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U pał chyba wszystkim ude-
rza do głowy, a chyba naj-
bardziej  jakiemuś szaleń-

cowi, który w ostatnich tygodniach
wzniecał seryjne pożary w ursy-
nowskich blokach przy Końskim
Jarze. Policja ponoć już znalazła
sprawcę niecnych czynów, który
tymi działaniami przypominał pi-
romana, podpalającego całe sze-
regi samochodów w centrum War-
szawy. Zrządzeniem losu, tym pi-
romanem był akurat syn mojego
byłego kolegi po fachu, a jednocze-
śnie wziętego prawnika. No cóż,
przypadek chorobliwego igrania z
ogniem może się zdarzyć nawet w
najlepszej rodzinie i trudno skut-
kom poczynań podpalacza z góry
zapobiec. Znane są zresztą przy-
padki celowego doprowadzania do
pożarów przez... strażaków, któ-
rzy następnie wykazywali się bra-
wurową akcją gaszenia. 

A jeśli już o pożarach mowa,
to warto zwracać coraz
większą uwagę na korzy-

stające z potężnych baterii najno-
wocześniejsze auta z napędem
elektrycznym, które z uwagi na
swoją specyfikę mogą się łatwo
zapalić. Takie między innymi nie-
bezpieczeństwo dostrzegli ostat-
nio konstruktorzy Elektro-Suva
Audi, którzy – jak informuje
Frankfurter Allgemeine Zeitung
– postanowili nagle poprosić o
skierowanie do poprawek tech-

nicznych aż 7 tysięcy egzempla-
rzy tego pojazdu, kosztującego
80 000 euro. Z jednej strony więc
proponuje się samochód o walo-
rach ekologicznych, z drugiej zaś
– naraża nabywców na nieprzy-
jemną przygodę.

W Warszawie bardziej niż
ewentualne pożary –
rzadko przecież spoty-

kanych – aut elektrycznych zagro-
żeniem stają się elektryczne hulaj-
nogi, na których jeździ się po chod-
nikach, choć rozwijają one pręd-
kość aż do 25 km/godz. Polski
ustawodawca ma dopiero wpro-
wadzić odpowiednie regulacje
prawne, iżby taka hulajnoga nie
była traktowana jak pieszy. A wy-
padków z tymi przedziwnymi pie-
churami mamy coraz więcej. W
coraz gęstszym ruchu ulicznym
niebezpieczna staje się zresztą jaz-
da na zwykłej, mechanicznej hu-
lajnodze, zwłaszcza wtedy, gdy
używają jej dzieci. Niedawno sa-
mochód potrącił dziewczynkę ja-
dącą hulajnogą przy Wąwozowej.
Takich potrąceń będzie więcej, je-
śli wszelkiego rodzaju hulajnogi
zaczną się mnożyć na stołecznych
ulicach. A i tak z początkiem każ-
dego dnia media serwują nam in-
formacje o ciężkich wypadkach na
źle skonstruowanej i źle oznako-
wanej warszawskiej obwodnicy.
Gdy do tego dochodzi fala potrą-
ceń na chodnikach, to już po pro-
stu strach się bać. Poza tym mało
kto zauważa, że groźni dla oto-
czenia bywają niektórzy pędzący
chodnikami z szaleńczą prędko-
ścią rowerzyści. Jeśli zaś chodzi o
same ścieżki rowerowe, ursynow-
ska radna Sylwia Krajewska ra-
dzi nawet, by instalować na nich
„leżących policjantów”, co oczy-
wiście samym cyklistom nie może
się podobać.

O becna chęć do jazdy
„wierzchem” wyraźnie na-
rasta. Widoczne już od pa-

ru lat ocieplenie klimatu sprawia,
że coraz chętniej przesiadamy się z
samochodowych gablot na hulaj-
nogi, rowery, skutery, motocykle.
Jednoślady stają się modne cho-
ciażby dlatego, że samochodami
jest już bardzo trudno zaparkować
w większości rejonów stolicy, a pro-
blem ten zaczyna się nasilać rów-
nież w okolicach podmiejskich.
Ostatnio w obleganej przez letni-
ków wsi Zalesie Górne zmodernizo-
wano jedną z dwu głównych ulic –
Wiekowej Sosny, likwidując przy
okazji niemal wszystkie miejsca do

parkowania, co od razu zaczęło
utrudniać życie mieszkańcom, do-
jeżdżającym na pocztę oraz korzy-
stających z bardzo potrzebnego
tam sklepu, najpopularniejszej ap-
teki i pobliskiej restauracji, która od
razu straciła klientów. A skoro do
czegoś takiego dochodzi w warun-
kach wiejskich, to cóż dopiero mó-
wić o wielkim mieście Warszawa,
gdzie w centrum ostatnią deską
ratunku pozostaje jeszcze służący
za jeden wielki parking plac Defi-
lad, który jednak taką funkcję
wkrótce pełnić przestanie. 

Wzrost liczby aut trudno
będzie powstrzymać, dla-
tego można tylko żało-

wać, że jeszcze za czasów PRL zli-
kwidowano linie kolejowe – tę bie-
gnącą Puławską przez Piaseczno
do Grójca i tę przez Wilanów do
Konstancina. Była to wprawdzie
kolej wąskotorowa, ale zamiast ją
likwidować, lepiej było położyć re-
gularny tor i puścić tymi szlaka-
mi chociażby tramwaje. Dziś, gdy
Puławska jest zatkana na amen, a
coraz bardziej gęstnieje ruch na
odcinku Wilanów – Konstancin,
możemy tylko zatęsknić za zupeł-
nie zapomnianą już ciuchcią, któ-
ra tylko jako zabytek kursuje w
weekendy na trasie z Piaseczna do
Runowa i z powrotem, sprawiając
największą frajdę dzieciom.

Tymczasem bardziej niż niedo-
skonała komunikacja publicz-
na dręczą warszawiaków

upały, dochodzące w słońcu do 35
stopni Celsjusza (i więcej). Najbar-
dziej muszą cierpieć pasażerowie au-
tobusów pozbawionych klimatyzacji.
W tej sytuacji rzeczywiście lepszym,
a na pewno bardziej przewiewnym
środkiem komunikacyjnym wydaje
się wspomniana elektryczna hulajno-
ga. Tyle że korzystanie z niej nie na-
leży do rzeczy tanich i na pewno nie
jest to propozycja dobra dla osób w
zaawansowanym wieku. Być może
jednak – hulajnogi zamiast limuzyn
należałoby zaproponować Bardzo
Ważnym Osobom, bo na pewno wte-
dy tak liczne kolizje i wypadki, powo-
dowane przez kierowców owych
uprzywilejowanych aut, byłyby o
wiele mnie groźne. Premier lub pre-
zydent pomykający hulajnogą w oto-
czeniu ochroniarzy mknących iden-
tycznymi pojazdami – to byłby ze
względów ekologicznych dobry przy-
kład dla społeczeństwa. Niegdysiejszy
opozycjonista, himalaista i polityk,
swego czasu minister obrony narodo-
wej i poseł Janusz Onyszkiewicz
wzbudzał sensację, przyjeżdżając na-
wet do Sejmu na rowerze, więc dobry
początek został już dawno zrobiony.
Przed laty ulubieńcem rzymian był
zamiłowany piechur Sandro Pertini,
prezydent Włoch w okresie 1978-
1985. Nie czynił on z siebie ważnia-
ka, wożonego luksusowymi mercede-
sami, lecz dosłownie każdego dnia
dreptał z domu do najbliższej ka-
wiarni, by tam starym zwyczajem
łyknąć espresso, zagłębić się w lektu-
rze gazet, a przy okazji po prostu po-
gadać z ludźmi. Władza bliżej oby-
watela – to koncepcja dobra również
na upał.

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

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

CC zz yy  tt yy ll kk oo  cc uu dd  pp rr zz yy ww rr óó cc ii  cc hh łł óó dd ??CC zz yy  tt yy ll kk oo  cc uu dd  pp rr zz yy ww rr óó cc ii  cc hh łł óó dd ??
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13. Bieg Ursynowa wystartuje 15 czerw-
ca (sobota) o godzinie 10.00. Podczas
wydarzenia nie zabraknie emocji – zo-
staną rozegrane 8.Otwarte Mistrzostwa
Polski mężczyzn w biegu ulicznym na 5
km, Mistrzostwa Polski Masters, Otwar-
te Młodzieżowe Mistrzostwa Warszawy
na 5 km. Imprezie będzie towarzyszył
również wielobój sprawnościowy dla
dzieci.

- Wszystkich, dla których sport, bieganie i rywa-
lizacja są ważne, zapraszam na tegoroczny Bieg
Ursynowa. Nasz sztandarowy, organizowany już
po raz 13 bieg uliczny przebiega przyjazną trasą,
idealną do bicia rekordów. Ja także po raz kolej-
ny pobiegnę i zachęcam do tego wszystkich miesz-
kańców naszej dzielnicy – mówi zastępca burmi-
strza Piotr Zalewski. 

W ramach Biegu Ursynowa odbędą się Mistrzo-
stwa Polski mężczyzn z bardzo mocną stawką
czołowych biegaczy. Na liście startowej znajdują
się takie nazwiska, jak: trzykrotny uczestnik
igrzysk olimpijskich i aktualny rekordzista Polski
w maratonie - Henryk Szost, obrońca tytułu i wie-
lokrotny reprezentant Polski - Yared Shegumo
oraz wschodzące gwiazdy biegów Emil Dobro-
wolski, Artur Olejarz oraz Jakub Nowak. Także
wśród pań zapowiada się zacięta rywalizacja. Fa-
worytką będzie Izabela Trzaskalska, która powal-
czy także o nowy rekord życiowy (niespełna 2 ty-

godnie temu uzyskała czas 16:02 minuty). W wal-
ce o zwycięstwo powinna się także liczyć będąca
w dobrej formie Ewa Jagielska (16:39) oraz An-
na Szyszka (rekord 16:55).

Bieg Ursynowa to także Mistrzostwa Polski Ma-
sters kobiet i mężczyzn. W klasyfikacji tej wezmą
udział wszystkie osoby, które w dniu zawodów bę-
dą miały ukończony 35 rok życia. Zwycięzcy w po-
szczególnych kategoriach wiekowych Masters (od
35 lat w górę, co 5 lat) zostaną nagrodzeni meda-
lami przez Polski Związek Lekkiej Atletyki Ma-
sters!

Ambasadorami kategorii Masters są gwiazdy
polskiej lekkoatletyki: Tomasz Majewski - dwu-
krotny Mistrz Olimpijski w pchnięciu kulą; Tere-
sa Sukniewicz - płotkarka, olimpijka, brązowa me-
dalistka Mistrzostw Europy w 1970 roku; Graży-
na Rabsztyn – płotkarka, olimpijka, dwukrotna
Halowa Mistrzyni Europy 1975 i 1976 roku; Ur-
szula Kielan specjalizująca się w skoku wzwyż,
srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w 1980 ro-
ku oraz czterokrotna medalistka Mistrzostw Eu-
ropy; Genowefa Patla – oszczepniczka, Olimpij-
ka z Barcelony (1992). Czternastokrotna mi-
strzyni Polski (1982-2000), 5-krotna rekordzistka
Polski oszczepem starego i nowego typu; Jerzy
Pietrzyk - olimpijczyk, specjalista od biegu na
400m.

Więcej informacji na stronie www.biegursyno-
wa.com.

Organizowanie bezpłatnych pokazów fil-
mowych dla mieszkańców jest już trady-
cją Ursynowa. 

Jak informują ursynowscy urzędnicy „W tym ro-
ku w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2019,
Urząd Dzielnicy Ursynów zrealizował już 10 sean-
sów dla dzieci, w których uczestniczyło ok. 3500
najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Do tej licz-
by należy dodać również dwa seanse w ramach ak-
cji „Zima w Mieście”, w których uczestniczyło ok.
1000 dzieci. Dodatkowo nasz cykl seansów fil-
mowych dla dorosłych zgromadził ponad półtora
tysiąca widzów na pięciu seansach. Seanse dla
małych i dużych w Multikinie po wakacyjnej prze-
rwie wrócą już we wrześniu”.

Piękna pogoda nie oznacza jednak przerwy
dla kinomanów – z projekcjami urząd wycho-
dzimy w plener - zaplanowano 8 pokazów filmo-
wych pod chmurką pt. Śmiesznie i strasznie, w
ramach projektu pn. Ursynowskie Lato Filmo-

we, na terenie Parku im. R. Kozłowskiego (KO-
PA CWILA).

TTeerrmmiinnyy sseeaannssóóww:: 
04.07 – Venom
11.07 – Bodyguard Zawodowiec, 
18.07 – Źle się dzieje w El Royale, 
25.07 – Bohemian Rhapsody, 
08.08 – Deadpool 2, 
15.08 – Jestem taka piękna, 
22.08 – Król rozrywki, 
29.08 – Greenbook,
– Już 4 lipca startuje kolejna edycja pokazów fil-

mowych – tym razem miłośnicy kina wybrali w
głosowaniu internetowym filmy z zestawu
„Śmiesznie i strasznie”. Co roku wyjątkowe poka-
zy u podnóża gościnnej Kopy Cwila gromadzą
ponad 1500 osób. Jestem przekonany, że także w
tym roku setki ursynowian będą się świetnie ba-
wić łącząc kino z kontaktem z naturą – mówi za-
stępca burmistrza Klaudiusz Ostrowski.

W budynku urzędu dziel-
nicy Ursynów ruszył punkt
ogólnoświatowej sieci bo-
okcrossing. Tym samym
ursynowski Ratusz staje
się częścią sieci skupiają-
cą blisko 62 tyś osób w
Polsce i ponad 1,8 mln na
całym świecie. Miejsce na
książki znajduje się przy
wejściu do budynku Urzę-
du Dzielnicy Ursynów przy
al.KEN 61. 

