
Mieszkał od kilkudziesięciu lat na Ursynowie, na Bacewi-

czówny; nasz sąsiad.
Zawsze nienagannie ubrany, zawsze wiernie oddany sztuce,

której służył i którą nad życie ukochał. Kochał być potrzebnym i
zawodowo czynnym. Do końca liczył na to, że się uda, że zwycię-
ży chorobę. Swoim sympatykom z dumą pokazywał na Insta, jak
ćwiczy na przyrządach, bo już lepiej, bo daje radę, bo DA RADĘ! 

Nie dał...żegnaj, rajski ptaku, ulubieńcze kobiet, którym zosta-
wiłeś wielki przebój “Za zdrowie pań”. Żegnaj, Edku, żegnaj, Ko-
lego. Tak mi przykro... E l ż b i e t a  I g r a s
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Każdy miłośnik sportu podpisze
się pod tezą, że stolica dużego
europejskiego kraju powinna
dysponować dobrymi warunka-
mi do uprawiania lekkoatlety-
ki. Czy zatem Warszawa jest od-
powiednim miejscem dla królo-
wej sportu?

Nastroje na krajowym podwórku lek-
koatletycznym uległy znacznej popra-
wie po zakończonych kilka dni temu
Mistrzostwach Europy. Reprezentacja
Polski przywiozła z Monachium 14 me-
dali i zajęła 5. miejsce w klasyfikacji
punktowej. Sukcesy lekkoatletów pod-
czas europejskiego czempionatu zago-
iły rany po niedawnych Mistrzostwach
Świata, z których Polacy wrócili tylko z
czterema krążkami. Jednym z powo-
dów przeciętnego występu kadry miał
być konflikt między lekkoatletami a
działaczami, których stanowczo repre-
zentował wiceprezes PZLA, Tomasz Ma-
jewski. Dwukrotny mistrz olimpijski w
pchnięciu kulą zapewniał, że podno-
szona przez lekkoatletów krytyka dzia-
łań związku jest bezpodstawna, a re-
prezentowana przez niego instytucja
dokonuje wszelkich starań, aby kadro-
wicze mieli jak najlepsze warunki szko-
lenia. Przy tej okazji warto zaznaczyć,
że Majewski dzieli funkcję wiceprezesa
ogólnokrajowego związku z prezesurą
w WMOZLA, czyli lokalnym związku,
obejmującym teren Warszawy i Mazow-
sza. Tu powodów do optymizmu może
mieć zdecydowanie mniej, bo mimo że
kluby z województwa mazowieckiego
bardzo dobrze wypadają na arenie ogól-
nokrajowej, to udział w tym sukcesie
klubów z Warszawy jest nieadekwatny
do potencjału, jaki może nieść za sobą
fakt trenowania w tak dużej aglomera-
cji. Świadczy o tym chociażby to, że w
tegorocznych Mistrzostwach Polski U18
największy warszawski klub lekkoatle-
tyczny KS AZS AWF Warszawa zajął
dopiero 13. miejsce w ogólnopolskiej
klasyfikacji punktowej, ustępując klu-
bom z mniejszych miast, w tym z Ostro-
wa Wielkopolskiego, Aleksandrowa
Łódzkiego czy Chełmna. Warto zauwa-
żyć, że zawodnicy AZS AWF Warsza-
wa wypadają znacznie lepiej w star-
szych kategoriach wiekowych, gdzie w
klasyfikacjach punktowych Mistrzostw
Polski U20 i U23 zajmowali kolejno

siódme i pierwsze miejsce. W tym przy-
padku w grę wchodzi jednak jeden
trudny do uchwycenia aspekt. Otóż,
wraz z rozpoczęciem nauki w liceum
(dotyczy to zarówno zawodników z ka-
tegorii U18, jak i przede wszystkim ka-
tegorii U20), a tym bardziej studiów,
absolutny hegemon na lekkoatletycz-
nej mapie stolicy, czyli KS AZS AWF
Warszawa zyskuje licznych reprezen-
tantów, którzy pochodzą z innych miej-
scowości. Kolejne warszawskie kluby
zajmowały w powyższych klasyfika-
cjach 36. miejsce (U18, OKS Skra War-
szawa) i 30. (U23, AKL Ursynów). Na
marginesie pozostawię fakt, że sytu-
acja wygląda jeszcze gorzej, gdy spoj-
rzymy na kategorię U16. Tam w cało-
rocznym zestawieniu klubowym za rok
2021 najwyżej sklasyfikowanym war-
szawskim klubem znowu jest bielański
AZS, lecz jego rankingowa pozycja to
dopiero 50. miejsce.

