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Czyja to wina, że jest ruina?

C

zasami człowiekowi po prostu ręce opadają. No bo jak
długo można bić się o słuszną sprawę, wypisywać – jak się
dawniej mawiało – morze atramentu, zapełniać dysk komputera plikami zawierającymi te same
treści, a tak naprawdę walić głową
w mur? Mija właśnie równo 50 lat
od momentu, gdy z pozycji publicysty zacząłem domagać się zakończenia przebudowy i modernizacji warszawskiego kompleksu sportowego przy ul. Wawelskiej 5, potocznie utożsamianego z tamtejszym głównym obiektem, dosyć
lekkomyślnie nazywanym stadionem Skry. Taki zwrot jest może o
tyle właściwy, że Robotniczy Klub
Sportowy SKRA wciąż pozostaje
w faktycznym stanie posiadacza
22 hektarów znakomicie położonego w centrum miasta terenu. Nie
jest jednak jego właścicielem ani
nie ma likwidowanego już stopniowo prawa użytkowania wieczystego, które wygasło już bodaj w
2014 roku.
lub ma zawiązaną w 1921
roku proletariacką tradycję, a założono go w grudniu 1921 roku pod nazwą: Sportowy Klub Robotniczo-Akademicki
(SKRA). Dwa lata później troszczące się o rozwój kultury fizycznej
władze miasta dały klubowi okołocmentarny teren przy ul. Okopowej i już w 1926 zbudowano tam
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skromny stadion. Wojna przerwała działalność skrzaków, a zamiast
strzałów na piłkarską bramkę
można było usłyszeć odgłosy strzałów karabinowych, bowiem obiekt
wchodził w obręb getta i służył po
części przeprowadzaniu egzekucji
na ludności żydowskiej. Był to tragiczny okres zarówno w historii
Skry, jak i całej Warszawy, gdy jednak klub zaczął odżywać i radykalnie się przekształcać po drugiej
wojnie światowej, zyskując nie tylko ogólnokrajową, ale również
międzynarodową renomę, jego aktywiści nie mogli się spodziewać, że
po blisko 100 latach działalności tego stowarzyszenia, doczekają się
strzałów w plecy z paru stron. Tak
czy siak bowiem, ów kompleks
obiektów przy Wawelskiej może w
najmniejszym stopniu tętni życiem
sportowym, choć nie można powiedzieć, by ono zamarło.
rzez obiekty klubowe przewija się obecnie około 250
zawodniczek i zawodników,
z czego 170 to lekkoatleci, a resztę
stanowią rugbiści. Tyle że wszyscy
oni należą do nowo powstałego
Ochockiego Klubu Sportowego
SKRA, a nie do RKS SKRA, który
jest zadłużony na jakąś niewyobrażalną liczbę milionów złotych, zaś
wyrokiem Sądu Najwyższego prezesowi RKS Krzysztofowi Kaliszewskiemu (akurat najmniej winnemu zadłużenia Skry) nakazano
oddanie kluczy władzom stołecznym, które odzyskały prawo do zarządzania olbrzymim kompleksem, którego miasto jest wszak właścicielem i chce zainwestować na
początek 25 mln złotych w modernizację otoczki stadionu, by potem
zbudować nowy stadion.
aliszewski, najbardziej znany jako trener najlepszej polskiej sportsmenki, dwukrot-
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przez miasto klubowi) wymaga
generalnego remontu, a na jedynym w pełni funkcjonalnym stadionie AZS AWF na Bielanach
wszyscy się przecież nie zmieszczą. Zresztą nie jest to obiekt komunalny, tylko część infrastruktury uczelni, wpakowanej kilkanaście lat temu (podobnie jak inne
awuefy) – do resortu nauki.
a domiar złego w Warszawie – zamiast powiększać bazę dla sportu wyczynowego, jak to się dzieje w innych miastach, tylko się ją
uszczupla. Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest wyrzucenie na bruk tysiąca sportowców Gwardii, której zabrano
obiekty przy Racławickiej, a
wcześniej Halę Mirowską.
arnie jest w Warszawie,
jeśli chodzi o boiska do
piłki nożnej, nie ma hali
sportowo-widowiskowej godnej
stolicy, a już lekkoatletów zapędzono w kozi róg. Nawet budząca
parę lat temu inicjatywa władz
Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego, które chciały zbudować stadion piłkarsko lekkoatletyczny przy Nowoursynowskiej –
spaliła na panewce i lekkoatleci
AKL Ursynów pętają się gdzie bądź.
tym numerze – oprócz
biadolenia nad Skrą –
piszemy też o problemach, jakie narastają wokół toru
wyścigów konnych na Służewcu.
Ciekawe jestem zatem, czy w końcu wyjdzie szydło z worka i na koniec okaże się, że – tak samo jak
Gwardię, również piękny tor służewiecki i hektary Skry zostaną
zgodnie z jakąś urzędniczą wolą –
zabetonowane...
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l

nej mistrzyni olimpijskiej i czterokrotnej mistrzyni świata w rzucie
młotem Anity Włodarczyk, już od
długiego czasu zwleka z oddaniem
kluczy, w związku z czym miasto
wystąpiło o odpowiedni nakaz do
sądu. I tak ciągnie się to całe nieszczęście, kompromitując już teraz
wszystkie strony konfliktu, tym bardziej, że będąca do niedawna sportową wizytówką klubu i miasta Anita przestała reprezentować barwy
SKRY, przechodząc do AZS AWF
Katowice, gdzie jej zaoferowano
bardzo dobre warunki finansowe.
ielka gwiazda nominalnie odeszła (bo w praktyce jako mieszkanka
Warszawy zawsze może przy Wa-
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welskiej potrenować), lecz problemy klubu pozostały. Co bowiem z
tego, że młodzi lekkoatleci trenują
z zapałem, a drużyny rugbistów
seniorów i juniorów to ścisła krajowa czołówka, skoro jest już decyzja
powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego o zamknięciu obiektów przy Wawelskiej ze względów
bezpieczeństwa. Faktem jest, że
część trybun stadionu lekkoatletycznego zaczynała się walić już w
1969 roku, gdy położono tam
pierwszą w krajach socjalistycznych nawierzchnię syntetyczną
bieżni i rozbiegów (tartan). Upłynęło równo pół wieku i nic się na
lepsze nie zmieniło, tylko wszystko
uległo dewastacji. Teraz już wszyst-

kie trybuny nie nadają się do użytku, tak samo jak hala za nimi, a
nowo położony tartan nie daje
możliwości rozgrywania zawodów,
ponieważ okoliczni menele pokradli krawężniki bieżni. Jak do tej
pory, treningi wciąż się tam odbywają, a odpowiedzialny za stan
obiektów Krzysztof Kaliszewski
uspokaja, że do niego żadne pismo
od powiatowego inspektora jeszcze nie dotarło, a jeśli dojdzie – to
się od tej decyzji odwoła. No i tak w
koło Macieju...
ymczasem w mieście stołecznym Warszawa coraz
trudniej uprawiać lekkoatletykę. Skrę zaraz zamkną, stadion Orła (również odebrany
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Startuje Tydzień Seniora
Już po raz piąty urząd
dzielnicy Ursynów zaprasza seniorów na wiele
atrakcji, które zostały
przygotowane w ramach
Tygodnia Seniora na Ursynowie.
Będą koncerty (także na ekranie), recitale, spektakl muzyczny, spotkanie z książką, a nawet… przejazd zabytkowym
„Ogórkiem” śladami szemranej
Warszawy. Wstęp na wszystkie
wydarzenia jest bezpłatny, a
szczegóły można odnaleźć na
FOTO PIXABAY
stronie internetowej dzielnicy
www.ursynow.pl.
- Co roku ursynowscy seniorzy aktywnie uczestniczą w tym
cyklu imprez. W piątej edycji Tygodnia Seniora nie zabraknie
atrakcji. Przyznam, że mnie
W niektórych enklawach na terenach zieleni szczególnie zaintrygowała wyUrsynowa nie grabimy liści – są to m.in. tereny: cieczka „SZEMRANA WARSZAprzy krzewach w parkach i na terenach zieleni
niezagospodarowanej, w częściach leśnych parków Lasek Brzozowy i Przy Bażantarni, w północnej części Parku im. R. Kozłowskiego (teren
dawnych ogródków działkowych).
Jeżeli nie chcemy pozostawić niezgrabionych liści na trawniku – pomyślmy o ich kompostowaniu.
Ziemia liściowa doskonale poprawia strukturę
gleby.
Jeśli przy okazji jesiennych prac lub też spacerów napotkacie jeże – pamiętajcie o możliwości
zgłaszania lokalizacji siedlisk tych uroczych ssaków do Urzędu Dzielnicy Ursynów. Dzięki tym
informacjom, ursynowscy urzędnicy będą mogli
podejmować decyzje dotyczące bezpieczeństwa jeży, np. poprzez wystąpienie o montaż dodatkowych znaków ostrzegawczych – „Uwaga jeże!”.
Aktualnie takie znaki są ustawione m.in. przy następujących ulicach: Herbsta, Surowieckiego, Romera czy Braci Wagów.

Co warto wiedzieć o grabieniu liści?
Jesień w pełni, a na terenach zieleni
trwa nadal grabienie liści. Warto zostawić chociaż część z nich poprzez utworzenie enklaw, np. w pobliżu drzew i
krzewów.
Pamiętajmy, że liście tworzą ściółkę która chłonie wodę, dzięki czemu w glebie pozostanie jej
więcej, chronią rośliny przed mrozem, z biegiem
czasu rozkładają się oddając substancje odżywcze
dla drzew i krzewów, są też źródłem pokarmu
dla dużej ilości organizmów żyjących w glebie,
tworzą schronienie dla zwierząt – w tym m.in.
dla jeży, gdzie ssaki te mają możliwość bezpiecznego przezimowania.
Warto pamiętać, aby wygrabiać liście m.in.:
kasztanowców – ponieważ zimują w nich poczwarki szkodnika tych drzew – tj. szrotówka
kasztanowcowiaczka, porażone chorobami – w
ten sposób ograniczamy rozprzestrzenianie się
patogenów na terenach zieleni, oraz pozostające
w okolicach ciągów pieszych i ulic – ze względów
bezpieczeństwa.

Jedna z wycieczek w czasie poprzednich edycji Tygodnia Seniora.
WA”, czyli przejazd zabytkowym
autobusem „Ogórkiem” szlakiem
cwaniackiej i szemranej Warszawy. W ten sposób możemy poznać historię stolicy w nieszablo-

nowym ujęciu. Warto też odprężyć się przy dźwiękach muzyki
podczas kilku koncertów – mówi
o Tygodniu Seniora zastępca burmistrza Jakub Berent.