- Innowacje i otwartość na
nowe pomysły to znak rozpo-
znawczy naszego ursynowskie-
go urzędu. I choć idea dziele-
nia się książką jest tak stara jak
sama książka, to innowacyjne
podejście do tego procesu z wy-
korzystaniem nowoczesnych
technologii daje zupełnie nowe
możliwości. Urząd Dzielnicy Ur-
synów z dumą staje się częścią
ogólnoświatowego projektu
wspierającego dzielenie się li-
teraturą. Książka w ciągłym
obiegu to nie tylko wyraz troski
o środowisko naturalne, ale też
szansa na korzystanie w wygod-
ny sposób z nowych tytułów
przez osoby, które nie mają
możliwości dokonania zakupu –
mówi zastępca burmistrza Klau-
diusz Ostrowski. 

JJaakk uuwwoollnniićć kkssiiąążżkkęę??
Książkę zarejestruj na stronie

bookcrossing.pl, wpisz do bazy.
Postępuj zgodnie z instrukcją.
Twoja publikacja uzyska unikal-
ny numer BIP, który ułatwi iden-
tyfikację i umożliwi śledzenie jej
późniejszej wędrówki. Wpisywa-
nie kolejnych etapów drogi, jaką
pokonuje książka, nie jest kło-

potliwe ani skomplikowane, za-
tem każdy może poświęcić na to
minutę – i dać prawdziwą satys-
fakcję osobie, która uwolniła da-
ny tom. W ten prosty sposób mo-
żemy ze zdziwieniem odkrywać,
że nasza książka opuściła mia-
sto, województwo i być może
wybyła za granicę.

CCoo ddaajjee mmaamm bbooookkccrroossssiinngg??
Bookcrossing pozwala dzielić

się książkami, stwarza możli-
wość wymiany na inne, daje

szansę czytania tym, których nie
stać na zakup książek, powodu-
je, że książki są w ciągłym obie-
gu, umożliwia śledzenie wę-
drówki książek, gdyż dzięki in-
ternetowemu systemowi moni-
toringu stwarza możliwość ob-
serwowania drogi uwolnionego
tomu. Bookcrossing to bezintere-
sowna przyjemność dzielenia się
literaturą, budowanie więzi mię-
dzy czytelnikami, skuteczny spo-
sób integracji.

W ubiegły weekend (8-9
czerwca) w Arenie Ursy-
nów odbył się Warszawski
Festiwal Modelarski Baba-
ryba 2019. Była to naj-
większa międzynarodowa
impreza modelarska w
Polsce. Na wydarzeniu za-
prezentowano prawie
1400 modeli w różnych
skalach. 

Od kilku lat wraca zaintere-
sowanie różnymi dziedzinami
modelarstwa, dzieje się tak z
kilku powodów. Firmy produ-
kujące modele sięgają po pro-
jekty związane z popularnymi
filmami np. Gwiezdne Wojny,
bardzo rozwijają się systemy
gier bitewnych gdzie trzeba sa-
memu budować środowisko do
gry. Warto wspomnieć, że ro-
dzice szukają aktywności, które
pozwolą nieco odpocząć mło-

dym ludziom od komputerów i
telefonów. 

Oprócz fantastycznych mode-
li, dioram, figurek można było
wziąć udział w różnego typu
bezpłatnych warsztatach, posłu-

chać porad mistrzów modelar-
skich, zacząć swoją przygodę z
modelarstwem. Wydarzenie od-
było się dzięki wsparciu Urzędu
Dzielnicy Ursynów oraz Dzielni-
cowego Ośrodka Kultury.

Władze Dzielnicy chcą
przywrócić wodę w parku
pod Kopą Cwila. Informa-
cje zebrane w ubiegłym ro-
ku w czasie konsultacji
społecznych pozwoliły pro-
jektantom poznać szczegó-

łowe oczekiwania i potrze-
by użytkowników Parku
im. R. Kozłowskiego
względem niecki i jej bez-
pośredniego otoczenia. 

Dzielnica ma już środki w wyso-
kości 50 000 zł niezbędne do przy-

gotowania dokumentacji, studium
wykonalności i programu funk-
cjonalno-użytkowego zagospoda-
rowania niecki wodnej. Zgodnie z
wcześniejszymi ustaleniami z Miej-
skim Przedsiębiorstwem Wodo-
ciągów i Kanalizacji (MPWiK),
burmistrz dzielnicy Ursynów prze-
kazał ostateczną koncepcję niecki
wypracowaną w trakcie konsul-
tacji społecznych jako rekomen-
dację do realizacji przez MPWiK.

- W zeszłym roku przeprowa-
dziliśmy z mieszkańcami bardzo
szerokie konsultacje dotyczące
niecki. Teraz czas na przygoto-
wanie niezbędnej dokumenta-
cji – mamy już pieniądze na ten
cel. Niecka będzie gotowa w tej
kadencji - mówi burmistrz Ur-
synowa Robert Kempa. 

Urząd pyta o tydzień kultury narodowej
Urząd Dzielnicy Ursynów już od 4 lat organizuje dla mieszkańców tydzień kultury narodowej.

To wydarzenie mające charakter kulturalnego święta wybranego kraju adresowane jest do wszyst-
kich mieszkańców, którzy cenią sobie bogactwo i różnorodność kulturową. 

Poprzez projekcje filmowe, koncerty czy wykłady mieliśmy przyjemność zabrać Państwa w
świat słonecznej i klimatycznej Italii, Hiszpanii w rytmie flamenco, Francji pełnej piosenek o mi-
łości oraz Polski na 100. lecie odzyskania Niepodległości. W tym roku urzędnicy proszą, aby to miesz-
kańcy Ursynowa  wskazali, który z krajów ma być bohaterem tegorocznego tygodnia kultury na-
rodowej. W związku z tym zwracają się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety dostępnej na
www.ursynow.pl.

Bookcrossing w Urzędzie Dzielnicy

Na spotkanie z kinem wychodzimy w plener

15 czerwca startuje Bieg Ursynowa

Niecka wodna pod Kopą Cwila coraz bliżej

Modelarze w Arenie Ursynów
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Są takie miejsca, do których zawsze chce się wracać.
Szukając jednego z takich miejsc, wystarczy odnaleźć
zabytkowy dukt (dziś to Nowoursynowska 92/100
niemal u zbiegu z Belgradzką), który prowadzi do
Parku Natolińskiego.Tuż przed nim znajdują się jed-
ne z najładniej usytuowanych  kortów tenisowych w
Warszawie.

Ten obiekt SGGW, otulony zielenią parku tuż przy samej Skar-
pie Ursynowskiej, jest spowity ciszą z dodatkiem niesamowite-
go zapachu liściastego lasu.

Wszystkie te zalety, jak również świetny dojazd, sprawiają,
że urokliwie położone korty stały się miejscem nie tylko dobrych
warunków gry w tenisa, ale też doskonałego relaksu.Do dyspo-
zycji są korty z naturalnym podłożem czyli mączką, szatnie, ka-

wiarenka oraz ścianka, która spełnia funkcję rozgrzewkową lub
miejsca do gry dla najmłodszych adeptów tenisa.

Dla milusińskich, których nie interesuje tenis, przygotowane
jest mini-boisko do gry w piłkę nożną i inne atrakcje.

Warto więc wpisać ten obiekt na mapę nie tylko weekendo-
wych, ale znacznie częstszych wycieczek w poszukiwaniu miejsc
do sportowania w warunkach relaksowych.
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Spotkanie z Markiem Przybyłowiczem
Czytelnia Naukowa nr IV zaprasza 13 czerwca o godzinie 18.00 na ul. Wiktorską 10, gdzie od-

będzie się spotkanie z Markiem Przybyłowiczem, który opowie o odkryciu i udostępnieniu pol-
skiemu czytelnikowi po niemalże osiemdziesięciu latach nieznanej relacji z oblężenia Warszawy
w 1939 roku. Książka zupełnie w Polsce nieznana, która zrobiła światową karierę i jako pierw-
sza i jedyna relacja dotarła do Stanów i Australii już w 1941 roku. Dla nas dodatkowo ta historia
jest interesująca, ponieważ Autor był mieszkańcem Mokotowa. To nie koniec ujawniania tajem-
nic, poznamy także historię dziennikarskiego śledztwa, które doprowadziło do wyjawienia praw-
dziwej tożsamości Alexandra Poloniusa. Marek Przybyłowicz wtajemniczy nas też w zawiłości tłu-
maczenia tych pamiętników. Poznamy także najbliższe plany literackie Autora!

Marek Przybyłowicz - filolog, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były
nauczyciel języka angielskiego. Zajmuje się pisaniem na tematy historyczne i turystyczne. Odkryw-
ca i tłumacz nieznanych w Polsce dzienników z oblężenia Warszawy w 1939 roku pt. “I Saw the
Siege of Warsaw” oraz autor powieści sensacyjnej “Czas Zemsty”.

Na MoKOTowie kot siedzi w słowie
To “my”, mieszkańcy, mamy największy wpływ na to, czy

coś stanie się śmieciem czy surowcem. Surowcem, czyli ma-
teriałem, który można jeszcze wykorzystać. Mokotowskie
przedszkolaki świetnie o tym wiedzą i pokazały to wykonu-
jąc rzeźby kota w ramach zgłoszeń do zorganizowanego
przez Burmistrza Dzielnicy Mokotów konkursu plastycznego
pod nazwą „Na MoKOTowie kot siedzi w słowie”.

Dzięki dziecięcej wyobraźni i kreatywności plastikowe bu-
telki, kapsle, nakrętki, rolki od papieru toaletowego, folia bą-
belkowa, stare gazety, a nawet opona zamieniły się w małe i
duże, sympatyczne, wdzięczne i kolorowe rzeźby kota.

Partnerem dzielnicy w konkursie były Miejskie Przedsiębior-
stwo Oczyszczania, Miejskie Zakłady Autobusowe oraz Biblio-
teka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Moko-
tów m.st. Warszawy Multimedialna Biblioteka Dla Dzieci i
Młodzieży nr XXXI. Wystawa dostępna jest od 1 czerwca do
1 lipca 2019 r. w Multimedialnej Bibliotece Dla Dzieci i Mło-
dzieży nr XXXI przy ul. Tynieckiej 40a w Warszawie.

Matsuri – Piknik z Kulturą Japońską
Lato w Japonii to czas wielu matsuri, czyli świąt o charakterze lokalnym. Są to kolorowe i ra-

dosne wydarzenia, którym towarzyszą między innymi parady taneczne i występy. Jeżeli chcieli-
byście zanurzyć się w atmosferze prawdziwego japońskiego matsuri, to koniecznie przyjdźcie w
sobotę 15 czerwca do Służewskiego Domu Kultury na „Matsuri – Piknik z Kulturą Japońską”. Na
jeden dzień przeniesiecie się do Kraju Kwitnącej Wiśni! Wstęp na wydarzenie jest darmowy.

Powodów do udziału w „Matsuri” jest wiele, a oto kilka z nich:
Po raz pierwszy będzie można wziąć udział w pochodzie z palankinem mikoshi, atrakcji, którą

bardzo często spotyka się na japońskich matsuri. Palankin noszą na swoich ramionach członkowie
lokalnej społeczności. W tym roku także warszawiacy będą mieli okazję doświadczyć tej wyjątko-
wej japońskiej tradycji. Specjalne na Matsuri przyjeżdża Nobuya Miyata, który zajmuje się tworze-
niem i konserwacją palankinów. Sztuki tej nauczył się od dziadka i z wielką pasją ją pielęgnuje. Po-
chód z mikoshi będzie okazją do wspólnej zabawy i integracji Polaków i Japończyków w roku ju-
bileuszu stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią.Także po raz
pierwszy będzie można zobaczyć pokaz tańców okinawskich w wykonaniu zespołu Kihou. Żywe
i kolorowe tańce znanych ze swojej długowieczności mieszkańców Okinawy, wykonywane przy
akompaniamencie m.in. bębnów, zapewnią solidną dawkę pozytywnej energii.

Energii nie zabraknie także podczas występów Yoshitaki Suzukiego. Ten urodzony w prefek-
turze Akita na północy Japonii tancerz jak nikt inny potrafi łączyć elementy japońskiego tańca tra-
dycyjnego ze współczesnym UK jazz dance. Od 15 lat Yoshitaka występuje na całym świecie, kształ-
cąc się w Tokio, Nowym Jorku, Londynie i Amsterdamie. Na scenie plenerowej zaprezentuje
dwa tańce zainspirowane tradycją i historią Japonii.

Mikoshi, taniec, muzyka – to elementy, których nie może zabraknąć podczas matsuri w Japo-
nii i „Matsuri” w Warszawie. Ale to nie wszystko! Nie może zabraknąć także japońskiego jedze-
nia. O to postarają się restauratorzy z Warszawy i innych miast. Będzie można skosztować wielu
smakołyków, typowych dla japońskich matsuri: yakisoba (smażony pszenny makaron z mięsem
i warzywami), ryżowych kanapek onigiri, zielonej herbaty w różnych odsłonach i słodyczy.

Wydarzenie odbędzie się dzięki inicjatywie Ambasady Japonii, Związku Pracodawców „Sho-
kokai” i Klubu Japońskiego w Polsce we współpracy z Urzędem Dzielnicy Mokotów.