Konkurencje biegowe
Wraz ze zwiększonym zainteresowa-

niem biegami ulicznymi popularność
zyskało przekonanie, że biegać można
zawsze i wszędzie, nawet chodnikami
warszawskich ulic. Dopóki chodzi o
sport amatorski, dopóty należy przy-
znawać temu zupełną słuszność. Jed-
nakże bieg lekkoatletyczny, szczegól-
nie na wyczynowym poziomie, potrze-
buje do tego specyficznych warunków
w postaci pełnowymiarowej bieżni tar-
tanowej. Tej na próżno szukać na połu-
dniowej stronie Warszawy. Najbliższy
tego rodzaju obiekt znajdziemy dopie-
ro na Śródmieściu, gdzie mieści się bież-
nia Agrykoli. Należy jednak pamiętać,
że jako obiekt ogólnodostępny, oblega-
ny jest przez biegaczy-amatorów, stąd
poprowadzenie specjalistycznej jed-
nostki treningowej jest w zasadzie wy-
kluczone. Tchnieniem nadziei dla war-
szawskiej lekkoatletyki było ponowne
otwarcie stadionu przy ul. Wawelskiej
(do niedawna obiektu Skry Warsza-
wa), lecz silne zapotrzebowanie sprawi-
ło, że wolne terminy rezerwacji zniknę-
ły w mgnieniu oka. Na boku pozostawię
kontrowersyjną kwestię, że z opłat za
wejście na stadion zwolnieni są biega-
cze indywidualni, zaś kluby sportowe
zobowiązane są do złożenia rezerwacji
i wniesienia stosownej należności. Lek-

koatleci z południa stolicy mogą sko-
rzystać jeszcze z wynajmu bieżni „Pod-
skarbińska” (Praga Południe), lub
obiektów „Łabiszyńska” (Targówek).
Jest to jednak utrudnione nie tylko ze
względu na koszty, ale również dale-
kie dojazdy, na które młodzi lekkoatle-
ci pozwolić sobie nie mogą. Nasza ursy-
nowska mistrzyni, Izabela Kuczaba vel
Kuciabińska trenować więc musi głów-
nie na ścieżkach Lasu Kabackiego, któ-
ry szczęśliwe rośnie w sąsiedztwie dziel-
nicowych ulic.

Konkurencje technicznie
Zdawać by się mogło, że obiektów

tartanowych na Ursynowie nie brakuje
i żądanie kolejnej bieżni jest absurdalne.
Tak, boisk tartanowych jest u nas pod
dostatkiem, lecz żadne z nich nie spełnia
minimalnych kryteriów do wyczynowe-
go uprawiania lekkoatletyki. Bieżnie
okólne o długości 150 i 200 metrów nie
tylko nie są wystarczające z punktu wi-
dzenia szkoleniowego, ale wręcz nie-
bezpieczne, gdyż bieganie po ciasnych
łukach powoduje nadwyrężenie stawów
skokowych. Jeszcze większe rozczaro-

wanie spotka tych, którzy chcieliby spró-
bować swoich sił w konkurencjach tech-
nicznych. Co prawda, skoczkowie w dal
znajdą na Ursynowie kilka piaskownic,
lecz albo piasku w piaskownicy jest zbyt
mało, albo są na tyle zaniedbane, że
znaleźć w nich można kamienie, a na-
wet kawałki szkła. O braku belki do od-
bicia nie wspominając. Pozbawieni po-
la do działania są trenerzy chcący pro-
wadzić zajęcia ze skoku wzwyż. Zesko-
ku do skoku wzwyż brak. O materacu do
tyczki nie mówiąc, choć w tym przy-
padku zdawałoby się, że Warszawa wy-
chowała znakomitego tyczkarza Micha-
ła Gawendę (tegorocznego mistrza Eu-
ropy w kategorii U18). Nie każdy jednak
wie, że Michał wraz z tatą-trenerem ma
do dyspozycji tylko jeden pełnowymia-
rowy materac, który znajduje się w ha-
li AWF Warszawa, ale z racji tłoku, jaki
tam panuje (hala AWF Warszawa to je-
dyna hala lekkoatletyczna w stolicy),
na część treningów musi jeździć do od-
dalonej o ponad 100 km Spały. 