Warsztaty malowania figurek fantasy!

Ursynów ma Ogrodnika Dzielnicy

Władze urzędu dzielnicy
Ursynów przedstawiły
„Ogrodnika Dzielnicy” - tę
nową funkcję będzie pełniła Pani Magdalena
Suszko.
Do zadań tzw. „Ogrodnika
Dzielnicy” należy przede wszystkim kreowanie wizerunku prze-

strzeni dzielnicy w zakresie zieleni oraz nadzór nad estetyką terenów i obiektów w dzielnicy.
Zgodnie z podjętą przez zarząd dzielnicy Ursynów decyzją,
utworzenie tego stanowiska nie
wiązało się z utworzeniem nowego etatu w urzędzie; założeniem było wyłonienie odpowied-

niej osoby spośród pracowników
Wydziału Ochrony Środowiska
dla dzielnicy Ursynów (przeniesienie wewnętrzne).
„Ogrodnikiem” została Pani
Magdalena Suszko, która w ursynowskim WOŚ pracuje od 2017 r.,
a w urzędzie m.st. Warszawy od
2008 roku. Pani Magdalena Suszko ukończyła ogrodnictwo w
Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe - Systemy informacji przestrzennej na Politechnice Warszawskiej, a także
kurs „Inspektor nadzoru terenów
zieleni”. Posiada doświadczenie
zawodowe z zakresu zarządzania, ochrony i rozwoju terenów i
obiektów zieleni oraz utrzymania i pielęgnacji zieleni. Dodatkowym atutem jest fakt, że Magdalena Suszko mieszka na Ursynowie, potrafi spojrzeć na ursynowskie tereny zieleni okiem codziennego użytkownika, a nie tylko z perspektywy urzędnika.

Alert dla zwierząt do 8 grudnia
Trwa dziewiąta edycja akcji „Alert dla zwierząt”,
czyli ursynowska zbiórka
darów dla bezdomnych
zwierząt, przebywających
w schroniskach i przytuliskach.
W związku z tym zwracamy
się do mieszkańców Ursynowa o
przekazywanie: karmy dla kotów i psów (suchej oraz puszek),
misek, smyczy, obroży, zabawek
oraz środków do mycia misek
(płynów i szczotek). W tym roku
nie są zbierane takie dary jak koce, prześcieradła czy poduszki.
Akcja potrwa do 8 grudnia. Dary można składać w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61 - w
godzinach pracy urzędu tj. 8.0016.00, poniedziałki do 18.00) oraz
w Dzielnicowym Ośrodku Kultury (ul. Kajakowa 12b).

Już w najbliższą niedzielę, 10 listopada
w godzinach 11.00-16.00, w budynku
urzędu dzielnicy Ursynów przy al. KEN
61 (metro Imielin), moc atrakcji dla miłośników malowania figurek. Wstęp na
warsztaty jest bezpłatny, a uczestnicy zabiorą swoje prace do domu.
Organizatorzy zapewniają stanowiska do malowania: farby, pędzle i plastikowe figurki, a wyspecjalizowani instruktorzy pokażą, jak stawiać
pierwsze kroki w tym pięknym hobby. Nie ma
ograniczeń wiekowych, zapraszamy całe rodziny. Wspólne malowanie rodziców i dzieci to zna-

komita zabawa, o czym przekonali się uczestnicy poprzednich warsztatów, podczas których
malowaliśmy figurki Powstańców Warszawskich.
Kontakt do organizatora: tel. 22 443 72 45.
- Malowanie figurek to bardzo ciekawy pomysł na spędzenie niedzieli. To okazja dla rodziców, aby wspólnie z dziećmi spędzić czas na
dobrej zabawie, rozwijając przy okazji umiejętności manualne. Malowanie figurek uczy
także precyzji i cierpliwości. Tym, którzy nie
mieli jeszcze okazji tego spróbować pomogą
instruktorzy - mówi zastępca burmistrza Klaudiusz Ostrowski.

Koncerty z okazji Święta Niepodległości
Z okazji Narodowego
Święta Niepodległości
urząd dzielnicy Ursynów
zaprasza mieszkańców
Ursynowa na dwa wydarzenia kulturalne.
Koncert „WOLNA I NIEPODLEGŁA…” rozpocznie się 11 listopada o godzinie 12.00 w Kościele pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego (al. KEN 101), natomiast o godzinie 19.00 zapraszamy do Kościoła pw. św. Katarzyny (ul. Fosa 17) na koncert
„W 210 ROCZNICĘ BITWY POD
RASZYNEM”. Wstęp na wydarzenia jest wolny.
- Narodowe Święto Niepodległości to czas, gdy wspominamy
historię naszego państwa i bohaterskie czyny kolejnych pokoleń
naszych rodaków. Dlatego Dzielnica przygotowała dwa koncerty,
podczas których usłyszymy pieśni patriotyczne, które towarzyszyły Polakom w walce o niepodległość - mówi zastępca burmistrza Klaudiusz Ostrowski.
W samo południe – „WOLNA
I NIEPODLEGŁA…”
Koncert będzie składać się z
utworów związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, a także z pieśni patriotycznych z okresu Powstania Listopadowego, II wojny światowej oraz
Powstania Warszawskiego. Usły-

szymy m.in.: „Poloneza warszawskiego”, „Przybyli ułani pod
okienko”, „Deszcz jesienny
deszcz”, „Czerwone maki”…
Wieczorem koncert „W 210
ROCZNICĘ BITWY POD RASZYNEM”
W programie koncertu znalazły się utwory z tamtych czasów,
m.in. pieśni patriotyczne, marsze
polskie i austriackie, teksty literackie opisujące bitewne zmagania pod Raszynem, czy Marsz

wojenny Księcia Józefa Poniatowskiego.
Realizowany od kilkunastu
lat cykl comiesięcznych prezentacji muzyki dawnej pn. „Muzyka u św. Katarzyny” to projekt Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie, któremu na realizację tego
przedsięwzięcia również w
2019 roku Dzielnica Ursynów
m.st. Warszawy przyznała dotację celową.
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Przychodnia przy ul. Kajakowej 12
już działa
Po modernizacji została już otwarta przychodnia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Warszawa - Ursynów przy ul. Kajakowej 12.
W przychodni przyjmują lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarze specjaliści, m.in.
ginekolog, urolog, okulista i chirurg ogólny. W placówce można już wykonać badania RTG na wysokiej klasy nowym sprzęcie diagnostycznym.

Przedsiębiorco, wypełnij ankietę
Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i pracodawców działających na terenie
dzielnicy Ursynów, zwrócono się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie ankiety. Wnioski wynikające z tego badania pozwolą urzędowi dzielnicy Ursynów lepiej zrozumieć perspektywę i oczekiwania osób prowadzących działalność na terenie dzielnicy.
Tym samym w ramach posiadanych kompetencji i możliwości ursynowscy urzędnicy chcą wspomóc kreowanie środowiska przyjaznego lokalnej przedsiębiorczości.
- Sprawy ekonomiczne i gospodarcze są istotne nie tylko na poziomie ogólnokrajowym, ale także lokalnym. Jednym z punktów we wspólnym programie ursynowskiej koalicji Platformy, Nowoczesnej i stowarzyszenia Otwarty Ursynów jest stworzenie forum współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Wnioski z ankiety pozwolą nam poznać aktualne potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców – tłumaczy radna dzielnicy Olga Górna.
Ankieta jest dostępna na stronie internetowej www.ursynow.pl.
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Zdaniem radnego

Polityczny sojusz
w sprawie filtrów POW

Na ostatniej sesji rady
dzielnicy Ursynów kluby
radnych Otwarty Ursynów
i Koalicji Obywatelskiej
wystąpiły z inicjatywą
przyjęcia stanowiska w
sprawie filtrów przy POW.
W stanowisku domagamy się
od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyposażenia
tunelu POW w urządzenia
oczyszczające powietrze. W naszej opinii takie urządzenia powinny zostać zamontowane jeszcze przed oddaniem POW do
użytkowania.
Przypominam, że obecnie Ministerstwo Infrastruktury i GDDKiA stoją na stanowisku, że filtry
są niezbędne, ale zostaną one zainstalowane dopiero po zakończeniu budowy drogi i po przeprowadzeniu analizy, jakiego typu urządzenia będą potrzebne.
Taki stan rzeczy nie jest satysfakcjonujący, bo oznacza, że filtry
będą zamontowane, ale w odległej perspektywie czasowej, w
sumie nie wiadomo jak dalekiej.
Jako radny występowałem w
tej sprawie we wrześniu z interpelacją i otrzymałem bardzo lakoniczną odpowiedź od Ministerstwa, a pytałem się o konkrety,
czy są zabezpieczone środki, czy
przystąpiono już do przeprowadzenia zapowiadanej analizy.
Brak konkretów ze strony Ministerstwa spowodował potrzebę
przyjęcia stanowiska rady, aby
decydenci i drogowcy widzieli
determinację radnych w tej sprawie, a przede wszystkim determinację mieszkańców dzielnicy.
Budowa obwodnicy to największa ogólnokrajowa inwestycja drogowa, realizowana na terenie dzielnicy Ursynów. Z tej
drogi będzie korzystać ogromna

ilość kierowców z całej Europy, co
będzie powodowało, iż do atmosfery będą wydzielane szkodliwe
substancje. Dlatego też ciągle należy podejmować niezbędne
środki, aby skutki uboczne korzystania z tunelu po jego wybudowaniu miały jak najmniejszy
wpływ na środowisko naturalne
i na zdrowie mieszkańców.
Jako jeden z głównych autorów stanowiska, cieszę się, że propozycja klubów OU i KO z drobnymi poprawkami została jednogłośnie przyjęta przez radnych
wszystkich opcji politycznych, co
pokazuje, że w tej sprawie jest jeden front walki o filtry. Mam nadzieję, że nasze działania zmobilizują GDDKiA i MI do intensyfikacji działań ws. montażu filtrów.
W stanowisku zwróciliśmy się
też do Prezydenta Warszawy o
montaż czujników pomiaru powietrza. Stanowisko zostanie
przesłane m.in. do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwa Infrastruktury, Wojewody Mazowieckiego,
Posłów i Senatorów wybranych z
warszawskiego okręgu, Prezydenta Warszawy, Rady Warszawy oraz do Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw
programu „Czyste Powietrze”.
Piotr Skubiszewski
R a d n y, O t w a r t y U r s y n ó w