Bawimy się, integrujemy, poznajemy kulturę japońską a wstęp jest bezpłatny!
Termin: 15 czerwca (sobota) 2019, godz. 11.30-19.00; miejsce: Służewski Dom Kultury, ul. Ba-

cha 15, Warszawa termin: sobota 15 czerwca 2019, godz. 11.30-19.00;

LEMONIADA Na ŁOWICKIEJ,
W niedzielę 12 czerwca wielka atrakcja: ogrodowe wytchnienie z poczęstunkiem, gry i anima-

cje, wymiana książek, dzień otwarty:
11-12 „Kolory miasta” - Teatr KULTURESKA. Spektakl dla dzieci w ramach cyklu MAŁY TEATR
11-15 wyprzedaż garażowa
12-14 warsztaty w ogrodzie: ptaszki z gliny, wędrowny ul, ozdobne mydełka, malowanie kubków
12-13 koncert gitarowy naszych uczniów
14-15 pokaz grupy Fly High BreakDance School
II Piknik Sąsiedzki, 16 czerwca (niedziela) godz. 11.00 - 15.00. Centrum Łowicka - Dom Kul-

tury w Dzielnicy Mokotów, Łowicka 21.

Spotkanie z Aleksandrą Ziółkowską-Boehm
Zapraszamy na spotkanie z Aleksandrą Ziółkowską-Boehm

–  autorką od wielu lat mieszkającą w Stanach Zjednoczo-
nych, pisarką o szerokich zainteresowaniach, która napisała
sporo książek o tematyce historycznej (“Kaja od Radosława,
czyli historia Hubalowego krzyża” czy “Lepszy dzień nie przy-
szedł już”), biograficznej (“Ingrid Bergman prywatnie”) oraz
autobiograficznej (“Ulica żółwiego strumienia”, “Podróże z
moją kotką”) i wiele innych. Bogata część jej twórczości poświę-
cona jest Melchiorowi Wańkowiczowi, ponieważ była jego
asystentką i sekretarką, a także odziedziczyła w testamencie
archiwum pisarza i jest jego kustoszem.

Tym razem pani Aleksandra przyjeżdża do nas z dwoma no-
wymi pozycjami – “Delicjami pisarskimi”, w których pisze o re-
portażach literackich, literaturze faktu, dylematach pisarzy i

tytułowych “delicjach”, czyli głosach krytyków i czytelników oraz z książką “Wokół Wańkowicza”,
nowym, uzupełnionym, połączonym wydaniem dwóch książek Autorki poświęconych postaci i
twórczości Melchiora Wańkowicza.

Czytelnia Naukowa nr IV, ul. Wiktorska 10, 18 czerwca godz. 18.00. Wstęp wolny!

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

W sobotę 8 czerwca przy Mokotowskim
Centrum Integracji Mieszkańców już po
raz kolejny odbył się „Dzień Sąsiada na
Wierzbnie”. Festyn sąsiedzki został zor-
ganizowany przez Partnerstwo dla Mo-
kotowa „Moje Wierzbno” i Urząd Dziel-
nicy Mokotów.

Imprezę rozpoczął burmistrz dzielnicy Moko-
tów Rafał Miastowski, który zaprosił chętne oso-
by do wspólnych ćwiczeń na siłowni Centrum.
Trening prowadzony przez burmistrza cieszył się
dużą popularnością. 

Na scenie wystąpiło wielu aktywnych miesz-
kańców: soliści z Zespołu Sonata z Klubu Senio-
ra Centrum Łowicka, zawodnicy Klubu Karate
DOJO Mokotów, Zespół Teatralny Rapsod Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku im. F. Chopina, Je-
rzy Wardęski z koncertem klawesynowym oraz
grupa gimnastyczno-taneczna pod kierownic-
twem Giedymina Wróblewskiego. 

Na placu między budynkami wspólnot wysta-
wiły się zaprzyjaźnione, partnerskie organizacje:
m.in. specjalistki ze Szpitala św. Elżbiety badały

poziom cukru i ciśnienie, można było poczytać
biuletyny uniwersytetów trzeciego wieku, poroz-
mawiać z poetką Lidią Kosk o warsztatach literac-
kich, czy skonsultować się w punkcie nieodpłatnej
pomocy obywatelskiej.

Dzieci mogły wziąć udział w ciekawych warsz-
tatach plastycznych prowadzonych przez Stowa-
rzyszenie Karan (wykonywanie magnesów na spi-
naczach), Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Mokotów (robienie ,,gniotków’’, figurek z balo-
nów oraz baniek mydlanych) oraz Stowarzyszenie
Amfora (tworzenie naczynia ceramicznego na ko-
le garncarskim), czy też w zajęciach malowania to-
reb płóciennych, które zorganizowała Biblioteka
dla dzieci przy ul. Melsztyńskiej.

Mamy nadzieję, że ,,Dzień Sąsiada na Wierzb-
nie’ ’był prawdziwym dniem integracji okolicz-
nych mieszkańców i lokalnych instytucji. Była do-
bra zabawa i smakowitości dla podniebienia w
postaci kiełbasek z grilla przygotowanych przez
Stowarzyszenie W Stronę Marzeń i Grochówki.

Dziękujemy za wspólną zabawę i do zobaczenia
za rok!

Dzień Sąsiada na Wierzbnie

PPAASSSSAA:: WWiittaammyy nnaa UUrrssyynnoo-
wwiiee.. PPrroossiimmyy oo iinnffoorrmmaaccjjęę oo PPaa-
nnaa nnoowweejj pprraaccyy ii oo ttyymm  jjaakk ddłłuu-
ggoo ttrrwwaa PPaannaa pprrzzyyggooddaa zz MMuullttii-
kkiinneemm??

AADDRRIIAANN WWSSÓÓŁŁ,, nnoowwyy ddyyrreekk-
ttoorr KKoommpplleekkssuu KKiinnoowweeggoo MMuullttii-
kkiinnoo UUrrssyynnóóww:: W maju przeją-
łem stery od Michała Krawczyka
i obecnie zarządzam zespołem
w Multikinie Ursynów. Michał,
czyli poprzedni dyrektor Multiki-
na Ursynów, został dyrektorem
nowego Multikina w Galerii Mło-
ciny na warszawskich Bielanach.
Ogromnie cieszę się na nowe
wyzwania. Czuję się zaszczyco-
ny, mogąc kierować najstarszym
multipleksem w stolicy, a jedno-
cześnie jednym z najchętniej od-
wiedzanych kin sieci Multikino.
Moja przygoda z Multikinem
trwa już 7 lat. Zaczynałem w
2012 roku na stanowisku kie-
rownika zmiany w Multikinie w
Kielcach, skąd pochodzę. Na-
stępnie awansowałem na dyrek-
tora Multikina w Jaworznie. We

wrześniu 2018 roku przeprowa-
dziłem się do Pruszkowa, gdzie
także jako dyrektor zacząłem
pracę w nowo otwartym Multi-
kinie Pruszków.  A teraz czas na
Ursynów.

ZZ nnaasszzyycchh iinnffoorrmmaaccjjii wwyynniikkaa,,
żżee zzmmiiaannaa nnaa ssttaannoowwiisskkuu kkiiee-
rroowwnniicczzyymm ttoo nniiee jjeeddyynnaa nnoowwoośśćć
ww uurrssyynnoowwsskkiimm kkoommpplleekkssiiee kkii-
nnoowwyymm.. CCoo jjeesszzcczzee ssiięę zzmmiieenniiłłoo??

Tak to prawda. Moje pojawie-
nie się w Multikinie Ursynów
zbiegło się z planowaną wymia-
ną foteli. Całość prac, tj. wymia-
nę foteli we wszystkich salach,
chcemy zamknąć do końca te-
gorocznych wakacji. Jestem
przekonany, że naszych widzów
ucieszy, że najstarsze multikino
w Warszawie zmienia się spe-
cjalnie dla nich.  I także z myślą
o naszych widzach od 1 marca
został wprowadzony nowy cen-
nik z atrakcyjnymi – szczególnie
biorąc pod uwagę rynek war-
szawski – cenami. Od ponie-

działku do czwartku cena biletu
na dowolny seans wynosi 17 zło-
tych. Dwa złote więcej kosztuje
bilet weekendowy, czyli od piąt-
ku do niedzieli. W przypadku se-
ansów 3D, jak i miejsc VIP, wy-
magana jest dopłata. 

CCoo cczzeekkaa wwiiddzzóóww MMuullttiikkiinnaa
ww nnaajjbblliiżżsszzyycchh mmiieessiiąąccaacchh??

Końcówka wiosny oraz druga
połowa roku zapowiadają się nie-
zwykle interesująco dla kinoma-
nów w każdym wieku. Ekrani-
zacjami, na które koniecznie trze-
ba się wybrać, są „Aladyn” oraz
„Król Lew”, którego premierę za-
planowano na 19 lipca. Na wiel-
kim ekranie pojawi się także
mnóstwo kontynuacji produkcji,
które podbiły serca Polaków w
minionych latach: „Sekretne ży-
cie zwierzaków domowych 2”
(26 czerwca), „Toy Story 4” (9
sierpnia), „Kraina lodu 2” (22 li-
stopada). Miłośnicy kina super-
bohaterskiego z pewnością wy-
biorą się na „X-Men: Mroczna
Phoenix” (7 czerwca) czy „Spi-
derMan: daleko do domu” (5 lip-
ca). Pozycją obowiązkową wśród
zwolenników filmów fantasy  i
Sci-Fi będą „Godzilla 2: król po-
tworów” (14 czerwca) oraz „Ju-
manji 2” (27 grudnia). Końców-
ka 2019 r. tradycyjnie będzie na-
leżała do nieśmiertelnej gwiezd-
nej sagi – kolejną odsłonę „Star
Wars” zobaczyć będzie można
20 grudnia. Realizujemy także
seanse na zlecenie Urzędu Dziel-
nicy Ursynów. Od początku roku
dzięki współpracy z dzielnicą do
kina bezpłatnie wybrało się po-
nad 6 000 osób. Władze Ursyno-
wa zapowiedziały także kolejny
cykle spotkań – będziemy mieli
zaszczyt gościć mieszkańców  już
po wakacjach. Na wszystkie se-
anse serdecznie zapraszam 

DDzziięękkuujjeemmyy zzaa rroozzmmoowwęę.. AAdd
mmuullttooss aannnnooss –– ttoo nnaasszzee żżyycczzeenniiaa
ddllaa MMuullttiikkiinnaa.. 

Nowy rozdział w historii Multikina Ursynów
Rozmawiamy z Adrianem Wsółem
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

Gmina Lesznowola zosta-
ła laureatem II edycji Kra-
jowej Nagrody Ekologicz-
nej „EKOJANOSIK - Zielo-
na Wstęga Polski”. Wrę-
czenie nagród odbyło się 5
czerwca podczas III Mię-
dzynarodowego Forum
Energetyka, Transport i
Środowisko EKOTRENDY
w Krakowie.

Data wręczenia nagrody
EKOJANOSIK – Zielona Wstęga
Polski nie była przypadkowa,
bowiem w dniu 5 czerwca ob-
chodzony jest Światowy Dzień
Ochrony Środowiska Natural-
nego.

„EKOJANOSIK” to nagroda
promująca samorządy, które
wdrażają rozwiązania popra-

wiające stan środowiska na-
turalnego regionu oraz pod-
noszą świadomość ekologicz-
ną swoich mieszkańców. Na-
groda jest także przyznawa-
na firmom, placówkom
oświatowym oraz osobom fi-
zycznym zasłużonym na po-
lu ekologii.

Lesznowola otrzymała nagro-
dę już po raz drugi, podmiotem
rekomendującym Gminę jako
tegorocznego laureata był Zwią-
zek Gmin Wiejskich. Lesznowol-
ski samorząd wdraża wiele
przedsięwzięć o charakterze
ekologicznym. Przykładowo
Lesznowola jako jedna z pierw-
szych gmin na Mazowszu zain-
stalowała na swoim terenie kil-
kanaście sensorów monitorują-
cych stan powietrza. Gmina po-
zyskała także dotację na wy-
mianę w gospodarstwach do-
mowych kotłów węglowych na
nowoczesne gazowe piece kon-
densacyjne. Organizowane są
również akcje edukacyjne
wśród dzieci i młodzieży, jak
np. tegoroczny cykl spotkań z
uczniami i przedszkolakami na
temat czystego powietrza i wal-
ki ze smogiem. 

U G  L e s z n o w o l a

EKOJANOSIK dla Lesznowoli
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

– Tak naprawdę nie mogę się
już doczekać tego, co się wyda-
rzy - mówił przed imprezą bur-
mistrz Robert Kempa. – Patrząc
na ofertę wykonawców, a przede
wszystkim na to, co się będzie
działo w piątek i sobotę, jestem
absolutnie przekonany,  że miesz-
kańcy Ursynowa będą bardzo do-
brze się bawili.  Cieszę się, że ma-
my możliwość organizacji tak du-
żej imprezy, największej ze
wszystkich dzielnic miasta sto-
łecznego Warszawy. Będę teraz
tutaj non stop, cały czas z ursy-
nowianami, mieszkańcami naszej
dzielnicy, i razem z nimi będę
uczestniczył w tym fantastycznym
wydarzeniu – emocjonował się
burmistrz Ursynowa. No i okaza-
ło się, że było na co czekać.

Dni Ursynowa - muzycznie
Dni Ursynowa to wydarzenie

muzyczne i piknikowe, dosłow-
nie dla wszystkich – od malusz-

ków na ręku, poprzez  pokolenia
fanów muzyki aż do całkiem leci-
wych dam i seniorów. Muzyczne,
głównie  dla pokolenia od śred-
nio młodszego do średnio star-
szego. Zresztą muzyka była zdecy-
dowanie uprzywilejowana –  kon-
certy ośmiu zespołów odbyły się
w wieczory, zarówno piątkowy,
jak i sobotni.