W zupełnie opłakanej kondycji znaj-
dują się również konkurencje rzutowe.
Jeśli klub zapewni zawodnikowi drogi

sprzęt do rzutów w postaci dysków,
oszczepów, kul i młotów, to i tak nie
ma gdzie nim rzucać. Wstydliwym fak-
tem jest to, że zawodnicy ursynowskiej
sekcji KS Czempion Warszawa do nie-
dawna rzucali oszczepami nad Dolinką
Służewiecką. Proceder ten skończył się
jednak dość szybko, gdyż tego rodzaju
treningi okazały się niebezpieczne dla
spacerowiczów.

Warunki do uprawiania i promowa-
nia lekkoatletyki w Warszawie są poni-
żej wszelkich standardów przyzwoito-
ści. Smutną konstatacją powyżej opi-
sanej sytuacji jest to, że stolica nie ofe-
ruje zdatnych możliwości do rozwijania
lekkoatletyki na żadnym poziomie –
począwszy od zakładania klubów lekko-
atletycznych, przez zachęcanie dzieci
do rozpoczęcia przygody w tej dyscypli-
nie, po rozwijanie umiejętności trener-
skich. Szkoleniowcy muszą więc podej-
mować pracę za głodowe stawki (lub na
zasadzie wolontariatu), a obok kwestii
wyłącznie sportowych zajmują się kre-
owaniem i organizacją przestrzeni tre-
ningowej.

M a c i e j  To p o l e w s k i

Lekkoatletyka nie dla warszawiaków...

Czas na generalne porząd-
ki na trasach dla rowe-
rów. Sprzątanie ścieżek to
nie tylko kwestia estetyki,
ale przede wszystkim bez-
pieczeństwa ich użytkow-
ników.

Wraz z początkiem września
Zarząd Oczyszczania Miasta
(ZOM) rozpoczyna sprzątanie
ścieżek rowerowych. Chodzi nie
tylko o czystość tras, ale też kom-
fort i bezpieczeństwo osób, które
korzystają z nich na rowerach, hu-
lajnogach, deskorolkach i rolkach.

Do usunięcia jest piasek, nie-
bezpieczne rozbite szkło, śmieci,
a nawet przerastająca trawa, któ-
ra może utrudniać jazdę. Dla jak
najlepszego efektu firmy sprzą-
tające wykorzystują mechanicz-
ne zamiatarki, które na mokro

czyszczą całą szerokość ścieżki.
Prace realizują także tradycyj-
nie ekipy porządkowe wyposa-
żone w miotły. 

Oprócz planowego sprzątania
dróg rowerowych, które potrwa
cały wrzesień, ścieżki w ciągu
roku oczyszczane są także inter-
wencyjnie. Grupy szybkiego re-
agowania ZOM są wysyłane w
miejsca wskazane przez kontro-
lerów ZOM, którzy codziennie
monitorują miasto pod kątem
czystości. Bardzo pomocne są
również zgłoszenia od miesz-
kańców przekazywane do Miej-
skiego Centrum Kontaktu War-
szawa 19115.

Zarząd Oczyszczania Miasta
odpowiada za sprzątanie ście-
żek rowerowych, które znajdują
się wzdłuż dróg krajowych, wo-

jewódzkich i powiatowych. Czy-
stością pozostałych tras dla jed-
nośladów zajmują się inni za-

rządcy terenów, m.in. urzędy
dzielnic oraz Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad.

Warszawa dba o to, by rowe-
rzyści mogli korzystać z jak naj-
lepiej dostosowanej infrastruk-
tury. Od 2019 r. długość dróg dla
rowerów zwiększyła się w stoli-
cy o ponad 130 km. Uzupełnio-
no m.in. część brakujących frag-
mentów tras na ul. Marszałkow-
skiej. Od maja tego roku cykliści
mogą też korzystać z naziem-
nych przejazdów przy odnowio-
nym rondzie Dmowskiego. To
jeden z projektów w ramach No-
wego Centrum Warszawy - pre-
zydenckiego programu prze-
kształcenia ulic i placów w ści-
słym centrum miasta w prze-
strzeń przyjazną, estetyczną, zie-
loną i bezpieczną dla wszystkich
użytkowników. Niedawno Za-
rząd Dróg Miejskich rozpoczął
pierwsze prace przy placu

Trzech Krzyży, gdzie również
uzupełniony zostanie ważny
fragment drogi rowerowej, a tak-
że na ul. Starzyńskiego, gdzie
powstaje ostatni brakujący frag-
ment rowerowej trasy z Bródna
do centrum.