Ilu mieszkańców ma Warszawa?
Około 2,070 mln osób mieszkało w Warszawie wiosną 2018 roku. Ale tylko w tygodniu roboczym, bo w weekendy liczba spadała do 1,874 mln – tak wynika
z nowatorskiego badania przeprowadzonego przez Urząd m.
st. Warszawy i firmę Orange.
Pytanie o liczbę mieszkańców tylko
pozornie jest proste. Różne źródła podają różne dane, wynikające z różnych
przyjętych metodologii liczenia. Przykładowo, Urząd Statystyczny szacował,
że na koniec 2018 r. w Warszawie
mieszkało 1 777 972 osób (960 312 kobiet i 817 660 mężczyzn). Z kolei w rejestrze osób zameldowanych w Warszawie, prowadzonym przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, 31
grudnia 2018 r. było 1 637 488 osób.
Dokładna wiedza o liczbie mieszkańców, zarówno w skali całego miasta jak
i poszczególnych dzielnic, jest niezbędna do właściwego planowania przestrzennego, organizowania transportu
publicznego i edukacji oraz zapewniania właściwej opieki zdrowotnej – by
wymienić tylko te trzy obszary życia
miasta. I dlatego Urząd m. st. Warszawy sięgnął po dodatkową, nowatorską
metodę oszacowania liczby mieszkańców w Warszawy: analizę „big data” z
sieci telefonii komórkowej. W 2018 r.
Urząd nawiązał współpracę z firmą

Orange, jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Europie
i w Polsce. Na podstawie danych zebranych z sieci oraz przy wykorzystaniu
eksperckiej wiedzy Orange (szczegóły
w opisie metodologicznym), uzyskano
następujące wyniki.
W maju 2018 r. w wybranym tygodniu roboczym (od poniedziałku do
piątku) w Warszawie przebywało w ciągu dnia średnio 2,275 mln osób. W tej
liczbie znalazły się jednak także te osoby, które do Warszawy przyjeżdżają do
pracy spoza miasta. Za mieszkańców
Warszawy można natomiast uznać te

osoby, które w badanym okresie regularnie spędzały noc w stolicy – tych było średnio 2,070 mln (licząc każdą noc
tygodnia roboczego 21.05 27.05.2018).
Analiza pozwoliła oszacować, jak
wielu mieszkańców regularnie wyjeżdża z miasta na weekend. W badanym
okresie, w weekendową noc w Warszawie przebywało średnio 1 874 tys. osób
- aż o 196 tys. mniej niż nocą w tygodniu roboczym. Co oznacza, że prawie
200 tys. osób mieszka w stolicy tylko w
dni powszednie, a na weekend z niej
wyjeżdża.

W badaniu zebrano także dane na
poziomie dzielnic. Wyraźny jest podział
na dzielnice-sypialnie (które w ciągu
dnia roboczego opuszcza najwięcej
osób) i dzielnice, w których skoncentrowane są miejsca pracy. Przykładowo,
w środę 23 maja 2018 r. w Śródmieściu było o 220 tys. osób więcej niż w
ciągu nocy; na Woli 82 tysiące, we Włochach 70 tys., na Mokotowie 66 tys.,
na Ochocie 48 tysięcy. W ten sam dzień
z Bielan i Bemowa „ubyło” (na czas pracy) po 48 tys. osób, na Targówku 39
tys. osób. Mniejsza też była liczba osób
przebywających za dnia (w porównaniu

do nocy) na Pradze-Południe i na Ursynowie (-35 tys.), na Białołęce (-30 tys.)
i w Ursusie (-27 tys.). Dzielnica, którą
można nazwać kierunkiem nr 1 w ciągu dnia jest Śródmieście. Najczęściej
kieruje się tam ludność dojeżdżająca z
poza miasta, z Żoliborza, Woli, Bielan,
Mokotowa, Pragi-Południe, Pragi-Północ, Białołęki i Targówka.
Analiza danych z telefonii komórkowej pozwoliła oszacować nie tylko
liczbę osób przebywających w mieście
w dzień i w nocy, ale także liczbę osób
przemieszczających się w ciągu dnia i
nocy między poszczególnymi jednostkami administracyjnymi (na poziomie
województwa, powiatu, dzielnicy oraz
obszarów MSI). W tygodniu roboczym
najwięcej osób do Warszawy przyjeżdża z powiatu wołomińskiego (70
tys.), pruszkowskiego (48,5 tys.) i piaseczyńskiego (46,5 tys. osób). W trakcie weekendu ruch odbywa się przede
wszystkim w drugą stronę. Z 196 tysięcy osób, które na sobotę i niedzielę
wyjeżdżają z Warszawy, 139 tysięcy
jedzie do różnych miejscowości województwa mazowieckiego. Ponad 11
tysięcy wyrusza do województwa lubelskiego, 10,5 tys. - do łódzkiego. Najmniej, bo niespełna 400 osób wiosną
2018 r. jeździło na weekendy do województwa opolskiego.
Kamil Dąbrowa
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Jak uspokoić ulicę Stryjeńskich?
Wygodny dla kierowców odcinek Stryjeńskich, ale wymagający zwiększonej ostrożności.

Bogusław Lasocki
Dramat na przejściu dla pieszych przez bielańską ulicę
Sokratesa wywołał bardzo
emocjonalne reakcje mieszkańców Warszawy. Zginął 33
-letni mężczyzna przechodzący zebrą wraz z rodziną, ratując życie żony z malutkim
dzieckiem w wózku. Wobec
pędzącego z wielką prędkością samochodu nie miał
żadnych szans, reanimacja
okazała się nieskuteczna.
o kolejny przypadek tragedii spowodowanej łamaniem przepisów i arogancji
wobec pieszych na oznakowanych i
dobrze widocznych przejściach.
Przez media społecznościowe przetoczyła się fala potępienia tego czynu, i w ogóle piractwa drogowego.
Prezydent Rafał Trzaskowski na
swoim fejsbukowym fanpejdżu napisał m.in.: “Bezpieczeństwo na
warszawskich ulicach jest sprawą
kluczową. Tragiczne wydarzenia,
jak to przy ul. Sokratesa w poprzednią niedzielę, przypominają o tym,
że wciąż jest wiele do zrobienia. I
skłaniają do działań szybszych i bardziej zdecydowanych..”. W trybie
pilnym uruchomiono środki, umożliwiające na wniosek burmistrzów
dzielnic przebudowę najniebezpieczniejszych ulic, gdzie zmiany
potrzebne są natychmiast. Odpowiedzi włodarzy dzielnic pojawiły
się natychmiast, zareagował również burmistrz Ursynowa Robert
Kempa.
ak podaje portal tvn24.pl,
burmistrz Robert Kempa
zwrócił się do prezydenta
Rafała Trzaskowskiego z prośbą o
przeanalizowanie możliwości poprawy bezpieczeństwa m. in. na ulicy Stryjeńskich i Wąwozowej oraz o
budowę tam progów zwalniających.
Taki pomysł był bardzo niespodziewany, gdyż jeszcze trzy lata temu
burmistrz Kempa poparł protesty
dwutysięcznej grupy mieszkańców
ul. Stryjeńskich sprzeciwiających
się realizacji projektu z Budżetu Partycypacyjnego, prowadzącego między innymi do zwężenia tej ulicy do
dwóch jednopasmówek. Uzasadnieniem wstrzymania prac była stosunkowo bliska zmiana relacji komunikacyjnych całego Ursynowa,
powstałych w konsekwencji oddania do eksploatacji Południowej Obwodnicy Warszawy. Jakiekolwiek
wcześniejsze pomysły przebudowy
byłyby prawdopodobnie niedostosowane do nowych potrzeb komunikacyjnych. Na pytanie portalu, skąd
taka zmiana stanowiska, burmistrz
odpowiedział: “Wystarczy tam po-
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Podsumowanie akcji „Znicz”
Trwająca w tym roku cztery dni akcja “Znicz 2019”
to czas wytężonej pracy
policjantów, szczególnie
funkcjonariuszy ruchu
drogowego.

W tym czasie doszło do 362
kolizji i 16 wypadków drogowych, w których16 osób zostało rannych. Policjanci garnizonu warszawskiego zatrzymali
97 osób, które prowadziły po-

jazd będąc pod wpływem alkoholu.
Od czwartku stołeczni policjanci prowadzili działania pn.
„Znicz 2019”. Funkcjonariusze
obecni byli na ulicach miasta,