No i wreszcie. Piątek,  godzina
18 – zaczęło się. Powitania przez
prezenterów, podziękowania dla
sponsorów i już pierwszy zespół.
To Brak Snu, pięcioosobowa roc-
kowa grupa. Pełna temperamen-
tu wokalistka i autorka tekstów
Ola Kalczyńska wychowała się
na Ursynowie, tutaj chodziła do
szkoły. Grupa występowała dla
ursynowian już kolejny raz, de-
biutując w naszej dzielnicy w
2013 roku. 

– Pierwszy raz jesteśmy na tej
imprezie – mówi pani Ania, któ-
ra przybyła  z mężem Robertem i
dziećmi Hanią i Tadziem. – Na
Ursynowie mieszkam dopiero
trzy lata, ale wcześniej jeszcze  w
dzieciństwie mieszkałam również
kilka lat, jestem ursynowianką
prawie od urodzenia. Przyszli-
śmy tutaj, bo to jest taka impreza
rodzinna, a poza tym chcemy po-
słuchać Maleńczuka. Tadzio bar-
dzo chciał zobaczyć koncert, ale
‘dmuchańce’ czyli takie dmucha-
ne zamki, po których można ska-
kać – zdecydowanie biorą górę .

Bardzo dobra organizacja, bram-
ki, ochrona – nie kryła zadowole-
nia mama Ania. 

Trochę ażurowy trawnik
przed sceną na początku wystę-
pu zaczął się coraz bardziej wy-
pełniać publicznością. Również
na stokach sąsiadującej Kopy
Cwila coraz trudniej było zna-
leźć dobre miejsce. Zbliżała się
pora gwiazd muzycznych. Zaraz
po 19 na scenie pojawił się Kękę
– mniej znany z oficjalnego
brzmienia jako Piotr Dominik
Siara. Polski raper, hip-hop-
owiec, wyraźnie bardzo dobrze
czuł się na scenie ursynowskiej,
utrzymując żywy kontakt z pu-
blicznością . 

Następna grupa to już całkowi-
ta zmiana nastroju. Siódemka
dziennikarzy, trochę a czasem
mocno zakręconych, czyli Popa-
rzeni Kawą Trzy. Wokal wypeł-
niony aluzjami politycznymi,
przeplatany formułą happenin-
gową dla publiczności. Humor,
satyra, aluzje polityczne, czasem
mocne. No jak traktować zachętę
publiczności do wspólnego śpie-
wania, ruchów tanecznych i
aplauzu przy “Jarosławie K.”?
Oczywiście wiadomo, że chodzi o
Jarosława Kreta, jednego z lide-
rów grupy!... Było luzacko, weso-
ło, relaksowo, a przy tym świetna
muzyka i wykonanie. W sumie
spora część widowni przyszła na
“Poparzonych”. 

No i wreszcie przyszła pora na
Pana Maleńczuka. To absolutna
gwiazda dnia pierwszego Dni
Ursynowa. – Będzie to piosenka
z czasów, kiedy trzeba było mieć
pieczątkę.  – Miałem pieczątkę,
była fałszywa. Przyszedł dziel-
nicowy i dostałem trzy miesią-
ce  – rozpoczął występ Maciej
Maleńczuk, uderzając w struny
gitary.  Najpierw utwory starsze,
w tym “Kaczory”, później balla-
dy, utwory Wojciecha Młynar-
skiego. Jego domena “jedyne,
czego nie wolno mówić, to mil-
czeć”, wyraźnie podobała się ur-
synowianom, którzy również
skutecznie manifestują swoje
przywiązanie do własnego zda-
nia i poglądów.

Sobotnie popołudnie i wieczór
to następna mega porcja muzyki.
Niestety, początek koncertu
wspaniałego ursynowskiego chó-
ru IUVENIS zakłócił ulewny
deszcz. Jednak pod koniec wy-
stępu, pomiędzy kałużami znów
zaczęła pojawiać się publiczność.
To przecież świetna muzyka i
znakomite koncertowe wykona-
nie. Późniejsza aura była już ła-
skawa, gdyby nie to, że trzeba by-
ło miejscami kicać wśród błota i
kałuż. Grupa The Dumplings za-
prezentowała swój elektroniczny
pop, dzięki któremu często gości
na czołowych miejscach list prze-
bojów i uzyskuje nagrody arty-
styczne. Jako debiutanci w 2015

oraz w 2016 roku otrzymali na-
grodę Fryderyki. 

Dalej był “Ostry” czyli O.S.T.R.
albo oficjalnie Adam Andrzej
Ostrowski. Postać nietuzinkowa,
a jego muzyka jeszcze bardziej.
Absolwent Akademii Muzycznej
w Łodzi w klasie skrzypiec, stał
się raperem, freestyle’owcem,
kompozytorem z tego obszaru,
producentem muzycznym. I pu-
bliczności to się podoba, prawie
do szaleństwa. 

I znów, wreszcie – długo ocze-
kiwani Jan Borysewicz i janusz
Panasewicz, czyli Lady Pank. Hit
za hitem, hit za hitem... Można
dużo mówić, krytykować, ale
przebojem jest to, co się ludziom
podoba i czego chcą słuchać. I słu-
chają już 38 lat, choć część z tych
najpierwszych fanów już całkiem
mocno się postarzała. Gra świateł,
aranżacja, żywiołowość, walenie
basów takie, że wibracje było czuć
pod Kopą Cwila. No i te przeboje.
Ponadczasowe może nie, ale na
pewno będą brzmieć jeszcze  dłu-
go. Ech, fajnie było...

Takie były muzyczne popołu-
dnia i wieczory Dni Ursynowa. 

Dni Ursynowa - piknikowo
Dniem piknikowym była co

prawda tylko sobota, za to za-
bawy trwały ponad siedem go-
dzin od 11 do 18.  Mnóstwo dzie-
ci,  maluchów starszych i młod-
szych z mamusiami, tatusiami,
babciami, dziadkami. Ale oprócz
nich sporo osób starszych, które
wszędzie mogły znaleźć coś cie-
kawego dla siebie. Dla najstar-
szych i ich opiekunów było dedy-
kowane  stanowisko Rady Senio-
rów z “Kopertą Życia” i mnó-
stwem innych pożytecznych pu-
blikacji. Ale również  namiot SP
ZOZ Ursynów, gdzie można by-
ło zmierzyć poziom cukru, ci-
śnienie, uzyskać porady rehabi-
litacyjne, dietetyczne, psycholo-
giczne. Sporo osób odwiedziło
namioty specjalizującego się w
promocji dawstwa krwi Krew-
kiego Ursynowa i fundacji In Via
- wspierającej chore dziewczyn-
ki Olę i Zosię. A oprócz tego
mnóstwo różności. Stanowisko
policji i straży miejskiej, organi-
zacje sportowe, metro, zarząd
zieleni, warszawska kranówka,
tramwaje, ZUS, Maciej Mazur
promujący wszystko, co związa-
ne z Ursynowem. 

Oferta dla dzieci była bardzo
bogata. W części centralnej par-
ku, w strefie promocyjnej Urzędu
Dzielnicy, znalazły się Wirtual-
ne Kolorowanki, Kolorowy Ursy-
nów, Kiermasz Taniej Książki dla
dzieci. Natomiast podążając da-
lej w kierunku Olkówka po dru-
giej stronie wiaduktu, domino-
wało już zdecydowanie króle-
stwo dzieci. Malowanie buziek,
bańki mydlane, “dmuchańce”.
No  i świetne występy dziecięce.
Śpiewane, tańczone, skakane, i

nie rzadko na wysokim poziomie
artystyczny. 

Może trochę subiektywnie, ale
dla mnie niezwykle ujmujący w od-
biorze był występ Zuzi Wieczorek
ze SP 310. Bardzo dobre wykonanie
i głęboki,  oryginalny głos dziew-
czynki z czwartej klasy zatrzymał
mnie przy scenie. – Bardzo lubię
śpiewać, uwielbiam – odpowiada-
ła na moje pytania Zuzia. – Tekst
piosenki teraz ogarnęłam w ty-
dzień, i niedługo byłam już przygo-
towana do wykonania. Jeśli cho-
dzi o przyszłość, chciałabym się
skupić na drodze, którą idę, czyli
muzycznej, no i  może zostać woka-
listką. Śpiewanie zajmuje mi sporo
czasu, ale udaje mi się to pogodzić
z nauką – mówiła Zuzia. – Cieszę się
bardzo, że moja córka ładnie śpie-
wa i daje sobie radę ze wszystkim.
Teraz jest ważne,  żeby te jej zainte-
resowania nie kolidowały z obo-
wiązkami szkolnymi. A dalej zoba-
czymy – dodała stojąca obok pani
Małgorzata, mama Zuzi.  

My - ursynowianie
Dni Ursynowa to święto i zara-

zem wydarzenie, które nas łączy.
Nieważna polityka, nieważne ja-
kieś spory. Tu jesteśmy my – ursy-
nowianie, to są nasze dni.

– Inicjatorką przyjścia była żo-
na – opowiada Piotr słuchający
występów wraz z żoną Moniką i
córeczką Hanią. – Ja na Ursyno-
wie mieszkam od lat pięciu, wcze-
śniej mieszkałem na Pradze Po-
łudnie. Żona na Ursynowie miesz-
ka od urodzenia i na te Dni Ursy-
nowa przychodzi od kiedy są. Ona
mi Dni Ursynowa pokazała i tak
przychodzimy rok w rok razem.
Ze względu na koncerty, ze wzglę-
du na wspaniałe atrakcje. Dużo
jest dla dzieci, co jest dla nas istot-
ne, i ten jarmark – mnóstwo rze-
czy ciekawych można znaleźć. –
Specjalnie bierzemy dwa wolne
dni z pracy, by spędzić ten czas
na Ursynowie, taki jest nasz rytu-
ał – dodała zadowolona Monika. 

– A jeśli chodzi o scenę muzycz-
ną, zarówno dziś, jak i wczoraj,
to rewelacja – mówił Piotr. – Dzi-
siaj “Ostry”, którego jestem wiel-
kim fanem, wczoraj Pan Maleń-
czuk, którego bardzo lubię i sza-
nuję, chociaż jest postacią kontro-
wersyjną. I jeszcze chciałbym po-
wiedzieć, że podoba mi się to, w
jaki sposób władze Ursynowa wy-
korzystują środki finansowe, na
choćby Budżet Obywatelski czy
Dni Ursynowa. W tej dzielnicy
mieszka się bardzo wygodnie i
przyjemnie. Polecamy Ursynów,
jest naprawdę rewelacyjny – pod-
sumował Piotr.

– A mnie się najbardziej podo-
bała wata cukrowa i dmuchańce.
I za rok będę chciała też tu przyjść,
no! – przebiła się przez  głosy ro-
dziców Hania. 

Słuchajmy więc głosów na-
szych  dzieci.

F o t .  B o g u s ł a w  L a s o c k i

Dni Ursynowa 2019 – Pan Maleńczuk, Lady Pank, dla każdego coś miłego czekało pod Kopą Cwila

Gorące święto 150-tysięcznej społeczności 
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Osteoporoza jest stanem chorobowym
związanym z ubytkiem masy kostnej, co
prowadzi do większego ryzyka złamań.
Stan zmniejszonej gęstości kostnej, ale
nie w pełni rozwiniętej choroby to oste-
openia.

Osteoporoza przez długi czas nie daje żadnych
objawów. W początkowej fazie nie daje dolegliwo-
ści bólowych i nie jest wykrywana w podstawo-
wych badaniach. Trudność w szybkim rozpozna-
niu osteoporozy sprawiła, że używa się na nią
sformułowania „cichy złodziej kości”. Bywa nie-
zauważona, aż do momentu złamania.

Choroba ta występuje powszechnie wśród na-
szego społeczeństwa. Szacuje się, że liczba do-
tkniętych nią kobiet w Polsce wynosi ponad 3
mln, co pokazuje, że przykładowo, na warszaw-
skim Ursynowie obecnie może być dotkniętych
tą chorobą ponad 8 000 kobiet.

Zagrożenie zwykle przypisywane jest płci żeń-
skiej i faktycznie, w szóstej dekadzie życia, propor-
cja chorych mężczyzn do kobiet wynosi: 1:5-6, a
po 70-ce: 1:2.

Przyczynami i czynnikami ryzyka osteoporozy
są przede wszystkim:

- zaburzenia równowagi hormonalnej (oste-
oporoza pomenopauzalna), związane głównie z
niedoborami estrogenów;

- zaburzenia wchłaniania wapnia z przewodu po-
karmowego i obniżenie poziomu witaminy D3 ;

- zła dieta uboga w wapń, białko oraz minera-
ły, natomiast bogata w sól kuchenną;

- przyjmowanie niektórych leków, np. korty-
kosteroidów;

- szczupła budowa ciała;
- niska aktywność fizyczna;
- stosowanie używek.
Do najpoważniejszych w skutkach efektów oste-

oporozy należą złamania wywołane stosunkowo
niewielką siłą urazu, często w wyniku upadku
podczas chodzenia. Charakterystyczne są wów-
czas urazy w okolicy:

- szyjki kości udowej (biodro);
- dalszej części kości promieniowej (nadgar-

stek);
- kompresyjne złamania kręgosłupa (odcinka lę-

dźwiowego i piersiowego).
Pierwszym symptomem, który powinien zanie-

pokoić pacjenta, to bóle kostne w obrębie koń-
czyn dolnych pod wpływem obciążenia (długo-
trwałe stanie lub spacer). Drugi – to ból i deforma-
cja kręgosłupa na skutek zmniejszenia wysokości
kręgów. Może to doprowadzić do obniżenia wy-
sokości ciała nawet o 20 cm i wyrastania garba w
okolicy kręgosłupa piersiowego. 