Od ponad dekady warszawia-
cy mogą korzystać z miejskich ro-
werów Veturilo. W poprzednim
sezonie wypożyczano je łącznie
ponad 3,3 mln razy, a skorzysta-
ło z nich ponad 132 tys. osób.

O popularności jednośladów
w Warszawie świadczą też pro-
jekty w budżecie obywatelskim.
W tegorocznej edycji, podobnie
jak rok temu, jednymi z najczę-
ściej wybieranych przez miesz-
kańców pomysłów były te doty-
czące infrastruktury rowerowej.

M B L

Porządki na stołecznych ścieżkach rowerowych
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery,k odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

KUPIĘ książki, płyty winylowe.
Dojazd do klienta. 
Tel.: 798 631 511

SPRZEDAM 4,30 ha na granicy
gminy Prażmów i gminy Chynów,
608 867 053

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

DZIAŁKI budowlane 800 m2

i działki rekreacyjne k. Prażmowa,
602 770 361, 791 394 794

KUPIĘ las koło Prażmowa, 
602 770 361

MIESZKANIE do wynajęcia 
3-pokojowe, Arbuzowa, Wilanów,
umeblowane, 3-piętro. 
Proszę o e-mail:
galzinski@hotmail.com

SPRZEDAM 4,30 ha na granicy
gminy Prażmów i gminy Chynów,
608 867 053

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż:
!Mokotów, 147 m2, 5 pok. 

ul. Cybernetyki, ochrona, garaż,
wysoki standard, 601 720  840

!Mokotów, 155 m2, penthouse
4 pok.,stan deweloperski, 
601 720 840

! Powiśle, 49 m2, 3 pok., 
c. 610 tys. zł, 601 720 840 

!Dolna, 41 m2, 2 pok.,
c. 510 tys. zł,  601 720 840

!Ursynów , 65 m2, 
3 pok.,cegła, c. 740 tys. zł,
601 720 840

!Włochy, 71m2, 3 pok., 
c. 805 tys. zł, 601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom Konstancin, 70 m2

+ możliwość rozbudowy, cisza,
spokój, c. 780 tys. zł, 
601 720 840

!Dom Górny Mokotów, do
remontu , 2.5 mln zł do neg., 
601 720 840

!Dom ok. Góry Kalwarii, 
w stanie surowym 230 m2na
działce 1300 m2. Cicha, spokojna
okolica, tylko 350 tys. zł, 
601 720 840

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

!Konstancin Skolimów
190/1200m2, ładny zadbany dom,
do wprowadzenia, 601 720 840 

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

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

! Piaseczno Gołków, 80 m2

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

! Sadyba, 550 m2, dom do
rozbudowy lub zburzenia pod
apartamentowiec, c. 3 mln zł, 
601 720 840

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

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

!Zalesie k. Piaseczna,
190m2/400 m2, pół bliźniaka, stan
deweloperski, piękna dziełka, 
c. 1,3 mln.zł do negocjacji, 
601 720 840 

Działki:
!Działka 1600 m2

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

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

!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

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

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

Do wynajęcia:  
!Mokotów, ul. Belwederska, 

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

!Mokotów, 90 m2, 3 pokoje, 
z windą, wysoki standard, garaż, 
k. metra, c. 7000 zł., 601 720 840

!Ochota, Grójecka/Banacha,
kawalerka 33 m2 z oddzielną
kuchnią, c. 2400 zł, 
tel. 601 720 840 

Lokale handlowe : 
!Centrum 58 m2 z dobrym

najemcą, tylko 830 tys., zł. 
601 720 840

!Biedronka, z najemcą.
Wieloletnia umowa, 601 720 840

!Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard, 
z parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,

!Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, do wynajęcia,
18 tys. zł/m-c lub sprzedaż, 
c. 2.5 mln. zł, 601 720 840

! Lokal 240 m2, Grochów,
sprzedaż c. 2,8 mln zł, 
601 720 840

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

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

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

!Ursynów, 82 m2, lokal
handlowy z wieloletnim najemcą –
na sprzedaż, 601 720 840

!Ursynów-Kabaty, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, 
do wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840 