trasach wjazdowych i wyjazdowych z Warszawy oraz okolicznych powiatach. W czasie
kontroli zwracali szczególną
uwagę na prędkość, z jaką poruszali się kierowcy. Sprawdzali ich trzeźwość, stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia dzieci. W czasie pełnienia służby wykorzystywali
policyjne wideorejestratory zarówno w oznakowanych, jak i
nieoznakowanych radiowozach.
Stołeczni policjanci odnotowali od czwartku do niedzieli
362 kolizje i 16 wypadków drogowych, w których 16 osób zostało rannych. Funkcjonariusze
zatrzymali 97 osób, które prowadziły pojazd będąc pod
wpływem alkoholu
W ubiegłym roku w trakcie
policyjnej akcji „Znicz”, która
trwała pięć dni stołeczni policjanci odnotowali 38 wypadków drogowych, w wyniku których zginęła 1 osoba, a 49 zostało rannych. Policjanci zatrzymali też 82 osoby, które kierowały pojazdami będąc pod
wpływem alkoholu.
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jechać i zobaczyć, jak jest niebezpiecznie. Fakt, że mieszkańcy oczekiwali wstrzymania projektu i protestowali, w mojej ocenie nie stoi w
sprzeczności z oczekiwaniem, żeby
uniemożliwić kierowcom przekraczanie prędkości w tym miejscu”.
ublikacja tej informacji wywołała burzę w Internecie.
Emocjonalny wpis na bardzo opiniotwórczym portalu Obywatele Ursynowa (ponad 21 tys.
członków) radnego Macieja Antosiuka zwracał uwagę: “Burmistrz
chce progów zwalniających na ul.
Stryjeńskich. Na tej samej ulicy, na
której codziennie tysiące mieszkańców stoją w korkach z powodu budowy POW. Robert Kempa - serio?
W 2016 roku na wniosek 2000
mieszkańców Projekt Ursynów powstrzymał pomysł zwężenia ul.
Stryjeńskich. Wtedy również był Pan
Burmistrzem i to Pan działał razem
z nami w tej sprawie. Jaki jest sens
blokowania drogi kategorii G, której
zadaniem jest rozprowadzanie ruchu między dzielnicami? Małe mamy korki na al. KEN i ul. Rosoła?” pisał radny Antosiuk.
pis ten zapoczątkował
długą i wielokierunkową dyskusję, podczas
której starły się stanowiska racjonalne i nieracjonalne, sensowne i całkiem nierealizowalne. Liczna grupa
zwolenników propozycji burmistrza
przytaczała argumenty związane z
nadrzędną wartością bezpieczeństwa ludzi, podawała przykłady niebezpiecznego łamania przepisów
przez kierowców i przekraczania dopuszczalnej prędkości samochodów
na tej ulicy. Zwolennicy “uspokojenia
ruchu” próbowali wykazać, że progi zwalniające nie spowodują żadnego ograniczenia przepustowości ulicy, gdyż w korkach w godzinach
szczytu samochody jadą i tak powoli. Na to odpowiadali przeciwnicy
zwalniaczy ruchu, że ciągłe hamowanie i przyspieszanie powoduje
zwiększoną emisję szkodliwych
składników spalin i cząstek stałych
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powstałych z klocków hamulcowych
i tarcz układu jezdnego. W sumie w
dyskusji, czasem z niemerytorycznymi i obraźliwymi “argumentami”
pojawiło się 340 wpisów, co wskazuje, jak dręczące problemy zostały
ujawnione.
ozwiązanie, a właściwie
wyciszenie całej burzy pojawiło się wraz ze spostrzeżeniem przez któregoś z internautów, że ulica Stryjeńskich jest
drogą klasy G czyli drogą główną, a
więc zgodnie z obowiązującymi
przepisami ministra infrastruktury
... nie jest tam dopuszczalne instalowanie progów zwalniających. Świadomość tego stanu nie zamknęła
oczywiści targów, dyskusji i tylko
niekiedy rozważań merytorycznych
wśród ursynowskich internautów.
Jest oczywiste i zrozumiałe, że problem jest, i to poważny. To sprawa
bezpieczeństwa ludzi, nad którą nie
wolno przejść do porządku dziennego. A w jakimś awaryjnym momencie to burmistrz byłby zapytany, co
zrobił, by zapobiec możliwemu nieszczęściu. Tyle że, jak zauważył jeden z internautów, “Cokolwiek miałoby być robione na Stryjeńskich,
wymaga przemyślenia, a nie realizacji ad hoc. Pewne jest, że ulica potrzebuje zmian, takich, aby prędkość, którą osiągają w tym miejscu
kierowcy, była bezpieczna”. Jest to
opinia w zasadzie słuszna, ale znów
z podtekstami. Opiniodawca i wielu jemu podobnych zwracają uwagę tylko na jeden element: fizycznej
zmiany ulicy, by wymusić ograniczenie prędkości. No dobrze, ale karetki pogotowia, policja, straż - jeśli
przejazd tylko przez ulicę Stryjeńskich w tym przypadku byłby niezbędny? Wylać dziecko z kąpielą
jest najłatwiej. Tu potrzebne są
zmiany systemowe i towarzyszące
im zmiany organizacyjne, wykraczające poza obecne kompetencje
samorządów.
miana taryfikatora mandatów, bezwzględne karanie kierowców popeł-
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niających najgroźniejsze wykroczenia i przestępstwa drogowe byłyby
jednym ze skutecznych narządzi
dyscyplinujących piratów drogowych, a nie powodujących odpowiedzialności zbiorowej kierowców przestrzegających przepisów
ruchu drogowego. Połączenia takich zmian z bardziej powszechnym wykorzystaniem radarów, a
właściwie już niezwłocznie uruchomienie nowych systemów radarowych, spowodowałoby bardzo
szybką i radykalną poprawę sytuacji. Ten pomysł to żadna nowość,
i od dawna podnoszony jest przez
wiele osób. Niestety, dziwnym (?)
trafem napotyka na wielkie opory.
Wśród argumentów merytorycznych przeciwnicy radarów zwracają uwagę, że wobec stosowanych
tolerancji technicznych, restrykcyjny efekt rejestracji przekroczenia
prędkości przez radary pojawiłby
się dopiero po przekroczeniu prędkości 70 lub 80 (w nocy) km na godzinę. No dobrze, ale w dzień - wtedy na ulicach jest najwięcej potrąceń - maksymalna bezkarna prędkość wyniosłaby 70 km na godzinę,
zniechęcając do jazdy szybszej. Poza tym obecność radaru ma bardzo duże znaczenie psychologiczne. Jeżdżąc często tunelem pod Wisłostradą w kierunku Ursynowa,
obserwuję za każdym (!) razem
ograniczanie prędkości przez kierowców przed radarem stojącym
przed wjazdem do tunelu do 50
km na godzinę, pomimo że tablica
z ograniczeniem prędkości znajduje się kilkadziesiąt metrów poza radarem, bezpośrednio przed samym
wlotem. Po prostu - widząc zapowiadającą tablicę, a zwłaszcza radar, kierowcy odruchowo luzują
nogą z gazu...
ożna w tym miejscu
przytoczyć słowa prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego: “... Samorząd nie ponosi pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo na
drogach - dlatego konieczne są
działania rządu i parlamentu. Nawet najbardziej kompleksowe rozwiązania nie uratują nas przed nieodpowiedzialnymi piratami drogowymi. Jak ktoś będzie się czuł
bezkarny i będzie gnał 130 km/h
po mieście, to niestety nie powstrzyma go ani sygnalizacja, ani
węższa ulica. Dlatego apeluję do
rządu o przywrócenie nam, samorządom, prawa do instalacji fotoradarów. Jednocześnie zastrzegam,
że takie urządzenia nie mogą być
„maszynką do zarabiania pieniędzy”, dlatego niech za tym rozwiązaniem idzie kolejna zmiana. Chcemy, aby wpływy z mandatów zasilały specjalny fundusz, z którego
będą finansowane tylko inwestycje w poprawę bezpieczeństwa na
drogach. Dzięki temu urządzenia te
będą pomagały w miejscach o
szczególnej koncentracji zagrożeń,
kolizji i wypadków, bezpośrednio
więc przyczynią się do tego, po co
zostały zainstalowane”.
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Na tym odcinku Stryjeńskich trudno jechać szybciej niż 50 km/h.
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Komu grzeje, komu wieje...
Szanowna Redakcjo,
Właściwie od początku października br. jesteśmy bardzo mocno
grzani w metrze warszawskim. Na zewnątrz + 18 stopni ( październik ) , a w metrze upał. Oczywiście temperatura w miesiącach
takich jak październik i listopad z dnia na dzień się obniża, ale dopiero dzisiaj rano widzimy na termometrach poniżej + 10 stopni. Nie
licząc oczywiście paru chłodniejszych dni przed 1 listopada. W pociągach dalekobieżnych temperatura jest optymalna - ani za ciepło,
ani za zimno. A w nich spędzamy więcej czasu niż w metrze. Wchodząc do metra widzę, że ludzie muszą zdejmować kurtki i płaszcze,
a już w niektórych wagonach to dyskomfort jest ogromny. Po co to
komu ?
W biurze obsługo klienta ( stacja Politechnika ) dowiaduję się, że muszą włączać sobie klimatyzację chłodzącą, tak jest gorąco. Gratulujemy - grzejemy i chłodzimy jednocześnie. Który budżet w jakimkolwiek
kraju stać na taki absurd ? Czy to głupota ,czy celowe złe zarządzanie
społecznymi pieniędzmi, jednocześnie działanie wysoce nieekologiczne, nie mówiąc już o dyskomforcie pasażerów, jak również działaniu
szkodliwym dla zdrowia.
Mrozy może nadejdą, teraz cieszmy się z takiej pogody, jaką mamy
- nie grzejmy niepotrzebnie! W niższych temperaturach chudnie się łatwiej, błony śluzowe nie wysuszają się.....
Przyjeżdżając do Polski z Austrii lub Niemiec, stwierdzam natychmiast, że strasznie wszyscy tu wrażliwi są na temperatury - albo się dogrzewają, albo przy + 24 stopniach już włączają klimatyzację albo
wręcz - dogrzewają i chłodzą się jednocześnie ( nie tylko metro, również różne instytucje - banki, biura, itp... ) Taki bogaty kraj ? Albo ktoś
tu zarządza bez wyobraźni.....lub celowo źle. Niemożliwe. Super anty- ekologia ?
Dobrze byłoby w końcu ten temat poruszyć - wszystko jest polityką, a nasze codzienne życie najbardziej.
Z wyrazami szacunku
B a r b a r a Ko s i c k a - S o b i e s z e k

O kotach i ludziach
„Koty Co” – pod tym tytułem kryła się miniatura
sceniczna, którą zaprezentował Teatr Za Daleki w
Domu Sztuki SMB „Jary”,
sprawiając wielką przyjemność publiczności.
Nie można wyobrazić sobie
większego minimalizmu w teatrze: niezmienne, białe oświetlenie sceny, zero nagłośnienia,
dwa kubiki jako cała scenografia. Czas trwania przedstawienia:
raptem trzy kwadranse. Rezultat? Perełka! Bo w teatrze, nie ujmując znaczenia stronie wizualnej przedstawień, liczy się przede
wszystkim słowo i aktorstwo. W
spektaklu „Koty Coś” nie zawiodło ani jedno, ani drugie. Aktorki Olga Sawicka (która zarazem
spektakl wyreżyserowała) i Martyna Szymańska – ubrane w identyczne, czarno-szare kostiumy, a
więc i tu trudno mówić o dążeniu
do efektowności – wzięły na
warsztat wiersze brytyjsko-amerykańskiego poety Thomasa Stearnsa Eliota w mistrzowskim
przekładzie Stanisława Barańczaka, by dać widzom pyszną zabawę słowem, w treści zgrabnie lawirującą między obserwacjami
charakterów kocich i ludzkich.