Podstawą do rozpoznania osteoporozy jest
przede wszystkim badanie densytometryczne.
Wykorzystuje się w tym celu minimalne dawki
promieniowania rentgenowskiego, co pozwala
na ocenę gęstości kości. Badanie jest szybkie, pro-
ste i bezbolesne. 

Natomiast profilaktyka osteoporozy polega na
zapobieganiu ubytkowi, a wręcz zwiększaniu ma-
sy kostnej, dzięki właściwym zachowaniom proz-

drowotnym. To obszerne zagadnienie, ale można
podzielić je na dwa główne kierunki działań: opty-
malna dieta i aktywność fizyczna. Pierwszy – po-
lega na doborze diety bogatej wapń oraz białko,
a także rezygnacji z używek, takich jak papierosy
czy alkohol. Drugim filarem jest szeroko rozu-
miany ruch. Właściwie dobrane ćwiczenia oporo-
we (z obciążeniem), ćwiczenia mięśni postural-
nych, będą stymulować przebudowę kości i wzrost
ich wytrzymałości. W okresie wiosenno-letnim
rekomenduję moim pacjentom z CKR Ursynów
połączenie aktywności ruchowej z przebywaniem
na słońcu, co jest istotnym warunkiem procesu
syntezy witaminy D (np. Nordic Walking). Najle-
piej ćwiczyć z obciążeniem osiowym na stawach,
czyli w pozycji stojącej lub siedzącej. Ważne jest
także włączenie treningu koordynacji i utrzyma-
nia równowagi, by podnieść świadomość swojego
ciała. Trening sensomotoryczny, z racji chorób to-
warzyszących i ryzyka upadku, trzeba prowadzić
z rozsądkiem, najlepiej pod okiem fizjoterapeuty,
który dobierze ćwiczenia i zapewni asekurację w
czasie ich wykonywania. Wartościowym narzę-
dziem wykorzystywanym do prewencji i terapii
osteoporozy jest obecnie trening z wykorzysta-
niem platformy wibracyjnej typu Power Plate,
której mikro drgania uaktywniają komórki ko-
ściotwórcze. Zyskuje ona coraz większą aprobatę
wśród fizjoterapeutów i trenerów przygotowania
motorycznego, pracujących z pacjentami oraz
sportowcami wyczynowymi.

Dzięki ogólnej sprawności fizycznej i sile mię-
śniowej można nie dopuścić do sytuacji, podczas
których może dojść do złamania. Warto usunąć z
mieszkania potencjalne przeszkody, np. dywani-
ki, czy obuwie, o które łatwo się potknąć, a także
zainstalować uchwyty pod prysznicem lub w wan-
nie. 

Z uwagi na duże niebezpieczeństwo złamań
wskazane jest, żeby bardziej wymagające ćwicze-
nia odbywały się pod okiem wykwalifikowanego
personelu, który dobierze rodzaj aktywności do
potrzeb i możliwości pacjenta.

Osteoporoza jest schorzeniem interdyscypli-
narnym. Leczenie powinno odbywać się komplek-
sowo z udziałem specjalistów reprezentujących
różne dziedziny: lekarza, fizjoterapeuty, trenera
przygotowania motorycznego, dietetyka. Dzięki
synchronizowanej terapii można spodziewać się
najlepszych efektów.

Jeżeli wiesz, że jesteś w grupie podwyższone-
go ryzyka lub zauważysz niepokojące objawy, ko-
niecznie zgłoś się do poradni leczenia osteoporo-
zy w celu ustalenia diagnozy i włączenia leczenia.
Należy pamiętać, że nigdy nie jest za późno na
wdrożenie działań zapobiegawczych. Im wcze-
śniej wdroży się działania wzmacniające kościec,
tym będą one efektywniejsze, co wielokrot-
nie zauważyłem w mojej pracy z pacjentami w
dojrzałym i starszym wieku.

P r z e m y s ł a w  K o w a l s k i
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Warszawscy ogrodnicy
szykują zamówienie na
nowe drzewa. Tym razem
priorytetem są mniej zna-
ne uliczki, miejskie po-
dwórka i osiedlowe skwe-
ry zieleni. Mieszkańcy mo-
gą pomóc dzielnicom
wskazując miejsca nasa-
dzeń w aplikacji Warsza-
wa 19115 w zakładce Po-
sadź Drzewo.

– Trwają przygotowania do
dużego przetargu na jesienne
nasadzenia. Sporządzamy m.
in. listę gatunków nowych
drzew oraz mapę zieleńców, w
których mogą pojawić się do-
datkowe szpalery. Warszawian-
ki i warszawiacy doceniają miej-
ską zieleń, dlatego, oprócz kon-
sultowania się z dzielnicami,
zbieramy sugestie od mieszkań-
ców za pomocą miejskiej plat-
formy kontaktu Warszawa
19115  – mówi Justyna Glu-

sman, dyrektorka koordynator-
ka ds. zrównoważonego rozwo-
ju i zieleni.

W maju burmistrzowie dziel-
nic zostali poproszeni o wskaza-
nie punktów, w których mogą
stanąć kolejne drzewa oraz pre-
ferowane rodzaje roślin. Nowe
klony, dęby czy kasztanowce
ozdobią mniejsze parki, osie-
dlowe podwórka administrowa-
ne przez ZGN-y oraz węższe
uliczki. Pierwsze nasadzenia
rozpoczną się już jesienią.
Mieszkańcy mają szansę zapro-
ponować miejsca, w których
według nich powinno być wię-
cej wysokiej roślinności. Zgło-
szenia warszawianek i warsza-
wiaków przyjmowane są w mo-
bilnej aplikacji Warszawa
19115, w zakładce „Posadź
drzewo” dostępnej w Google
Play (na systemy Android), a
także App Store (iOS). Propozy-
cje można też oznaczyć na in-

ternetowej Miejskiego Centrum
Kontaktu oraz telefonicznie.

Wiosną stolica wzbogaciła
się o ponad tysiąc nowych przy-
ulicznych drzew – najwięcej po-
jawiło się na Białołęce, Mokoto-
wie i w Śródmieściu. Każda sa-
dzonka jest objęta trzyletnią
gwarancją pielęgnacyjną. Je-
sienią miasto planuje zainwe-
stować w następne kilka tysię-
cy drzew.

Od kwietnia do października
przyuliczne drzewa podlewane
są dwa razy w tygodniu, rano
lub wieczorem. W gorących i
bezdeszczowych porach rośliny
podlegają szczególnej obserwa-
cji, a w razie potrzeby są opieku-
nowie i nawadniają je częściej.
Przy niektórych pniach ogrod-
nicy zamontowali treegatory,
czyli gumowe worki o pojemno-
ści 50 litrów, z których powoli
sączy się woda chroniąca rośliny
przed suszą. Przyuliczne szpa-
lery w misach pielone są z chwa-
stów dwa razy w miesiącu. Do-
datkowo specjaliści cyklicznie
sprawdzają, czy roślina stabilnie
trzyma się w ziemi oraz usuwa-
ją połamane lub obumarłe gałę-
zie, zniszczone m. in. przez silny
wiatr. W przypadku infekcji grzy-
bami lub innymi szkodnikami
stosowane są bezpieczne opry-
ski, tak by drzewo jak najszybciej
wróciło do zdrowia. W trosce o
jakość zieleni ogrodnicy co ro-
ku formują gałęzie, by korony z
liśćmi były estetyczne oraz mo-
gły się równomiernie rozwijać.
Prace prowadzone są według
ustalonych standardów kształ-
towania zieleni Warszawy.

K a m i l  D ą b r o w a

W związku z upałami w
stolicy stanęły beczkowozy
z warszawską kranówką.
Mieszkańcy mogą ochło-
dzić się w strumieniach
wody z ośmiu bramek i
dziewięciu kurtyn. Przy-
pominamy o ochronie
przed nadmiernym na-
grzaniem ciała oraz na-
wodnieniu zwierząt.

W związku z upalnymi dniami
i prognozowanym wzrostem
temperatury powietrza do 32°C
mieszkańcy będą mogli orzeź-
wić się warszawską kranówką:

w czwartek i piątek, 12-14
czerwca, w godz. 9.00-18.00,

na pl. Defilad, tuż obok Pała-
cu Kultury i Nauki,

na pl. Zamkowym przy koście-
le św. Anny,

w niedzielę, 16 czerwca, w
godz. 9.00-18.00,

na pl. Zamkowym przy koście-
le św. Anny,

Dodatkowo MPWiK zapewni
wodę na plenerowych wydarze-
niach:

w środę, 12 czerwca, OSiR,
ul. Nowowiejska 37b, w godz.
10.00-14.00,

w piątek, 14 czerwca, OPS Be-
mowo, ul. Rozłogi 10, w godz.
16.00-20.00, metro Słodowiec,
w godz. 19.00-23.00, Multime-
dialny Park Fontann, w godz.
15.00-22.00,

w sobotę, 15 czerwca, metro
Słodowiec, w godz. 14.00-22.00,
pl. Piłsudskiego, w godz. 10.00-
15.00, park Świętokrzyski, w
godz. 12.00-18.00, al. KEN, w

godz.10.00-13.00, park Szczę-
śliwicki, w godz. 12.00-18.00,
Multimedialny Park Fontann, w
godz. 15.00-18.00, park Żerom-
skiego, w godz. 9.30-20.00,

w niedzielę, 16 czerwca, pla-
ża Wilanów, w godz. 11.00-
16.00, ul. Matejki i Mickiewicza
(Wesoła), w godz. 13.00-22.00,
park Górczewska, w godz.12.00-
16.00, park Moczydło, w
godz.13.00-18.00, park Komba-
tantów, w godz.13.00-21.00.

Ochłodę zapewniają również
nowo zamontowane bramki
wodne. Obecnie można je zna-
leźć w ośmiu dzielnicach: Bemo-
wo – park Górczewska, Bielany
– Bielańskie Centrum Edukacji
Kulturalnej, ul. Szegedyńska 9,
Praga Południe – pl. Szembeka

przy ul. Grochowskiej, Rember-
tów – park przy al. Chruściela,
Ursus – park Hassów przy ul.
Czechowicza, Ursynów – Urząd
Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61,
Wilanów – zbieg al. Rzeczpospo-
litej i ul. Oś Królewska, Wola –
park Szymańskiego przy ul. Elek-
cyjnej.

Bramki będą pojawiać się w
kolejnych punktach miasta wy-
znaczonych przez urzędy
dzielnic.

Orzeźwienie dają także kur-
tyny wodne, czynne w godz.
9.00-17.00, w dziewięciu loka-
lizacjach: pl. Zamkowy, Kra-
kowskie Przedmieście przy po-
mniku Mikołaja Kopernika, pl.
Trzech Krzyży przy pomniku
Wincentego Witosa, pl. Konsty-
tucji (od strony ul. Waryńskie-
go), al. Stanów Zjednoczonych
przy rondzie Wiatraczna (cza-
sowo przeniesiona z pl. Defi-
lad), ul. Floriańska (przy bazy-
lice Św. Floriana), Płyta Desan-
tu przy ul. Solec (bulwar Flo-
tylli Wiślanej), ul. Nowy Świat
przy ul. Smolnej (przy skwerze
Stanisława Wisłockiego) oraz
skwer Hoovera.

Beczkowozy na pl. Defilad i
pl. Zamkowym oraz kurtyny zo-
stały ustawione na wniosek m.st.
Warszawy przez Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji. Wodne instalacje bę-
dą uruchamiane w upalne dni.

Przypominamy, że wysokie
temperatury są niebezpieczne
dla ludzi i zwierząt. Czworono-
gom także należy zapewnić nie-
ograniczony dostęp do świeżej,
czystej wody – również w czasie
spacerów. Wychodząc z domu
pamiętajmy, by zabrać wodę dla
siebie i naszych podopiecznych.
Psy powinny unikać rozgrzanych
nawierzchni, takich jak asfalt czy
kostka brukowa. Zachęcamy do
wystawiania misek z wodą dla
ptaków czy kotów żyjących na
wolności.

K a m i l  D ą b r o w a

Ochłoda na ulicach Warszawy

Wskaż miejsce kolejnych drzew

Nie pozwól osteoporozie Cię złamać

Pokochaj swoje kości
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Nowalijki – jeść czy może
lepiej nie? Często spotyka-
nym stwierdzeniem jest
to, że są one niezdrowe,
uprawiane w nieodpo-
wiednich warunkach –
przede wszystkim sztucz-
nie i nadmiernie nawożo-
ne i przez to niebezpieczne
dla zdrowia. Do tego nie
posiadają zapachu ani
smaku, co powoduje, że
wydają się być dalekie od
sezonowego oryginału.
Jak jest w rzeczywistości i
czy możemy jeść je bez
obaw? 

C zy w produkcji nowali-
jek stosowane są obec-
nie jakieś nowe meto-

dy uprawy, które sprawiają, że są
one zdrowsze i smaczniejsze? A
może jednak nic się nie zmieni-
ło od lat?

Kiedyś nowalijki zwiastowały
nadejście wiosny. Pojawienie się
rzodkiewki, sałaty, pomidorów
czy ogórków na bazarach i skle-
powych półkach rozpoczynało
sezon na świeże produkty. Obec-
nie dostęp do świeżych warzyw
mamy przez cały rok. Zawdzię-
czamy to m.in. całorocznej ro-
dzimej produkcji szklarniowej
oraz importowi (produktów se-
zonowych i szklarniowych).

U prawa warzyw w
szklarni istotnie róż-
ni się od tej „w polu”.