!Żoliborz, 75 m2, wynajęty 
na 10 lat, z najemcą, 
c. 1 mln 650 tys. zł , 601 720 840

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, 

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

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

Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

AAA MALOWANIE
tanio, remonty, 

glazurnictwo, panele, 
669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń: 501 700 315

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

DEKARSKIE, naprawa dachów,
rynien, obróbki blacharskie,
montaż dachów, papa
termozgrzewalna, blacha
trapezowa, blachodachówki, 
577 403 312

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

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

HYDRAULIKA, gaz, elektryka,
602 651 211

HYDRAULIK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75 

MALARSKIE, 793 257 467
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź, 

505 735 827
MALOWANIE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

MOSKITIERY, 
602 380 218

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PRANIE 
dywanów, 
wykładzin, 

kanap, 
669 945 460

PRZEPROWADZKI, pakowanie,
magazynowanie, 22 664 30 30;
693 169 661 Połeć

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

ROLETY,
plisy, żaluzje, 

producent, 
602 380 218

ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

509 586 627 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje EEwwaa JJaawwoorrsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 11-20.

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnnaa 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Pili piwo na boisku
Policjanci z wydziału wywia-

dowczo-patrolowego zatrzyma-
li 18-latka podejrzanego o po-
siadanie środków odurzających
w postaci marihuany. Nastola-
tek spędzał czas na boisku przy
ul. Gruszczyńskiego w towarzy-
stwie dwóch rówieśników spoży-
wających piwo. Kiedy policjanci
podjęli interwencję w związku z
naruszeniem ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości wobec 18-
latków, posiadacz narkotyków
zareagował bardzo nerwowo i
chciał się oddalić z miejsca. W
trakcie czynności okazało się, że
miał przy sobie trzy woreczki z
nielegalnym suszem. 

Około godziny 21.00 policjan-
ci patrolujący rejon ulicy Grusz-
czyńskiego na Mokotowie za-
uważyli trzech młodych męż-
czyzn siedzących na pobliskim
boisku. Dwóch z nich piło piwo.
W trakcie legitymowania męż-
czyźni przeprosili za swoje za-
chowanie i zobowiązali się do te-
go, że nie zachowają się podob-
nie w przyszłości. 18-latek, który
nie spożywał alkoholu w miej-
scu niedozwolonym, zachowy-
wał się najbardziej nerwowo, tak
jakby chciał się oddalić z miejsca
interwencji. Na pytanie, czy ma
przy sobie środki, których posia-
danie jest zabronione zaprzeczył,
ale po chwili przyznał, że ma ma-
rihuanę, którą wyjął i przekazał
policjantom. Badanie narkote-
sterem wykazało, że to narkoty-
ki. Jego koledzy zostali pouczeni
za wykroczenie. On sam został
zatrzymany i przewieziony do
policyjnego aresztu gdzie spę-
dził noc. Następnego dnia usły-
szał zarzuty przestępstw, za któ-
re teraz może zostać skazany na
3 lata więzienia.

Po pijanemu 
spowodował kolizję

Policjanci z mokotowskiego
wydziału wywiadowczo-patro-
lowego zatrzymali 28-latka po-
dejrzanego o kradzież samo-
chodu, kierowanie nim w stanie
nietrzeźwości oraz spowodo-
wanie kolizji drogowej. Męż-
czyzna zabrał wyłączonego z
ruchu, niesprawnego technicz-
ne volkswagena bez zgody wła-
ścicielki, która wynajmowała
mu mieszkanie. Następnie upił

się, wyruszył w drogę i na ulicy
Puławskiej doprowadził do zde-
rzenia z mercedesem.

Około godziny 23.20 na
skrzyżowaniu ulic Puławskiej z
Dąbrowskiego mundurowi za-
uważyli kolizję drogową volks-
wagena oraz mercedesa. W
trakcie interwencji okazało się,
że 28-latek kierujący volkswage-
nem jest nietrzeźwy. Badanie
wykazało, że miał on około 1,6
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Po sprawdze-
niu pojazdu, którym kierował
w policyjnych systemach infor-
matycznych okazało się, że na-
leży on do innej osoby i nie ma
ono aktualnych badań technicz-
nych. Policjanci ustalili numer
telefonu do właścicielki auta,