W minimalistycznym przedstawieniu artystki do maksimum
wykorzystały środki aktorskiej
ekspresji, dzięki czemu tę poezję
nie tylko się słyszało, ale również „widziało”. Dały występ brawurowy, ale nawet przez moment nie przeszarżowany, a przy
tym udowodniły, że tak zwana finezja słowna nie ma dla nich tajemnic. Całość wyszła zabawnie
i lekko, wprawiając widzów w
niekłamany zachwyt. „Za krótko!” – to była jedyna pretensja
widzów: w pierwszy tej jesieni
chłodny wieczór chcieliby się
dłużej ogrzewać urokliwą sceniczną miniaturą.
Cóż, może kiedyś Teatr Za Daleki w Domu Sztuki jeszcze do niej
powróci? Spektakl został sfinansowany ze środków Dzielnicy UrsyABU
nów m. st. Warszawy.
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Setki tysięcy papierosów
w platformie ładunkowej

500 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków
akcyzy o wartości ponad
350 tys. zł. ujawnili funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego przy współpracy z
Zarządem w Warszawie
Centralnego Biura Śledczego Policji. Pół miliona
złotych mógł stracić budżet państwa z tytułu niezapłaconych podatków.
Pod koniec października w
podwarszawskich Markach funkcjonariusze przeprowadzili czynności ukierunkowane na zwalczanie przestępczości akcyzowej.
W wyniku połączonych sił
mazowieckiej KAS oraz CBŚP,
ujawniano nielegalny towar,
który przewoził w samochodzie
ciężarowym 34-letni obywatel
Polski. Kierowca po usłyszeniu
informacji o grożących mu konsekwencjach zdecydował, że
dobrowolnie wskaże funkcjonariuszom miejsce ukrycia 25 tys.

paczek papierosów bez polskich
znaków akcyzy.
W tym przypadku interesująca jest nie skala przemytu, a jego
metoda. Nielegalny ładunek
znajdował się w specjalnie przygotowanej i przerobionej przestrzeni pod platformą ładunkową. Kierowca samochodu, w czasie przesłuchania, złożył wniosek o dobrowolne poddanie się

karze, deklarując wpłatę ponad
80 tys. zł. Samochód, z uwagi na
fakt, że został specjalnie przerobiony i posiadał skrytkę do przewożenia kontrabandy, został zajęty jako dowód w sprawie.
Ujawnione papierosy zostały
zabezpieczone w Magazynie Depozytowym Mazowieckiego
Urzędu Celno– Skarbowego w
Warszawie.
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LII Warszawska
Olimpiada Młodzieży
Trwają zmagania w ramach LIII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Za nami kolejne konkurencje szkół
podstawowych: turnieje piłki ręcznej dziewcząt i chłopców w kategorii młodzież, w szachy oraz turniej dziewcząt w unihokeju w kategorii dzieci.
Hala Klubu Sportowego Warszawianka przy ul. Piaseczyńskiej gościła Mistrzostwa Mokotowa w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców
szkół podstawowych w kategorii młodzież.
W Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Narbutta 14 trwają rozgrywki w unihokeju. Zakończył się turniej dziewcząt szkół podstawowych
w kategorii dzieci.
W Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4 zakończyły się Mistrzostwa Mokotowa w szachach szkół podstawowych w kategorii dzieci i młodzież.
Wyniki rywalizacji w ramach LIII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży mogą śledzić Państwo na stronie Urzędu Dzielnicy Mokotów
m.st Warszawy http://mokotow.waw.pl/strona-2895-wyniki_liii_wom.html.

Mokotowski Bieg
Niepodległości

We wtorek 5 listopada na Dolince Służewskiej niedaleko Służewskiego Dom Kultury przy słonecznej, przyjemnej i sprzyjającej aurze, odbyła się impreza biegowa dla dzieci i młodzieży „Mokotowski Bieg Niepodległości”.
Atmosfera i zabawa była doskonała, wszyscy zawodnicy wrócili do szkół i przedszkoli w znakomitych humorach. Uczestników dopingował burmistrz Rafał Miastowski. Gratulujemy zwycięzcom.

Seminarium dotyczące
przemocy w rodzinie

5 listopada w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców odbyło się seminarium dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Tematem spotkania była współpraca interdyscyplinarna będąca
podstawową zasadą działań profesjonalistów w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W seminarium uczestniczyli burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski, wiceburmistrzyni Anna Lasocka, pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów, dyrektorzy szkół i
przedszkoli, kuratorzy, przedstawiciele oświaty, pomocy społecznej, a także policji.

Reaktywacja Kuźni Bluesa
W 1949 roku Władysław
Starosz – przy ówczesnej
ulicy Handlowej – wybudował pierwszą drewnianą
kuźnię w Falenicy. Od tego
czasu Kuźnia nieprzerwanie należy do rodziny.
W latach 90-tych powstał w
tym miejscu pierwszy bar piwny
z tradycyjnym warszawskim piwem, pod patronatem Browarów Warszawskich. Rok temu,
po ponad 10 latach, rodzina ponownie postanowiła reaktywować to kultowe już miejsce. Powracając do tradycji sprzed lat
zaprasza na prawdziwe domowe
jedzenie, kotlet schabowy na
własnym smalcu i golonkę. A do
tego blues...
Gwiazdami inauguracyjnego
wieczoru będzie znany i ceniony
przez fanów warszawski house-band Blues Time i przyjaciele.
Powstał w roku 2010. Blues Time
to grupa przyjaciół, bywalców legendarnej restauracji, klubu, baru Fregata na Saskiej Kępie. Grupa kontynuuje tradycje zespołu
założonego przed laty przez
Tomka Bieleckiego - „Blues 66”.
Blues Time wielokrotnie występował w Surf Clubie na Pradze. Często zapraszani są do in-

nych klubów, jak Mechanik, Zachęta, Baszta, Steel Rose, do legendarnej Ćmy Barowej oraz 2
Koła, jak również lokali „Murzynek” na Starówce i „Bistro 32”
w Śródmieściu. Można ich usłyszeć w także w Centrum Promocji Kultury Praga Południe, w
prom Promie Kultury Saska Kępa, KK Gocław, OSP Saska Kępa,
PMDK oraz Klubie Hefajstos w
Otwocku.
Grupa brała udział w festiwalach „Lauba Pełno Bluesa” w

Chorzowie, „Lep Na Bluesa” w
Józefowie. Na festiwalu „Las,
Woda & Blues” w Sławie. W
2013 roku zdobyli II Nagrodę w
kategorii zespołów, a Nagrodę
Indywidualną Festiwalu zdobył
Zbyszek Jędrzejczyk.
Regularnie występują w obchodach Dni Saskiej Kępy. W
styczniu 2015 zagrali duży koncert w Klubie Progresja przed
grupą Oldbreakout. Wiosną 2016
wystąpili w festiwalu „Rock v
Muzei” w Bratysławie i prestiżo-

wym Jimiway w Ostrowie Wlkp
oraz wielu innych miejscach.
Jest to zespół o wyraźnym charakterze bluesowym, nie stroniący jednak od boogie, hill country,
country ballady, czy rocka, często
działający w formule tzw. otwartego jamu. Stąd wielu zaprzyjaźnionych muzyków, kolegów i
przyjaciół, którzy często pojawiają się na koncertach.
Gwarantują dobą zabawę,
gdziekolwiek pojawią się na
Mirosław Miroński
scenie.
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7 listopada: 152 lata temu (1867) urodziła się Maria Skłodowska Curie
Pamiętacie? Rok temu było wielkie święto.
Sto lat Niepodległości (ależ ten czas zleciał!).
Polska chciała hołd złożyć największym talentom,
Z tej okazji wybrano kobietę stulecia.
Jak myślicie, kto wygrał? Raczej nie zgadniecie.
Czyżby jakaś sportsmenka? Uczona? Artystka?
Pewnie ta, która Polskę rozsławiła w świecie.
Może Curie-Skłodowska, dwukrotna Noblistka?
Pierwsza na Panteonie, skończyła Sorbonę,
Jej biografia w Japonii jest szkolną lekturą.
Cały świat ją kojarzy z radem i polonem.
Więc któż jeśli nie ona powinna być górą?
Sławna wśród naukowców, fizyków, chemików,
Ceniona w Ameryce, Australii i w Chinach.
Zdobyła pierwsze miejsce. Lecz wśród Brytyjczyków.
W Polsce nie!
Naszym wzorem… jest siostra Faustyna.