Aby się powiodła, niezbędne
jest dostarczanie roślinom
składników odżywczych i za-
pewnienie odpowiednich wa-
runków termicznych i świetl-
nych. Czy warzywa produko-
wane w polskich szklarniach
można uznać za zdrowe i w peł-
ni spełniające wymagania kon-
sumentów? Czy są one warto-
ściowe, mają odpowiedni za-
pach i smak? Czy w ogóle moż-
liwe jest uzyskanie takich wa-
rzyw? W końcu sposób uprawy
w nowoczesnych obiektach
szklarniowych zdecydowanie
różni się od tego sprzed lat –
jest innowacyjny, więc może
jednak…

– Skoro warzywa sprzedawa-
ne są jako żywność, to powinny
być zdrowe – mówi dr Katarzyna
Kowalczyk z Katedry Roślin Wa-
rzywnych i Leczniczych Wydzia-
łu Ogrodnictwa, Biotechnologii
i Architektury Krajobrazu Szko-
ły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie. – Nato-

miast mogą różnić się jakością,
na którą wpływ ma wiele czyn-
ników. Bardzo ważne są cechy
uprawianej odmiany, czyli ge-
netyka. Kolejnym ważnym ele-
mentem w uzyskaniu jak najlep-
szego towaru są warunki, w ja-
kich warzywa są uprawiane.

Rośliny do prawidłowego
wzrostu i plonowania powinny
mieć zapewnione odpowiednie
warunki świetlne, szczególnie
jest to ważne w okresach niedo-
boru światła słonecznego, czyli
w polskich warunkach od paź-
dziernika do marca. Dla roślin
ważne cechy światła to długość
dnia, natężenie światła oraz jego
jakość, czyli długość fal świetl-
nych. Uprawa warzyw w okre-
sach niskiej radiacji słonecznej
może być problematyczna. W
szklarniach możliwe jest jednak
zastosowanie doświetlania asy-
milacyjnego.

Wybór odpowiednich lamp do
doświetlania asymilacyjnego ma
także wpływ na jakość wypro-
dukowanych roślin.

Do ilości światła i wy-
magań klimatycznych
rośliny, w szklarniach

można za pomocą komputera
klimatycznego ustawiać odpo-
wiednio wysokość temperatu-
ry dnia i nocy oraz wilgotność
powietrza, a także stężenie
dwutlenku węgla, niezbędne-
go składnika w procesie foto-
syntezy.

Kolejnym ważnym czynni-
kiem, który wpływa na procesy
wzrostu i rozwoju warzyw, jest
sposób ich nawadniania i na-
wożenia. W uprawach hydro-
ponicznych jest to także kon-
trolowane i sterowane kompu-
terowo.

Jeżeli roślina korzysta z
odpowiedniej ilości i ja-
kości światła, jej wzrost

będzie bardziej efektywny przy
wyższej temperaturze, jeżeli na-
tomiast nie możemy zapewnić
optymalnego oświetlenia to dla
prawidłowego wzrostu roślin na-
leży obniżyć temperaturę; oczy-
wiście zakresy poziomu światła i
temperatury dostosowujemy do
wymagań uprawianego gatun-
ku – wyjaśnia dr Katarzyna Ko-
walczyk. – Ogólne mówiąc, im
gorsze warunki świetlne, tym
niższa powinna być temperatura.

Ważne jest także nawożenie.
Ma ono wpływ na to, jakie ilości
podanych składników mineral-

nych roślina pobiera. Jeżeli do-
stępność tych składników z ja-
kiś powodów jest ograniczona,
to roślina rośnie nieprawidłowo.
Kolejnym istotnym czynnikiem
są metody uprawy oraz podłoże.

J eżeli chodzi o nowalijki,
to są w tej grupie takie
gatunki warzyw, które

szczególnie przy niewłaściwych
warunkach uprawy, kumulują
duże ilości azotanów. Między in-

nymi dotyczy to warzyw liścio-
wych takich jak: sałata, kapusta,
burak liściowy oraz warzyw ko-
rzeniowych, przykładem jest
rzodkiewka – mówi dr K. Kowal-
czyk. – Szkodliwe są głównie
azotyny, które mogą powstawać
z azotanów zawartych w żyw-
ności. Warzywa są głównym ich
źródłem. Azotyny w nadmier-
nych ilościach mogą wywołać
methemoglobinemię u niemow-
ląt i biorą udział w wytwarza-
niu kancerogennych nitrozo-
amin. Dlatego tak ważne jest
produkowanie warzyw w wa-
runkach optymalnych. Dotyczy
to między innymi warunków
świetlnych oraz zrównoważone-
go nawożenia azotowego. Me-
tody uprawy odgrywają tu bar-
dzo ważną rolę.

Tradycyjne metody uprawy
prowadzone w gruncie szklarni
są tańsze od metod tzw. bezgle-
bowych. Niestety uprawa tego
samego gatunku na tym samym
miejscu przez wiele sezonów
prowadzi do tzw. „zmęczenia
gleby”. Zjawisko to dotyczy nad-

miernego rozwoju szkodników i
chorób oraz stężenia substancji
allelopatycznych, które obniża-
ją jakość i ilość plonu uprawia-
nych roślin.

N atomiast w przypad-
ku upraw hydropo-
nicznych dużo więk-

sza jest kontrola warunków
uprawy, optymalizacja nawoże-
nia i nawadniania, skuteczność
dezynfekcji czy możliwość wy-

miany podłoża na sterylne. Do-
tyczy to również obniżania za-
wartości azotanów w częściach
użytkowych warzyw. Skład roz-
tworów, tzw. pożywek do nawo-
żenia roślin w uprawach hydro-
ponicznych, można zmieniać
bardzo szybko. Szczególnie ła-
two korygować skład pożywki
w przypadku tzw. kultur wod-
nych, czyli hydroponiki bez pod-
łoża stałego, gdzie pożywka
przepływa przez rynny uprawo-
we, a system korzeniowy jest w
pożywce częściowo zanurzony.
To jest świetne rozwiązanie, po-
nieważ daje możliwość szybkie-
go uzupełniania składników mi-
neralnych, dezynfekcji rynien
bądź zbiorników uprawowych, a
co za tym idzie – większej kon-
troli. Minusem takiej uprawy są
przede wszystkim bardzo wyso-
kie koszty..

Niezmiernie ważne dla jakości
warzyw jest to, w jakiej fazie
plon jest zbierany oraz w jaki
sposób jest przechowywany.

Jeżeli owoce (w przypadku
pomidorów) będziemy zbierać

w pełni dojrzałości fizjologicz-
nej, czyli w pełni wybarwione, to
oczywiście mamy pewność, że
ich walory sensoryczne (zapach,
smak), to, co konsumenci pre-
ferują, będą bardziej pożądane –
tłumaczy dr Kowalczyk. – Nato-
miast te owoce, które kupujemy
w sklepach, zwykle zbierane są
w fazie dojrzałości technologicz-
nej, czyli przed ich pełnym wy-
barwieniem.

W takim razie, czy to znaczy,
że taki sposób zbioru jest gorszy?

N ie, ale owoce po zbio-
rze, w celu spowolnie-
nia procesów ich doj-

rzewania i w konsekwencji przej-
rzewania, są przechowywane i
transportowane w niskiej tem-
peraturze – wyjaśnia. – Spowal-
nia to procesy biochemiczne za-
chodzące w owocach, co z kolei
wpływa na ich skład chemiczny
i jakość sensoryczną. Dlatego po
zbiorze powinno się zastosować
optymalną i stabilną tempera-
turę przechowywania dostoso-
waną do gatunku i fazy dojrzało-
ści, aby owoce prawidłowo się
wybarwiły i zachowały wysoką
jakość. Niestety często w trakcie
przechowywania i transportu
dochodzi do wahań temperatu-
ry i wilgotności, co powoduje
wzrost intensywności oddycha-
nia, co z kolei wpływa na obniże-
nie jakości produktu. Te czynni-
ki, oprócz cech odmianowych i
warunków uprawy, mają mie-
dzy innymi wpływ na smak owo-
ców pomidora.

Uprawa hydroponiczna
roślin znacznie różni
się od tej tradycyjnej

sprzed lat. Dzięki temu produk-
cja może być większa i bardziej
kontrolowana, co z kolei ma po-
zytywny wpływ na jakość pro-
duktu. Według dr Katarzyny Ko-
walczyk innowacją w uprawie
warzyw jest przede wszystkim
doświetlanie asymilacyjne, czy-
li wykorzystywanie różnych ro-
dzajów lamp w celu uzupełnie-
nia niedoborów światła słonecz-
nego. Lampy wykorzystywane
w doświetlaniu asymilacyjnym
mogą spowodować zwiększenie
efektywności uprawy poprzez
wzrost produktywności roślin i
jakości warzyw.

Innowacją jest również wyko-
rzystywanie nowoczesnych ma-
teriałów do pokrycia dachu i
ścian szklarni. Dzięki na przy-
kład zastosowaniu szkła dyfuzyj-
nego, więcej promieniowania
słonecznego, w formie światła
rozproszonego, wnika do wnę-
trza obiektu. Skutkuje to polep-
szeniem warunków świetlnych
dla roślin uprawianych od jesie-
ni do wiosny, a latem obniżeniem
efektu przegrzewania roślin.

P olskie ogrodnictwo
szklarniowe jest bardzo
nowoczesne i otwarte

na innowacje. Wykorzystując
obecnie dostępne rozwiązania
technologiczne, możemy w Pol-
sce przez cały rok produkować
warzywa bardzo wysokiej jako-
ści. Są to jednak uprawy bardzo
energochłonne. Polskie produk-
ty przy wysokich i wciąż wzra-
stających cenach energii oraz
środków produkcji, a także bra-
ku siły roboczej, mogą nie wy-
trzymać konkurencji z tanimi
warzywami z importu. Polski
producent pracuje na swoją mar-
kę, ale to ostatecznie konsument,
jego preferencje oraz aktualna
siła nabywcza decydują, który
produkt zostanie wybrany. Przy
zakupach warzyw, szczególne
tych wczesnych (tzw. nowalijek)
powinniśmy zwracać szczegól-
ną uwagę na ich jakość, a także
miejsce oraz sposób uprawy.

A n i t a  K r u k ,  B i u r o  P r o m o c j i
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Szklarniowe nowalijki – zdrowe czy trujące?

Jak zmieniały się granice i siat-
ka warszawskich ulic? Jakie no-
we obiekty pojawiły się w okoli-
cy w ostatnim dziesięcioleciu?
Można to bardzo szybko spraw-
dzić w stołecznym serwisie ma-
powym na stronie www.ma-
pa.um.warszawa.pl. Cyfrowe
mapy Warszawy są bardzo do-
kładne, a do ich tworzenia już
od wielu lat wykorzystywane są
najnowsze zdobycze techniki, w
tym zdjęcia lotnicze.

Nad stolicą, na wysokości ok. 1800
metrów, znów latał samolot wykonują-
cy zdjęcia lotnicze Warszawy. Maszyna
w ciągu dwóch dni pokonała ponad ty-
siąc kilometrów i zrobiła 5 tys. zdjęć.
Na ich podstawie zostanie opracowany
- już dziesiąty z kolei - fotoplan obszaru
miasta o powierzchni 737 km? (wraz z
obrzeżami).

– W naszych zasobach mamy plany z
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych oraz z początku XXI wieku, jed-
nak dopiero od 2010 roku są one wyko-
nywane corocznie, by móc na bieżąco
śledzić zmiany i rozwój naszego miasta.
To bardzo przydatne narzędzie wyko-
rzystywane m. in. przez planistów i ar-

chitektów, miejskich ogrodników, oso-
by odpowiedzialne za bezpieczeństwo
oraz samych mieszkańców. Nieprzy-
padkowo z naszego serwisu korzysta
już pół miliona unikalnych użytkowni-
ków rocznie – mówi Aneta Konieczna,
dyrektor Biura Geodezji i Katastru, Geo-
deta m.st. Warszawy.

Co ważne, od dwóch lat zdjęcia lotni-
cze są robione w kwietniu, jeszcze przed
rozwojem liści, dzięki czemu są bar-
dziej czytelne i zawierają więcej szcze-
gółów ukrytych wcześniej pod gęstymi
koronami drzew. Mają też lepszą roz-
dzielczość terenową (8 cm) i są dokład-
niejsze ze względu na dodatkowe loty
nad gęsto zabudowanym centrum.

Efekt prac w postaci gotowego foto-
planu będzie można zobaczyć już pod
koniec tego roku (w Warszawie jest
wiele obiektów o charakterze niejaw-
nym, a pozyskiwanie i przetwarzanie
zdjęć podlega ścisłym procedurom i
procesowi technologicznemu) na stro-
nie: http://www.mapa.um.warsza-
wa.pl.

Miejskie zasoby danych przestrzen-
nych są stale rozbudowywane o nowe
zakresy tematyczne. W tym roku do-
dano serwisy: Warszawa Ukośna - z fo-

toplanami wykonanymi na podstawie
ukośnych zdjęć lotniczych z kwietnia
2018 r. (http://ukosne.um.warsza-
wa.pl), Wały Wisły - plan brzegów Wi-
sły i Jeziorki z przebiegiem i przekroja-
mi wałów zabezpieczających miasto
przed powodzią oraz mapę ograniczeń
tonażowych dla samochodów ciężaro-
wych. A w ubiegłym - mapę drzew,

ogólnodostępnych toalet i terenów, któ-
rymi opiekują się warszawscy ogrod-
nicy z Zarządu Zieleni.

Zdjęcia lotnicze, zamawiane co ro-
ku przez miasto, stanowią jedyną w
swoim rodzaju „migawkę” całego ob-
szaru miasta, wykonaną w bardzo krót-
kim czasie (1-2 dni), nieosiągalną inny-
mi tradycyjnymi metodami geodezyjny-

mi. Są wiarygodnym źródłem informa-
cji o tym, jak zmieniła się stolica.