która oświadczyła, że zna męż-
czyznę, który nim kierował po-
nieważ wynajmuje on od niej
mieszkanie. Ona nigdy nie udo-
stępniała mu samochodu. Auto
jest niesprawne i nie ma aktual-
nych badań technicznych. Ma
jedynie obowiązkowe ubezpie-
czenie cywilne, ale nie nadaje
się do jazdy. Kobieta nie widzia-
ła jak sprawca kolizji wszedł w
posiadanie kluczyków do samo-
chodu. Jej zdaniem musiał je
wcześniej ukraść kiedy był u niej
i męża w sprawie związanej z
wynajęciem mieszkania. Po-
krzywdzona złożyła zawiado-
mienie o kradzieży pojazdu.

Podejrzany został zatrzyma-
ny i osadzony w policyjnej celi.
Następnego dnia usłyszał za-
rzuty kradzieży samochodu o
wartości około 2500 zł, kiero-
wania nim w stanie nietrzeź-
wości oraz spowodowania za-
grożenia bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym, za co może zo-
stać skazany na 5 lat więzienia
oraz wysoką grzywnę.

Przywłaszczył 
telefon klienta

Ursynowscy kryminalni naj-
pierw zatrzymali 25-latka po-
dejrzanego o przywłaszczenie
smartfona pozostawionego w
samochodzie przez klienta, któ-
rego przewoził w ramach za-
mówionego kursu, a następnie

zatrzymali 31-latka podejrza-
nego o nabycie telefonu. 

Ursynowscy policjanci przy-
jęli zawiadomienie od 37-latka,
który zgłosił, że za pośrednic-
twem aplikacji zamówił kurs w
korporacji świadczącej usługi
przewozu osób z ulicy Potockiej
na jedną z ulic na Ursynowie.
Płacąc za kurs musiał zostawić
swojego smartfona w samocho-
dzie. Następnego dnia rano zo-
rientował się, że nie ma telefonu.
Kiedy dzwonił na swój numer,
okazało się, że jest nieaktywny.
Po zalogowaniu się na swoją
pocztę zintegrowaną poprzez
aplikację ze smartfonem okaza-
ło się, że ktoś dokonywał próby
zmiany hasła, ale ze względu na
zabezpieczenia nie udało mu się.

Pokrzywdzony zablokował kar-
ty SIM u swojego operatora i
zgłosił przestępstwo.

Policjanci z wydziału krymi-
nalnego ustalili, że tej nocy kurs
realizował 25-letni obywatel
Gruzji. Funkcjonariusze zatrzy-
mali go i przedstawili mu zarzu-
ty. Mężczyzna twierdził, że nikt
nic nie zostawił w samochodzie,
którym jeździł tej nocy. W toku
dalszych czynności policjanci
ustalili, że przywłaszczonym te-
lefonem posługiwał się 31-letni
obywatel Gruzji zatrudniony w
tej samej korporacji. 

Mężczyzna twierdził, że ma
dwa aparaty telefoniczne. Jeden
z nich użytkowany jest przez nie-
go, a drugi przez żonę, ale żaden
z nich nie posiadał cech kradzio-
nego smartfona. Mężczyzna za-
rzekał się, że nie ma innego tele-
fonu. W związku z uzasadnio-
nym podejrzeniem, że 31-latek
jest w posiadaniu kradzionego
aparatu, policjanci pojechali z
nim do jego mieszkania. W trak-
cie przeszukania mieszkania w
szafie znaleźli kradzionego
smartfona. Mężczyzna został za-
trzymany. Następnego dnia usły-
szał zarzuty.

W trakcie przesłuchania po-
twierdził, że kupił go od wcześniej
zatrzymanego 25-latka za 700 zł.
Teraz obaj mężczyźni staną przed
sądem, który może ich skazać na
wyroki 5-letniego więzienia.

Kronika Stróżów Prawa



1 6


	0908zpez1001-1awp
	0908zpez1002-1awp
	0908zpez1003-1awp
	0908zpez1004-1awp
	0908zpez1005-1awp
	0908zpez1006-1awp
	0908zpez1007-1awp
	0908zpez1008-1awp
	0908zpez1009-1awp
	0908zpez1010-1awp
	0908zpez1011-1awp
	0908zpez1012-1awp
	0908zpez1013-1awp
	0908zpez1014-1awp
	0908zpez1015-1awp
	0908zpez1016-1awp