miniony weekend zakręciła mi się łezka w oku nie tylko na okoliczność
Święta Zmarłych i z żalu za bliskimi, którzy odeszli. Oglądałem w telewizorze rozgrywany na hipodromie Santa Monica w Kalifornii mityng
Breeder`s Cup, uznawany za nieoficjalne mistrzostwa świata dla koni wyścigowych
pełnej krwi angielskiej. Przejście w ciągu kilku godzin z opustoszałego Służewca na
wyścigowy Olimp było dla mnie, pasjonata związanego z wyścigami konnymi od ponad 40 lat, traumatycznym przeżyciem. Tu ledwie kilkaset osób pętających się po torze i walczących o kilkunastotysięczne pule w zakładzie septyma oraz dziadowskie, kilkutysięczne w innych zakładach. Tam kilkadziesiąt tysięcy kibiców na trybunach oraz miliony przed telewizorami w kawiarniach, restauracjach
i pubach, uczestniczące w podziale pul idących w dziesiątki milionów USD. O właścicielach koni, trenerach i dżokejach walczących w gonitwach o milionowej wysokości nagrody nie wspomnę.
To, że Służewiec schodzi na dziady, wie każde dziecko bawiące się w warszawskich piaskownicach.
Dzieciaki nie wiedzą natomiast, że wyścigi konne w Polsce powoli konają, a agonia w katolickim kraju łączy się z ostatnim namaszczeniem udzielanym przez kapłana. Nie wiem, czy ksiądz przybędzie
na stołeczny hipodrom z ostatnią posługą już w przyszłym roku, czy może w kolejnym, ale wypisanie aktu zgonu dla tej królewskiej dyscypliny to, moim zdaniem, tylko kwestia czasu. Nie może być
inaczej, skoro czynniki mające za zadanie rozwój tej królewskiej dyscypliny sportu miast ją rozwijać,
systematycznie zwijają. Minęło 11 lat od dnia kiedy państwowa spółka Totalizator Sportowy przejęła w 30-letnią dzierżawę wpisany do rejestru zabytków zespół torów wyścigowych na Służewcu.
Zawierając umowę dzierżawy 138-hektarowego zabytku, TS zobowiązał się do przestrzegania jej zapisów. Preambuła umowy wskazuje, iż przedmiot dzierżawy wykorzystywany będzie przede wszystkim w celu organizowania i popularyzacji wyścigów konnych oraz selekcji koni (źródło: Archiwum
Sejmu RP). Owszem, przedmiot dzierżawy jest wykorzystywany w celu organizowania wyścigów konnych (choć nie tylko), ale zapis w preambule o popularyzacji wyścigów od lat jest martwy.
rzez 11 lat TS nie zdołał opracować spójnego programu popularyzacji tej dyscypliny sportu i
zapewnić w budżecie spółki środków na jej szeroką i stałą promocję w mediach, bo bez mocnej promocji nie może być dzisiaj mowy o popularyzacji. Jak wygląda popularyzacja i szeroka promocja Służewca made in TS? W mediach skąpa informacja w kwietniu o rozpoczęciu liczącego 50 dni sezonu wyścigowego, a potem aż do listopada równie skąpe info raptem o trzech wydarzeniach - Gala Derby, Dzień Arabski z Nagrodą Europy oraz Gala Wielka Warszawska. Czy skąpe informacje medialne o czterech, w całym sezonie, wydarzeniach na Służewcu można nazwać popularyzacją wyścigów konnych? To pytanie retoryczne, bo Bogiem a prawdą popularyzacja wyścigów autorstwa TS to w rzeczywistości szyderczy śmiech członków zarządu spółki i wtórującego temu gremium
dyrektora służewieckiego oddziału, połączony z krzykiem rozpaczy wydawanym od pewnego czasu
przez wyścigowe środowisko.
Totalizator Sportowy uznawany w 2008 r. za męża opatrznościowego dla znajdującego się wówczas w tarapatach Służewca może okazać się katem wyścigów konnych. Zarząd spółki nie rozumie
wyścigów i nie wie jak na nich zara„Jak świat długi i szeroki na
biać, dlatego stały się one dla decydentej firmy kulą u nogi, piątym kokońskim totalizatorze zarabia tów
łem u wozu, pryszczem na tyłku presię miliardy, ale nie w Polsce. zesów - jak zwał, tak zwał. Jeśli przez
długich 11 lat nie uczyniono nic dla
U nas nawet na hazardzie
popularyzacji wyścigów, nie zdołano
państwo nie potrafi dobrze
opracować programu, który położyłby podwaliny pod polski Horse Induzarobić”
stry, czyli koński przemysł, który w
wielu krajach jest ważną gałęzią narodowej gospodarki, trudno oczekiwać nagłego zwrotu akcji.
Wyścigi konne są nierozerwalnie związane z końskim totalizatorem, konkretnie z zakładami wzajemnymi. Jak świat długi szeroki na końskim totalizatorze zarabia się miliardy, ale nie w Polsce. U nas
nawet na hazardzie państwo nie potrafi dobrze zarobić. Dowód, to nie tylko chylące się ku upadkowi
wyścigi konne. Po ustawowym przejęciu w 2017 r. przez TS monopolu na grę na automatach poza kasynami zarząd spółki zlecił Wojskowym Zakładom Łączności wyprodukowanie 1200 sztuk “jednorękich bandytów”. Efekt jest taki, że w wojskowych zakładach rdzewieje 1,2 tys. jednorękich bandytów,
na których produkcję wydano co najmniej 50 mln zł, a TS zakupił 600 maszyn od niemieckiej firmy
w tak zwanym trybie awaryjnym. Resort finansów zakładał, że już w drugim roku państwowego monopolu będzie funkcjonowało na terenie kraju co najmniej 35 tys. automatów przynoszących budżetowi państwa ponad 2,3 mld zł rocznie, co w skali dekady miało przynieść ponad 23 mld zł. Mijają trzy
lata od powierzenia TS państwowego monopolu na rynku automatów do gry i przez 6 miesięcy 2018
roku zysk generowało tylko około 1,2 tys. maszyn.
utomaty to tak zwany twardy hazard, ponieważ łatwo można się od nich uzależnić. Dlatego
dziwię się, że TS zaniedbuje “miękki” koński totalizator, określany jako gra wiedzy, kierując
finansową i inwestycyjną aktywność wyłącznie w kierunku rozwoju “twardego” hazardu. Gałąź Horse Industry może jednak rozwijać się tylko wtedy, kiedy na jej rozwój da zielone światło oraz odpowiednie środki finansowe polski rząd. Niestety, nie widać nawet symptomów woli politycznej ze strony naszego rządu, choć Polska od stuleci koniem stoi. Mamy jeden z najwyższych podatków od zakładów wzajemnych (bukmacherskich), który wynosi 12 proc. od uzyskiwanego obrotu. W wielu krajach
Europy stosowany jest podatek GGR, wyliczany na podstawie sumy wpłaconych przez klientów pieniędzy na grę, pomniejszonej o wypłaty wygranych. Zmiana obrotowego na GGR z pewnością pobudziłaby tkwiący od lat w stagnacji koński totalizator i wszystkie inne zakłady bukmacherskie.
We Francji koński totalizator jest bardzo ważną gałęzią tamtejszej gospodarki, ponieważ co rok generuje około 10 mld euro obrotu. Z tej sumy 74,9 proc. wraca do graczy, 9,8 proc. do budżetu państwa
(prawie 1 miliard euro), 9,5 proc. kasuje organizator wyścigów, a 5,8 proc. organizator końskiego totalizatora. Oczywiście nie możemy równać się z Francją, gdzie funkcjonuje kilkadziesiąt torów wyścigowych, a u nas tylko dwa. Ale gdyby udało się dorównać Francuzom choć w 5-10 proc. skończyłyby
się utyskiwania, że wyścigi konne w Polsce są deficytowe. Po przejęciu Służewca przez TS zarząd państwowej spółki skupił się na ratowaniu zabytku oraz infrastruktury wyścigowej, co jest czynem chwalebnym, ale nie mającym niestety nic wspólnego z rozwojem wyścigów konnych. Działania TS na Służewcu przypominają grę w pomidora - wpierw nie przeznacza się odpowiednich środków na popularyzację i promocję wyścigów, a potem biadoli, że dyscyplina jest niszowa i deficytowa. I jeszcze jeden argument: ustawa nie pozwala na promocję hazardu, w domyśle - końskiego totalizatora. Zgoda, ale promocja szerokim frontem samych wyścigów konnych jest dozwolona, a to samoczynnie nakręciłoby grę w totalizatorze bez konieczności promowania tego, co ustawowo zabronione.
an Nikodem Dyzma krzyknął na Radzie Ministrów: “Pieniądze? Nie potrzeba żadnych pieniędzy” i wyłuszczył (nie)swój plan ratowania polskiej gospodarki. Zabawię się w pana prezesa
i poślę propozycję do zarządu TS: “Pieniądze na popularyzację i promocję wyścigów konnych
w Polsce? Nie potrzeba żadnych pieniędzy. Mają je w nadmiarze i wyłożą na ten cel Katarczycy. Potrzebne jedynie pomysł, koncepcja oraz umiejętne zainteresowanie nią bogatych koniarzy znad Zatoki Perskiej”. Kim powinien być negocjator? Powinien to być zatrudniony przez spółkę na tę okoliczność obyty towarzysko emerytowany polski dyplomata, bo jedynie tego pokroju osoba może znaleźć
wspólny język z możnymi tego świata. Przypominam, że szef katarskiego jockey clubu, hojnego sponsora m.in. prestiżowego Łuku Triumfalnego w Paryżu, wizytował kilka lat temu Służewiec i opuścił
go zauroczony. Stałem kilka kroków od tego człowieka i widziałem jego zachwyt nad zabytkowym i
funkcjonalnym obiektem. Jak to kąpiący się w miliardach petrodolarów krezus myślał zapewne, że tor
wyścigowy w jakiejś prowincjonalnej Warsaw to kilka drewnianych bud i otoczona “krzaczorami” wyboista piaskowa bieżnia. Bardzo miło się rozczarował, bo bez przerwy klepał po angielsku “ochy” i “achy”.
Należało wtedy pociągnąć sprawę. Namawiałem do tego w swojej publikacji ówczesny zarząd TS. Należało zatrudnić i wysyłać negocjatora na ważne mityngi sponsorowane przez Katarczyków. Z pewnością propozycja rozegrania na pięknie odrestaurowanym Służewcu kilku gonitw (na początek kategorii G2), ale nie dla folblutów, bo Francji i Anglii w tej konkurencji nie przebijemy, lecz dla koni czystej
krwi, w których hodowli mamy stuletnią tradycję i jesteśmy światową potęgą, zostałaby przez bogaczy
z Kataru kochających konie arabskie i ceniących polską hodowlę wnikliwie rozważona. Co to dla nich
milion euro? Gonitwy arabskie z pulami kilkuset tysięcy euro, z udziałem europejskiej czołówki jeźdźców, wypromowałyby Polskę na świecie i byłyby kapitalnym posunięciem, jak idzie o popularyzację i
rozwój wyścigów konnych w naszym kraju. Pomarzyć, po smutnym Dniu Zmarłych, dobra rzecz.
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Mirosław Miroński

Pamięć w pomnikach
istorię można przekazywać w różny sposób. Jednym z nich jest pokazanie jej w przestrzeni publicznej. Mogą temu służyć nazwy ulic, tablice informujące o wydarzeniach związanych z danym miejscem, uroczystości państwowe, szeroko rozumiane działania kulturalne jak: teatr, kino, inscenizacje, widowiska przy udziale grup rekonstrukcyjnych historyczne oraz pomniki. Właśnie pomniki uosabiają historię w sposób szczególny. Na to, aby mieć pomnik, trzeba sobie po prostu zasłużyć, jest on wyrazem szacunku i uznania przez potomnych.
Oczywiście pomijam te pomniki, które powstały wbrew woli narodu, czy jakiejś społeczności. Pomnik pomnikowi nierówny. Jest to związane zarówno z jego walorami artystycznymi, jak i przekazem, który ze sobą niesie. Jedne pomniki lubimy bardziej, inne zaś mniej, albo nie lubimy ich wcale. Przyczyny tego są różnorakie, ale będę się tu na ten temat rozwodził.
Są pomniki, które warszawiakom i przyjezdnym służą za punkty rozpoznawcze niczym nadmorskie latarnie. Zamiast szukać odpowiedniego miejsca na mapie, wystarczy wiedzieć, gdzie jest jakiś znany, łatwy do zlokalizowania pomnik. Takim szczególnym pod tym względem obiektem jest
znajdująca się na placu Zamkowym kolumna Zygmunta III Wazy. Monument stał się charakterystycznym symbolem stolicy - tak popularnym, jak warszawska Syrenka, a może bardziej. Wzniesiony 375 lat temu według projektu Augustyna Locciego i Constantino Tencalli jest chętnie jednym z
najchętniej odwiedzanych punktów na mapie Warszawy. Mimo zniszczeń które odniósł w przeszłości został odrestaurowany i do dziś stanowi nieodłączny element placu Zamkowego.
Z pomnikami związana jest pamięć
„Na to, aby mieć pomnik, trze- o osobach, które zapisały się w histoa których najczęściej nie ma już
ba sobie po prostu zasłużyć, rii,
wśród nas. Rzadko zdarza się, żeby
jest on wyrazem szacunku
pomniki były stawiane za życia danej
osoby. Niedawno była dobra okazja,
i uznania przez potomnych”
żeby przywołać pamięć tych, którzy
odeszli. Uroczystość Wszystkich Świętych i następujące po nim Zaduszki to dni, kiedy odwiedzamy groby bliskich, również tych którzy zapisali się w naszej pamięci.
Przy tej okazji odwiedziłem najstarszą w Warszawie nekropolię - Powązki. Jest to miejsce wyjątkowe ze względu na swoją historię, ale też na rolę, jaką odgrywa w świadomości warszawiaków.
Po zmroku Stare Powązki nabierają szczególnego uroku. Pierwszy z listopadowych dni przyciąga rzesze mieszkańców chcących zapalić znicze na grobach. Nekropolia ta różni się od innych, nowszych swym charakterem. Dominują tu grobowce nierzadko zaopatrzone w rzeźby i pomniki które wraz z umieszczonymi obok nich epitafiami przypominają spoczywające pod nimi osoby. Wiele z nich zasłużyło sobie na wieczną pamięć będąc za życia wybitnymi luminarzami kultury i
sztuki, nauki, sportu, życia społecznego, polityki etc. Wystarczy wspomnieć tylko niektóre nazwiska znanych aktorów i aktorek pochowanych na Powązkach jak: Hanka Bielicka, Irena Kwiatkowska, Gustaw Holoubek, Andrzej Łapicki, Zdzisław Maklakiewicz, Wiesław Michnikowski. Poetów
takich jak: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Miron Białoszewski, Zbigniew Herbert, czy pisarzy
m.in. Marek Hłasko.
Powązki łączą ludzi niezależnie od poglądów, czy profesji. Zdarza się, że spotykają się tutaj wybitne jednostki, jak choćby przedwcześnie zmarły popularny i lubiany aktor Krzysztof Kolberger i
inny wybitny aktor Janusz Zakrzeński, na którego grobie widnieje napis - „ Zginął w drodze”. Zginął na pokładzie prezydenckiego samolotu lecącego w 2010 roku wraz z delegacją do Katynia.
Lista znanych osób, których groby możemy tu spotkać jest długa. Nie brak tu ludzi sportu, jak znakomity piłkarz Kazimierz Deyna, czy medycyny, jak wybitny kardiochirurg zasłużony dla polskiej
kardiochirurgii - Zbigniew Religa. Nie można nie wspomnieć o genialnym Janie Kiepurze, Czesławie Niemenie, czy Irenie Jarockiej.
Kończąc spacer wśród powązkowskich pomników i grobów trzeba przypomnieć tego, kto dla
tej nekropolii zrobił tak wiele - o Jerzym Waldorffie. Ten pisarz, publicysta, krytyk muzyczny i
działacz społeczny założył Społeczny Komitet Opieki na rzecz Ochrony Starych Powązek. Z inicjatywy Jerzego Waldorffa co roku (1 listopada) odbywa się zbiórka pieniędzy na rzecz cmentarza. Kwestują tu znani ludzie kultury, polityki, mediów. Jerzy Waldorff ma też swoją tablicę u
zbiegu ulicy Koszykowej i al. Przyjaciół, wmurowaną na rogu kamienicy, w której mieszkał w latach 1973-1999.