Pierwsze zdjęcia Warszawy z powie-
trza powstały już w drugiej połowie XIX
wieku. Wykonano je z gondoli balonu
lecącego nad miastem, a ich autorem
był wynalazca i fotograf Konrad Bran-
del. Dokonał tego niespełna 10 lat po za-
początkowaniu zdjęć lotniczych przez
francuskiego baloniarza i fotografa Ga-
sparda-Félixa Tournachona „Nadara”,
który w 1855 roku uwiecznił w ten spo-
sób jedną z podparyskich wsi. Kolejne
zdjęcia stolicy – już z pokładu samolo-
tu – zrobiono w czasie I wojny świato-
wej w celach wywiadowczych.

Po odzyskaniu niepodległości przez
Polskę fotografię lotniczą, zgodnie ze
światowymi trendami, zaczęto na ma-
sową skalę wykorzystywać w geodezji
do tworzenia dokładnych map. W 1920
r. w Wojskowym Instytucie Geograficz-
nym w Warszawie utworzono Referat
Fotogrametryczny. A w 1930 r.  powsta-
ła w stolicy firma fotolotnicza „Foto-
lot”, funkcjonująca w strukturze Pol-
skich Linii Lotniczych LOT i stacjonują-
ca na lotnisku na Polu Mokotowskim
przy ul. Topolowej.

K o n r a d  K l i m c z a k

Jak wygląda Warszawa z lotu ptaka...
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Połaziłem ostatnio po Mokotowie w ramach rekreacji. Mój przyjaciel kar-
diolog powtarza bowiem przy każdym spotkaniu własną teorię dotyczą-
cą ruchu: “Bóg dał małpie cztery odnóża, żeby mogła śmigać po drzewach,

a człowiekowi dwie nogi, by chodził. Jak nie będziesz chodził, zdechniesz”. Może
w ustach lekarza brzmi to zbyt brutalnie, ale do mnie trafiają takie właśnie dosad-
ne przestrogi. Łażę wiec sobie po moim dolnym Mokotowie, wącham stare kąty i co widzę? Gdybym
w latach sześćdziesiątych bądź siedemdziesiątych dostał dożywocie i dzisiaj wyszedł na warunko-
we, pomyślałbym, że jestem nie w Warszawie, a w Nowym Jorku. Nic nie jest już takie, jakie kiedyś
było. Dolny Mokotów, gdzie się urodziłem i wychowałem, wypiękniał, ale utracił dawny klimat. Nie
mogło być inaczej, wszak świat idzie naprzód, a Polska od 1989 r. krok w krok za nim. 

Nie ma już słynnej na cały kraj restauracji “Sielanka” u zbiegu Gagarina i Czerniakowskiej, loka-
lu kategorii II z dancingiem. Przepoczwarzyła się ostatnio w luksusową “Sowę i Przyjaciele”, co i
Sowie, i wielu przyjaciołom, szczególnie tym z rządu, wyszło bokiem, więc po Sielance i oni znik-
nęli. W dogodnej bliskości “Sielanki” znajdowało się mini osiedle zwane “Hołówkami”, zasiedlone
swego czasu przez lumpenproletariat. Trudno wyobrazić sobie zbiorowisko gorszych opryszków,
z których większość przesiedziała połowę życia w więzieniach. Dzisiaj dziadowskie budynki prze-
kształciły się w luksusowe lofty. Kilometr dalej w kierunku Belwederskiej trafiam na narożnik Ga-
garina i Sieleckiej, gdzie od przedwojnia funkcjonowała piekarnia Woźniaka. Nikt nie znał imienia
piekarza, mówiło się po prostu “idę po pieczywo do Woźniaka”. 

Po drugiej stronie Gagarina wchodzę w ulicę Tatrzańską, gdzie przed wojną wychowywał się war-
szawski bard Stanisław Grzesiuk. Za moich czasów lepiej było omijać tę okolicę. Dzisiaj rejon Tatrzań-
skiej, Górskiej, Zbierskiej i Tureckiej to ogarnięta, mocno zadrzewiona i spokojna część dzielnicy. Ty-
mi urokliwymi uliczkami docieram do Belwederskiej w okolice skrzyżowania z Dolną, Chełmską i
Sobieskiego. Na razie mam dosyć pieszych wędrówek, tym bardziej że jest tam dobre miejsce, by
odpocząć i nie tylko. 

R estauracja “Lotos” to kiedyś kalka “Sielanki”, czyli lokal kategorii II z dancingiem.   Dzi-
siaj się tam nie potańczy, za to można smacznie zjeść nie pustosząc portfela. Wchodzę. Z
zadowoleniem konstatuję, że szefostwo knajpy stara się zachować klimat “Lotosu” z daw-

nych lat. Nie byłem tam ze ćwierć wieku, wiem jednak z poczty pantoflowej, że w menu jest m. in.
rosół z robionym na miejscu makaronem. Wchodzę w ten rosół, na przystawkę zamawiam befsztyk
tatarski zachwalany jako najlepszy w mieście, a na danie główne golonkę po bawarsku z kapustą
zasmażaną i puree z grochu. Całość zapijam stopką czystej zmrożonej gorzały. Jestem tak obżarty,
że nie mogę się podnieść. Co ważne, portfel nie stracił wiele na grubości. Siedzę tak sobie, siedzę i
kontempluję. 

Nachodzą mnie wspomnienia. To normalne, bo urodziłem się może 300 m dalej przy Sobieskie-
go pod 110. Przypominam sobie dychawiczny przydech wilanowskiej ciuchci wąskotorowej prze-
jeżdżającej tuż pod oknami mojego opalanego węglem domku na kurzej łapce. Kolejka brała po-
czątek przy skrzyżowaniu Gagarina (kiedyś Nowoparkowa), Belwederskiej i Spacerowej, w miej-
scu gdzie dzisiaj stoi luksusowy Regent Warsaw Hotel. Tory biegły ulicami Belwederską, Sobieskie-
go, potem wzdłuż zbiornika wodnego zwanego “Fortami”, wpinały się w Powsińską, następnie w
Wiertniczą i kończyły w Wilanowie. Do 1957 roku można nią było dojechać aż do Iwicznej. Dwo-
rowano sobie z ciuchci, a konkretnie z prędkości, jaką rozwijała, że można w biegu wyskoczyć, wy-
próżnić się w krzakach i ponownie do niej wskoczyć. To była oczywiście gruba przesada, ale fakt fak-
tem, że wyskoczenie z wagoniku w trakcie jazdy nie było dla przeciętnie sprawnej osoby żadnym

problemem.  
Przypomniałem sobie jak mat-

ka prowadziła mnie za rączkę
ulicą Dolną. Nagle z Piaseczyń-
skiej wychodzi umundurowany
na czarno... esesman z pistole-
tem maszynowym na ramieniu.
Matka zamarła, było to ledwie
10 lat po zakończeniu krwawej
wojny, ja w płacz. Esesman za-

trzymał się, grzecznie ukłonił matce, a mnie pogładził po głowie i powiedział najczystszą polszczy-
zną: “Jaki ładny chłopiec”. Ponoć faktycznie jako dzieciak byłem bardzo urodziwy, czego nie mo-
gę o sobie powiedzieć dzisiaj. Co się okazało? Esesmanem był statysta z filmu “Kanał”, który krę-
cono na zrujnowanej i opustoszałej wówczas Piaseczyńskiej. Siedzę w tym “Lotosie” i zaczynam me-
dytować co dalej robić. Trzeba koniecznie spalić pochłonięte kalorie. I jest decyzja - spacer kame-
ralną uliczką Promenada, zaczynającą się prawie vis a vis “Lotosu”, po drugiej stronie Belwederskiej.
Dobra nasza, myślę sobie, odwiedzę starych znajomych. 

D ochodzę do numeru 5/7 i co widzę? Stoją Andrzej kuśnierz i jego sąsiad Antoni krawiec
i gęgają gestykulując rączkami. Ich zakłady kuśnierski i krawiecki sąsiadują ze sobą ścia-
nami. Stanąłem, patrzę z pewnej odległości i serce mi topnieje – jak za dawnych lat, są-

siad z sąsiadem, gawęda, bez pośpiechu i wszechobecnego dzisiaj pędu. Antoni Merski, którego znam
od pół wieku, to wybitny spodniarz specjalizujący się w szyciu miarowym (bespoke). Jako młodzik
praktykował w zakładzie Wojciecha Kuczery na Krochmalnej 2, szyjącego w czasach komuny
spodnie dla warszawskiej socjety i dyplomacji. Andrzej Łubiński natomiast to wysoko kwalifikowa-
ny spec od kożuchów i czapek ze skóry. Uszyje wszystko wedle życzenia klienta. To stara gwardia,
która nie wypuści spod igły badziewia. Wypiliśmy doskonałą kawkę w pobliskim okrąglaku, poga-
daliśmy i wypaliliśmy po papierosku. Szarpnąłem się u Antoniego na letnie spodnie, raz się żyje. Ob-
mierzył i zaproponował materiał. - ciemna żółć. Niech będzie żółć. Pytam kiedy mam przyjść do mia-
ry, a on na to: “Nie musisz, po prostu przyjdziesz, założysz spodnie na tyłek, zapłacisz mi ze współ-
czynnikiem przyjaźni i sobie pójdziesz”. Tak też było.

Czas goni. Wlokę się Promenadą do Konduktorskiej, potem pod górę. Przechodzę na drugą stro-
nę Puławskiej i idę w kierunku Dworca Południowego. Tam wsiądę w autobus i podjadę na Służe-
wiec odwiedzić stajnie, by wymienić poglądy z końmi wyścigowymi. Mijam popularną restaurację
“Stary Dom”. Za komuny knajpa nosiła swojską nazwę “Słowiańska”. Był to, podobnie jak “Sielan-
ka” i “Lotos”, lokal kategorii II z dancingiem, tyle że dwupoziomowy. Rzępoliło niemiłosiernie
trzech gości odzianych w koszule non iron, spod których prześwitywały podkoszulki na ramiącz-
ka. Spotykali się tam okoliczni opoje i birbanci, dżokeje, stajenni pastuszkowie przynoszący “cyn-
ki” ze Służewca, bywalcy wyścigów i milicjanci z pobliskiej komendy przy Malczewskiego. Pamię-
tam, że jedzenie było tam obrzydliwe, a gorzała ciepła. Przy Malczewskiego zatrzymuję się, powie-
trze stoi, smród spalin nie do wytrzymania. Kończę spacer, nie chcę dostać zawału. Wsiadam w tram-
waj i ląduję na Dworcu Południowym. 

I dę sobie wolniutko rozglądając się na boki i ponownie serce mi się topi, ale tym razem z ża-
lu i ze złości. Brud, smród i architektoniczny chaos. A zapowiadano cuda wianki. Czego tam
miało nie być... W kwietniu 2016 r. Mokotów obchodził setną rocznicę włączenia go w gra-

nice administracyjne Warszawy. Z tej okazji ówczesne władze miasta zaplanowały modernizację re-
jonu Dworca Południowego i stworzenie tam centrum Mokotowa.  Projekt imponował rozma-
chem, nadano mu roboczą nazwę “100 lat Mokotowa w granicach Warszawy”. Skrzyżowanie ul.
Puławskiej z al. Niepodległości i al. Wilanowską miało stać się bramą wjazdową na Mokotów w praw-
dziwie europejskim stylu. Pętla autobusowa miała zostać przeniesiona pod ziemię, autobusy wjeż-
dżałyby do niej specjalnie wydrążonym tunelem. Na miejscu pętli autobusowej miała powstać pę-
tla tramwajowa. Planowano wpięcie jej w istniejącą linię wzdłuż ulicy Puławskiej, a docelowo w pro-
jektowaną linię tramwajową wzdłuż al. Wilanowskiej do al. Rzeczypospolitej w Miasteczku Wila-
nów. W ten sposób  powstałby szybki dojazd z biurowego Służewca do stacji metra “Wilanowska”
z kursami co trzy minuty i dalej aż do Miasteczka Wilanów. 

Niestety, ten niebywale trafiony pomysł pozostał w sferze planów. Może on zostać zrealizowany
wyłącznie ze środków miasta. Dzielnica Mokotów jest za biedna. W ostatnich wyborach samorzą-
dowych mokotowianie gremialnie głosowali na Platformę Obywatelską, która rządzi Warszawą sa-
modzielnie. Chyba czas na rewanż. Przypomnę przy okazji decydentom z Pl. Bankowego, że naj-
większa dzielnica stolicy państwa nie ma własnego ratusza, mokotowski urząd gnieździ się w kil-
ku oddalonych od siebie miejscach. Wstyd, panie prezydencie Trzaskowski, wstyd państwo radni
Warszawy. Najgorsze jest to, że ja, mokotowianin z urodzenia, muszę wstydzić się za was. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Mokotów oczekuje rewanżu za wybory

„Gdybym w latach sześćdziesią-
tych bądź siedemdziesiątych 
dostał dożywocie i dzisiaj 
wyszedł na warunkowe, 
pomyślałbym, że jestem nie 
w Warszawie, a w Nowym Jorku”

Po ulewach mamy nareszcie upragnione ciepło. Wprawdzie, żar leje się z
nieba, ale dla wielu lepsze to niż plucha, zimno i wiatr. Nareszcie może-
my sięgnąć do schowanych w głębi szafy letnich ubrań. Nie musimy

troszczyć się o to, jak się przyodziać, bo pogoda narzuca nam to sama. Po prostu
wygodnie i przewiewnie. Nie ukrywam, że w swojej garderobie mam wiele let-
nich rzeczy. Niestety, brakuje ciepłych dni, żeby je wszystkie założyć, choćby raz w roku. Nasz se-
zon letni jest na to zbyt krótki. Co za tym idzie, okazji do paradowania w T-shircie i krótkich
spodniach jest nie za wiele. Przekonałem się o tym, kiedy skuszony atrakcyjną ceną przywiozłem
z za oceanu stertę letnich ciuchów. Po jakimś czasie, niemal wszystkie wylądowały w znajdującym
się nieopodal ośrodku pomocy społecznej, a były to ciuchy markowe. Nie powiem, że rozstałem się
z nimi bez żalu, ale domownicy przekonali mnie ostatecznie, że lepiej oddać je potrzebującym, któ-
rzy będą je nosić, niż gdyby miały zalegać latami na półkach. Co więcej, wspominając swój pobyt
za oceanem dochodzę do wniosku, że teraz u nas robi się Ameryka. Nie, żebyśmy mieli już to, co
tam, ale pomaleńku do tego dojdziemy. Nie chodzi tylko o tzw. dobra materialne i poziom życia, a
sic. – przede wszystkim o klimat. Oczywiście nie w Kalifornii, na Florydzie, czy Alasce, a w stanach
położonych centralnie. Tam, nie ma już praktycznie pór przejściowych. A nawet jeśli są w kalenda-
rzu, niemal się ich nie zauważa. Pod tym względem, nasza aura coraz bardziej przypomina tam-
tejszą, amerykańską. Nic dziwnego, że i u nas coraz bardziej powszechna i niezbędna staje się kli-
matyzacja, po ichniemu air conditioning. No cóż, Ameryka, jak nic. 