H

Tadeusz Porębski

Szyderczy śmiech i krzyk rozpaczy

KOBIETA STULECIA

W prawo czyli w lewo

Gadka Tadka

A

P

13

Z trollami na „ty”

W październiku Szkołę Podstawową nr 16 im. Tony Halika odwiedzili niezwykli goście. Na parapetach, pod
biurkiem nauczyciela, czy pod ławkami jednej z klas
pochowały się trolle. Przyglądały się drugoklasistom
zza roślin, a kiedy już stwierdziły, że ludzie nie są tak
niebezpieczni, jak im się na początku wydawało (nie
tylko my obawiamy się tego, co inne), postanowiły się z
nimi zaprzyjaźnić.
Aktorzy zaprosili uczniów do wspólnej zabawy. Dzieci mogły
zbadać miękkość trollowego futra, próbowały z trollami rozmawiać,
a na koniec wspólnie z gośćmi nagrały piosenkę. Było bardzo wesoło - uczniowie zamiast uczestniczyć w normalnej lekcji obejrzeli spektakl Teatru 21.
Czym jest Teatr 21? Grupą ludzi z zespołem Downa i autyzmem,
absolwentami Zespołu Szkół Specjalnych “Dać Szansę” w Warszawie, którzy pod kierunkiem Justyny Sobczyk założyli teatr. Teatr istnieje od 2005 roku. Jego przedstawienia można oglądać na warszawskich scenach, a także na festiwalach w kraju i za granicą. Od
niedawna mogą go również zobaczyć uczniowie klas 1-3, którzy do
swojej szkoły zaproszą spektakl “Trolle”.
Dla naszej szkoły było to pierwsze tak bliskie spotkanie z niepełnosprawnością - zwykle dzieci tylko słyszą o zespole Downa, czasem widzą kogoś chorego z daleka. Tym razem mieliśmy okazję nie
tylko się zobaczyć, ale też zrobić coś razem. Po spektaklu uczestniczyliśmy w warsztatach prowadzonych przez jedną z aktorek oraz
przez edukatora teatru. Była okazja do wymiany myśli, podzielenia się emocjami, zadania pytań, a nawet do poudawania trolli.
Na pamiątkę po niezwykłej wizycie został nam w klasie kawałek
trollowego futerka - czasem dobrze jest pogłaskać coś miłego :) Przypomina tam też ono o tym, że strach nie jest najlepszym doradcą,
dużo lepiej sprawdza się otwartość i życzliwość.
Jeśli chcielibyście, aby i w Waszej szkole zagościły trolle napiszcie: szkoły@teatr21.pl.
Bożena Dybowska

Co dalej ze Skrą?
Ze względu na zły stan
techniczny obiektu sportowego przy ul. Wawelskiej
5 Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
wydał decyzję nakładającą na Robotniczy Klub
Sportowy Skra obowiązek
zamknięcia całej nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności.
- Nasza walka o odzyskanie
„Skry” trwa już od 10 lat. Obiekt
został doprowadzony przez Robotniczy Klub Sportowy „Skra”
do całkowitej ruiny i stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających na jego
terenie. Muszę podkreślić, że pomimo zaawansowanych działań,
wyłonienia zwycięskiej koncepcji modernizacji kompleksu sportowego, zabezpieczenia środków
finansowych na realizację I etapu odbudowy i pełnej gotowości
do podjęcia konkretnych prac,
Warszawa wciąż czeka na wydanie nieruchomości. Mam nadzieję, że decyzja Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przybliży nas do odzyskania obiektu i rozpoczęcia tak
długo wyczekiwanej przez war-

szawskich sportowców i mieszkańców modernizacji. Jesteśmy
gotowi, aby „Skra” wróciła na
sportową mapę Warszawy, dlatego ponownie apeluję do prezesa Kaliszewskiego, aby oddał
obiekt – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m. st.
Warszawy i dodaje:
– Nieodpowiedzialne działania stowarzyszenia mają jeszcze
jedną, poważną konsekwencję.
Na tym terenie ma swoją siedzibę Ochocki Klub Sportowy Skra
- organizacja niezależna od RKS
Skra, zrzeszająca niemal 200 zawodników. Władze Skry doprowadziły do tego, że zostali oni
pozbawieni swojego „sportowego domu”. Uspokajam jednak,
że znajdziemy dla nich miejsce
do treningu w miejskich obiektach sportowych.
W styczniu 2014 r. roku Sąd
Apelacyjny wydał wyrok korzystny dla miasta w sporze z
klubem RKS „Skra” i Global Investment Fund, dotyczącym nieprzedłużenia użytkowania wieczystego terenów pod i wokół
stadionu Skry. W listopadzie
2015 r. Sąd Najwyższy oddalił
złożone przez Global Investment
Fund i klub RKS „Skra” skargi

kasacyjne ze względu na bezzasadność podstaw kasacyjnych
przytoczonych przez skarżących.
W uzasadnieniu sądu padły ważne słowa: „Ruina obiektów sportowych i rekreacyjnych jest wynikiem dotychczasowego sposobu wykonywania prawa użytkowania wieczystego: braku koniecznych napraw i remontów.
Przedłużenie użytkowania wieczystego na dotychczasowych
warunkach oznaczałoby kontynuację stanu, w którym wykonywanie prawa użytkowania
wieczystego nie służyłoby społecznie istotnym celom, związanym z rekreacyjno-sportowym
wykorzystaniem nieruchomości
i tym samym pozostawało w
sprzeczności z ważnym interesem społecznym.”
Zarządzeniem Nr 1595/2016
Prezydenta m.st. Warszawy z
dnia 28 października 2016 r. powołany został Zespół ds. określenia planu rozwoju nieruchomości przy ul. Wawelskiej 5 (z późn.
zm.). W ramach pracy Zespołu
odbyło się wiele spotkań, również z udziałem przedstawicieli
RKS „Skra”. Zespół podsumował
swoje prace w dniu 24 sierpnia
2017 r. i zgodnie z jego ostatecz-

ną rekomendacją m.st. Warszawa wezwało klub RKS „Skra” do
wydania nieruchomości.
W wyniku powyższych działań i braku chęci współpracy ze
strony Robotniczego Klubu Sportowego „Skra”, m.st. Warszawa
na początku października 2018
r. złożyło pozew do Sądu Okręgowego o wydanie nieruchomości przy ul. Wawelskiej.
W październiku 2018 rozstrzygnęliśmy również konkurs
architektoniczno-urbanistyczny
na koncepcję modernizacji terenu przy ul. Wawelskiej 5. Istotne
jest, iż sąd konkursowy, który
przygotowywał wytyczne konkursowe, a następnie dokonał
wyboru złożonych prac, składał
się nie tylko z przedstawicieli
Urzędu m. st. Warszawy, ale także członków niezależnego Stowarzyszenia Architektów Pol-

skich (SARP) oraz władz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - Tomasza Majewskiego, złotego medalistę m.in. igrzysk olimpijskich,
aktualnie wiceprezesa PZLA
oraz Zbigniewa Polakowskiego,
wiceprezesa PZLA ds. inwestycji
i obiektów lekkoatletycznych.
Autorzy zwycięskiego projektu - Aleksander Wadas z Gdańska oraz Weronika Marek i Anna
Odulińska z Warszawy otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 70 tys. zł oraz zaproszenie do
negocjacji w trybie zamówienia
z wolnej ręki. Szczegółowe informacje na temat wyników konkursu znajdują się tutaj.
W walkę o odzyskanie nieruchomości przy ul. Wawelskiej
włączyli się również Tomasz Majewski, wiceprezes PZLA oraz
Zbigniewa Kostka, prezes OKS
Skra Warszawa. W kwietniu br.

wystosowali list otwarty do
Krzysztofa Kaliszewskiego, prezesa RKS Skra, aktualnego posiadacza obiektu sportowego przy
ul. Wawelskiej 5, nawołujący do
oddania obiektu w ręce miasta.
Proces odbudowy „Skry” miasto będzie realizować w dwóch
etapach, dzięki czemu obiekt
szybciej zostanie przywrócony
mieszkańcom Warszawy i jej
sportowcom. W pierwszym etapie zrealizowane zostaną zespół
treningowy, obejmujący stadion
lekkoatletyczny (rozgrzewkowy
dla stadionu głównego), rzutnie
oraz budynek zaplecza, a także
strefa sportowo-rekreacyjna. Ta
część inwestycji ma wesprzeć nie
tylko sportowców w ich codziennych treningach, ale będzie również służyć mieszkańcom w zaspokojeniu ich potrzeb związanych z rekreacyjnym uprawianiem sportu.
Kolejnym etapem, realizowanym w drodze odrębnego postępowania, nawiązującym do
wyłonionej w konkursie koncepcji dla całego kompleksu
sportowego, winno być przystąpienie do modernizacji stadionu głównego.
Docelowo na terenach przy ul.
Wawelskiej 5 powstanie nowoczesny obiekt lekkoatletyczny
kategorii II, na którym będą mogły być rozgrywane mistrzostwa
rangi międzynarodowej.
Kamil Dąbrowa
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POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418
KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
SKUP książek, dojazd,
509 548 582
SOSNA opałowa, 791 394 791

DO WYNAJĘCIA kawalerka
16 m2, III pietro, Śródmieście,
693 246 740
KUPIĘ trzypokojowe,
511 642 709
WYNAJMĘ pokój z kuchnią 31
m2, oś. Stegny, tanio, 22 847 46 90

ANGIELSKI - doświadczenie,
692 651 820
ANGIELSKI, duże
doświadczenie, dojeżdżam,
502 378 901
FRANCUSKI, ROSYJSKI,
608 058 494
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, doświadczenie,
668 218 242
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
POSZUKUJĘ studentki do
pomocy przy nauce matematyki w
domu dziewczynki z 7 klasy,
Nr 884 822 801

NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840

Mieszkania:
do wynajęcia
! Starówka, 96 m2, 2 poziomy,
po podłodze 250 m, 7000 zł do
neg., 601 720 840
sprzedaż
! 88 m2 Praga Płd., 3 pok.
nowe, stan deweloperski, 2 miejsca
garażowe, 601 720 840
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Kabaty, 78 m2, 3 pok. 790
tys. zł, 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Okazja! 110m2 Kabaty, 4 pok.,
990 tys.zł, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 65 m2, 4 pokoje,
dobra cena, 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom, Józefosław, 210 m2
dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 735 tys. zł, 601 720 840
! Dom Las Kabacki, 400 m2, ok.
ul. Jagielskiej, działka 1500 m2, do
wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Dom wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840
! Józefosław, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840
! Kamienica, Żoliborz, świetna
pod inwestycje, c. 2 mln 800 tys. zł
do neg., 601 720 840
! Konstancin, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 950 tys. zł.
Tel. 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 650 tys.
zł, 601 720 840,,
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do wejścia,
2 mln 500 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej cenie
tylko 2 mln.500 tys zł, 601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Ustanów, wolnostojący
! Zalesie-U
80/1000 m2, do wejścia, tylko 520
tys. zł, 601 720 840
Działki:
! Działka Mszczonów 4700 m2,
okazja dla inwestora, tuż przy
budowanym Aqua Parku, tylko
1 mln. zł., 601 720 840
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840

! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.
Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.-przem.inwestycyjna, z planem. Okazja 350
zł/m2 do neg., 601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 63 m2,
Wierzewskiego, 3 pokoje, 3.300
zł/m-c, 601 720 840
Lokale handlowe :
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, z powodu braku czasu,
601 720 840
! Lokal 75 m2, Centrum, z
najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 , z
najemcą, okolice Nowego Światu,
601 720 840
! Lokal handlowy 129 m2, z
wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 750 tys. zł do
neg., 601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
Kabaty, 128 m2 lokal
! Ursynów-K
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840
! Ursynów, Wąwozowa, lokal
do wynajęcia, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 75 m2 + 100 m2
ogródek - do wynajęcia, 7500 zł +
VAT/ m-c lub sprzedaż 1,5 mln zł,
601 720 840

DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75

DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 77 03 61
DZIAŁKI rekreacyjne lesne
Prazmów, 602 77 03 61

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777

DO sprzątania bloków
i terenów, 510 056 006;
509 318 602
KIEROWCĘ kat.B - jazda autem
dostawczym, nie kurierka,
535 170 170
POSZUKUJĘ studentki do
pomocy przy nauce matematyki w
domu dziewczynki z 7 klasy,
Nr 884 822 801
POSZUKUJEMY pracownika do
Działu Finansowego w szkole (m.
in. prowadzenie kasy).
Tel. 22 641 26 34; 22 644 62 60
POTRZEBNA fryzjerka,,
manicurzystka - pilnie, UrsynówNatolin, 22 649 18 19
SZUKAM fryzjera/fryzjerki do
salonu w pobliżu metra Imielin,
więcej informacji pod nr tel.:
514-354-149
ZATRUDNIĘ krawcową do
poprawek, Mokotów,
tel. 696 249 56
ZATRUDNIĘ kucharzy i
pomoce kuchenne. Praca w
Konstancinie Jeziorna.
504-180-430
ZATRUDNIĘ pana do sprzątania
na osiedlu przy Metrze Kabaty,
504 226 160

MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MOSKITIERY, 602 380 218

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
STOMATOLIGIA, MEDYCYNA
ESTETYCZNA, KOSMETOLOGIA,
dr Agata Jasiczek,
dr Dariusz Kardynał,
ul. Puławska 233 lok. B3.
Tel. 666 609 388

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

STOLARKA, pełny zakres,
naprawy 22 641 54 84; 601 751 247
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
TAPICEROWANIE, renowacja
mebli, 501 283 986
TELEWIZORY, 501 829 771

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

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

OKNA, naprawy, serwis,
787 793 700
PRALNIA dywanów
mypierzemy.pl, tel.: 795 042 082
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
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Ważne telefony

Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35

Ursynów

Niedziela, 10 listopada, 18.00:
Seans filmowy z cyklu „W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim”. Film „Halka” wg opery Stanisława Moniuszki (Polska 19291932, reż. Konstanty Meglicki).
Przed projekcją usłyszymy pieśni Stanisława Moniuszki w wykonaniu Tomasza Czaplińskiego
(bas-baryton) i pianisty Witolda
Wołoszyńskiego). Wstęp wolny.*
Środa, 13 listopada, 18.00:
wydawanie bezpłatnych kart
wstępu na recital „Bursztynowa
Dama” z okazji Tygodnia Seniora na Ursynowie. Przeboje z repertuaru Anny Jantar zaśpiewa
Małgorzata Jarecka z towarzyszeniem zespołu (niedziela, 17 listopada, 18.00).*
Dom Sztuki zaprasza do swoich filii – Klubu Seniora (ul. Pięciolinii 10, tel. 22 643 02 10) i
Modelarni Lotniczej (ul. Służby
Polsce 1, tel. 22 643 12 82).
*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

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

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

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

Dom Kultury Stokłosy
ul. Lachmana 5
tel. 022 855 35 17
Zapraszamy na koncert z elementami spektaklu, który stanowi sceniczną biografię Edith
Piaf. W rolę ikony francuskiej
piosenki wciela się Patrycja Zywert- Szypka. Niedziela 10 listopada, godzina 18:00. Bezpłatne
wejściówki do odbioru w biurze
placówki od środy 6 listopada,
od godziny 18:00.
Recital niezwykłego duetu,
piosenkarki Magdy Umer i pianisty jazzowego Bogdana Hołowni. Koncertem na Stokłosach, artyści promować będą album „Bezsenna noc”. Materiał
głęboko refleksyjny i klimatyczny. Sobota 16 listopada, o godzinie 18:00. Bezpłatne wejściówki do odbioru w biurze placówki od środy 13 listopada, od
godziny 18:00.
Występ kabaretowy Bartosza
Gajdy. Komika związanego do
niedawna z popularną grupą
Łowcy.B. Działającego solo jako
stand-uper. Niedziela 17 listopada, godzina 18:00. Bezpłatne
wejściówki do odbioru w biurze
placówki od środy 13 listopada,
od godziny 18:00.

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

Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20

701 75 00

757 20 51
726 67 00
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Piaseczyńska 77
22 484 23 00, 22 484 23 10
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
999, 756 75 11

Niedziela 10.11 (Skrajem Puszczy Kampinoskiej)
Trasa wycieczki: Warszawa Metro Młociny - Dąbrowa Leśna
- Łomna Las - Palmiry - Truskaw - Truskaw Mały - Lipków - Janów - Warszawa Stare Bemowo (ok. 42 km po drogach asfaltowych i gruntowych)
Atrakcje na trasie: cmentarz i muzeum w Palmirach, zabytkowy kościół św Rocha i miejsce pojedynku Bohuna i Wołodyjowskiego w Lipkowie oraz gorące pączki.
Zbiórka o 09:00 przy stacji metra Młociny, wyjście południowe.
Prowadzi: Janusz Wiśniewski (tel. 500374838 )

Kluboteka
Dojrzałego Człowieka
ul. Lanciego 13 lok U9,
tel. 22 370 29 29
07.11, czwartek godz. 18.00 –
Wernisaż wystawy akwareli Andrzeja FILIPOWICZA pt. ,,Morze
w akwareli”
14.11, czwartek godz. 18.00
– ZABAWY (Z) JĘZYKIEM,
warsztaty poprowadzą dr hab.
Marzena STĘPIEŃ oraz dr Joanna ZAWADKA z Centrum Logopedycznego IPS UW
28.11, czwartek godz. 18.00
– Klub Podróżnika „MADAGASKAR “. Spotkanie poprowadzą
uczestnicy WYPRAWY.

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
22 443 71 00
fax
22 443 72 91
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01
Policja
603 19 78 lub 112
Straż Miejska 986, 22 596 71 70
Straż Pożarna 998, 22 596 71 70
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 19115

14.11 – czwartek – spotkanie z prof. Andrzejem Karpińskim w cyklu Walka o hegemonię na morzach i oceanach od
antyku po XX wiek pt.: „Wielkie odkrycia geograficzne
XV–XVII w. i ich następstwa –
powstanie pierwszych kolonialnych imperiów. Rywalizacja Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Anglii i Turcji”
19.11 – wtorek – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Znane
i nieznane tandemy polskiej
kultury XX wieku pt.: „Barbara
i Igor Abramow-Newerly: aktorka, piosenkarka i „trudny pisarz” – twórcy Komitetu Korczakowskiego”
21.11 – czwartek – spotkanie
z p. Ryszardem Janem Czarnowskim pt.: „Lwów – Cmentarz Łyczakowski – pierwsza nekropolia narodowa”

07.11 – czwartek – spotkanie
z dr Kamilem Kopanią w cyklu
Sztuka romańska w Polsce pt.:
„Architektura romańska cz. II”
12.11 – wtorek – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem w cyklu Od Giotta do Tycjana: historie malarzy, historie
Początek spotkań zawsze o
obrazów pt.: „Przypowieści Hogodzinie 19:00. Wstęp wolny!
gartha”

Lesznowola
Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe 992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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