Aby się przekonać, że nasz klimat wy-
raźnie się zmienia, wystarczy przyjrzeć
się temu, co na siebie zakładamy lub
wkładamy (w żadnym razie „nie ubiera-
my na siebie”, bo to językowy błąd pano-
szący się niestety w mowie i piśmie).
Ubrać można siebie, lalkę, czy choinkę,

ale nie skarpety, krawat etc. Wracając do meritum powiem: większość z nas przechodzi z ubrań zi-
mowych na letnie, z pominięciem wiosennych i jesiennych. 

Żeby jednak nie poprzestać na dygresjach o pogodzie i ciuchach, zachęcam wszystkich czytelni-
ków do rozejrzenia się dokoła, bo ostatnio dzieje się naprawdę wiele. Tym bardziej, że niektóre spra-
wy i wydarzenia również przybliżają nas do Ameryki. Nie, nie… nie mam na myśli wizyty prezy-
denta RP w USA ani planowanego zakupu samolotów piątej generacji. Przecież, jeśli dojdzie do za-
kupu tych maszyn, pojawią się one u nas dopiero za kilka lat. Nie wcześniej, bo towarzyszy temu
cały złożony proces. Szczególnie, że nie chodzi o same samoloty, lecz o cały skomplikowany system
obronny, w którym latające cacuszka są jedynie elementem, chociaż bardzo istotnym. Mam na my-
śli IX Kongres Polska Wielki Projekt, który niedawno miał miejsce w Zamku Królewskim w Warsza-
wie, w arkadach Kubickiego.

Kongres Polska Wielki Projekt to impreza cykliczna, podczas której toczy się debata nad strate-
gicznymi zagadnieniami stojącymi przed Polską. Debata obejmuje sprawy dotyczące gospodarki,
kultury, obronności etc. Wyzwania, przed którymi stoimy, są gigantyczne, a wyciągane wnioski mo-
gą mieć wpływ na powodzenie naszego kraju w najbliższych dekadach. Tym bardziej, że wypraco-
wywane w trakcie kongresu opinie i postulaty mogą i są nieodzownym warunkiem w określaniu
interesu narodowego i troski o wspólne dobro

Po niemal trzydziestoletniej transformacji ustrojowej widać, że wiele kwestii wymaga jeszcze
przemyślenia, a w niektórych obszarach konieczne są radykalne zmiany. Modernizacja kraju nie
jest procesem skończonym. Zawsze będzie coś do zdobienia w tej materii. Wszelkie merytorycz-
ne dyskusje i wysiłek prowadzące do poprawy naszego bytu, bezpieczeństwa, stanu zdrowia,
szeroko rozumianego komfortu życia są potrzebne i mogą przyczynić się do osiągnięcia wyzna-
czonych celów. Warto, aby w tego rodzaju dyskursie publicznym uczestniczyły nie tylko elity, ale
wszyscy obywatele. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Polska Wielki Projekt

„Modernizacja kraju nie jest
procesem skończonym. 
Zawsze będzie coś do 
zrobienia w tej materii”

Co za koszmar! Matko Święta!
Jak nie Srebrna to Falenta!

Jakiś bunt obywatelski,
Brejza, Giertych, film Sekielskich.

Czeka nas gorące lato!
Zbyszku, zrób coś! Weź się za to!

MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

GORĄCE LATO PREZESA

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Zamiatarki i zmywarki
nocą z 10 na 11 czerwca
wysprzątały główne ulice
Warszawy. W ramach
programu walki ze smo-
giem stolica przeznaczyła
dodatkowe środki na
częstsze mycie 600 km ar-

terii. Regularne zabiegi
pozwolą polepszyć jakość
powietrza.

Warszawskie drogi będą czysz-
czone na mokro od 34 do niemal
50 razy w roku. Dzięki temu
zmniejszy się ilość pyłów i zanie-
czyszczeń komunikacyjnych

wzbijanych przez samochody. W
sezonie zamiatarki i zmywarki
czyszczą przynajmniej raz w tygo-
dniu 1300 km dróg krajowych,
wojewódzkich i powiatowych. W
trosce o zdrowie warszawiaków
miasto przeznaczyło 2 mln zł na
dodatkowe mycie 600 km arterii.

Pojazdy wyposażone są w
czujniki GPS, które pozwalają
śledzić zmywarki i kontrolować
zużycie wody. Dzięki sprzątaniu
na mokro służby usuwają z dróg
zalegający piasek, osad oraz in-
ne szkodliwe substancje wytwa-
rzane przez auta. Harmonogram
czyszczenia i szczegółowy spis
ulic dostępny jest na stronie
zom.waw.pl.

Stolica w latach 2019-2023
przeznaczy 300 mln zł na walkę
ze smogiem. Pieniądze przewi-
dziane są m.in. na usunięcie nie-
ekologicznych kotłów, przyłącze-
nie budynków do sieci ciepłowni-
czej, dofinansowywanie odna-
wialnych źródeł energii (OZE)
oraz dodatkowe mycie dróg.

K a m i l  D ą b r o w a
f o t .  Z a r z ą d  O c z y s z c z a n i a

M i a s t a

Częstsze mycie warszawskich ulic
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Czteroletni ogier Fabulous
Las Vegas, zdobywca Po-
trójnej Korony w ubiegłym
sezonie, nie dał rywalom
żadnych szans w rozegra-
nym w sobotę wyścigu o
Nagrodę 80-lecia Toru Słu-
żewiec. Konia dosiadał
dżokej Szczepan Mazur.
Sensacją zakończyła się go-
nitwa o nagrodę Haracza.

F abulous Las Vegas wy-
padł bezbarwnie w swo-
im pierwszym tegorocz-

nym starcie, zajmując dopiero
trzecie w majowej nagrodzie Go-
lejewka. Mimo to był faworytem
publiczności i nie zawiódł swoich
zwolenników. Styl w jakim pod-
opieczny trenera Krzysztofa Zie-
miańskiego rozprawił się z bar-
dzo mocnymi rywalami, może
świadczyć o tym, że wyhodowa-
ny we Francji ogier będzie w tym
sezonie trudny do pokonania.
Drugie miejsce nieoczekiwanie
wywalczył sprowadzony z Wysp
czteroletni wałach The Kid Bob-
by B, który o nos wyprzedził bie-
gnącego pierwszy raz w tym se-
zonie ogiera Magnetik. The Kid
Bobby B zapowiada się na  wy-
bornego wyścigowca, niewątpli-
wie przejawia duży talent do ga-
lopowania, jest ambitny i legity-
muje się świetnym rodowodem.
Jego ojcem jest znakomity Na-
thaniel (2,3 mln USD na kon-
cie), a dziadkiem kultowy już
dzisiaj Galileo, zwycięzca angiel-
skich oraz irlandzkich Derby,
obecnie najbardziej pożądany
reproduktor w hodowli folblu-
tów.

M atka The Kid Bobby
B w pięciu startach
dwukrotnie wygrała

i dwa razy zajęła płatne lokaty.

Ten mocny i utalentowany wa-
łach może sprawić jeszcze nie
jedną niespodziankę. 

W sprinterskim wyści-
gu o nagrodę Hara-
cza (kat. B) doszło

do sensacji. Gonitwę wygrał
pewnie siedmioletni ogier Kok-
she, który na początku kariery
wygrywał “w cuglach” biegi naj-
wyższych kategorii. Poprzedni
sezon miał nieudany i zakończył
go bez zwycięstwa. Gracze ode-
szli od tego konia i to był błąd.
Faworytem gonitwy był z nie-
wiadomych powodów Xawery
ze stajni Adama Wyrzyka, który
w nagrodzie Golejewka przy-
biegł na celownik ostatni tracąc
do triumfatorki tego wyścigu kla-
czy Heigh of Beauty aż 30 długo-
ści. Nic nie dzieje się bez przyczy-
ny, więc wielu graczy pominęło
Xawerego w grze. Okazało się,
że rozumowali prawidłowo. Fa-
woryzowany ogier nie odegrał
w sobotę żadnej roli i musiał za-
dowolić się dopiero 10 miejscem
w 13-konnej stawce. Za porzą-
dek Kokshe - Umberto Caro tota-
lizator zapłacił prawie 1000 zł
za bilet kosztujący 3 zł. Jest to
najwyższa wypłata w tym zakła-
dzie w bieżącym sezonie i jedna
z najwyższych w ostatnich la-
tach. Jako trzeci finiszował wa-
łach Windsor Beach, który po-
dobnie jak wymieniony wyżej
The Kid Bobby B, może mocno
zamieszać w wyścigach najwyż-
szych kategorii. 

Wnastępny weekend
ostatnie próby dla
trzyletnich folblu-

tów przed gonitwą Derby, naj-
ważniejszą w sezonie dla trzy-
latków. W sobotę o godz. 17.00
sześć klaczy wystartuje w nagro-

dzie Soliny (2200 m). Na starcie
zabraknie bardzo dobrze rokują-
cej Pride of Nelson, którą trener
Piotr Piątkowski postanowił
skonfrontować dzień później z
najlepszymi ogierami w goni-
twie o nagrodę Iwna (2200 m).
Pod jej nieobecność faworytkami
biegu o nagrodę Soliny zapewne
będą Raising Diva, Plejada oraz
Nemezis. W tym wyścigu bar-
dzo możliwe jest niespodziewa-
ne rozstrzygnięcie. 

Z nacznie liczniejszą i
mocniejszą obsadę bę-
dzie miała niedzielna

gonitwa o nagrodę Iwna (Przy-
chówku, 2200 m). W stawce
dwunastu koni pierwszym fa-
worytem będzie Salasaman ze
stajni Adama Wyrzyka, które-
go część fachowców zawczasu
okrzyknęła triumfatorem tego-
rocznych Derby. Swoich zwo-
lenników będą mieli z pewno-

ścią  stajenni koledzy Salasa-
mana, ogiery Plontier oraz Inte-
rview. Ojciec Plontiera był bar-
dzo dobrym zawodnikiem (2,2
mln funtów angielskich na kon-
cie), ścigał się z powodzeniem
we Francji, w Anglii, Hongkon-
gu, Dubaju i w USA. Matka
ogiera z karierą wyścigową (70
tys. euro), spowinowacona jest
z wymienionym wyżej Xawe-
rym. Interwiev natomiast po-
siada bardzo interesujący rodo-
wód podparty stosunkowo wy-
sokim współczynnikiem DP
(26). Jest po irlandzkim milerze
Fast Company, od klaczy Galva-
no po wybitnym Galileo. Matka
Interwiev legitymuje się prawie
dwukrotnie wyższym DP niż
syn (44), a to w hodowli znaczy
wiele. Jeśli ogier będzie “trzy-
mał” dystans” należy go moc-
no liczyć i w nagrodzie Iwna, i
w Derby. 

Podobnie rzecz ma się z
Arkano ze stajni trenera
Wojciecha Olkowskie-

go. Ogier ten ma wprost nie-
prawdopodobnie wysoki współ-
czynnik DI (szybkość), bo aż
11.0! W Polsce folbluty obdarzo-
ne DI na poziomie 4.0 to rzad-
kość. Ojciec Arkano, średnich lo-
tów sprinter, pochodzi z hodow-
li szejka Hamdana al Maktouma,
zaś matka z hodowli Agi Khana.
Być może staminę, niezbędną w
gonitwach rozgrywanych na
dłuższych dystansach, przeka-
zał Arkano dziadek ze strony
matki, znakomity Azamour (2,4
mln USD na koncie), który wy-
grał wiele długodystansowych
biegów kategorii G1 i G2. Jedy-
nie w takim przypadku trener i
właściciele Arkano mogą marzyć
o laurach w najważniejszych dy-
stansowych próbach selekcyj-
nych sezonu. 

Zpozostałych uczestni-
ków gonitwy o nagrodę
Iwna należy wspo-

mnieć o klaczy Pride of Nelson
oraz o ogierze Noble Eagle ze
stajni Janusza Kozłowskiego.
Trener ten posiada wyjątkowe
zdolności jak idzie o przygoto-
wywanie koni do gonitw na dłu-
gich dystansach. W majowym
wyścigu o nagrodę Irandy (2000
m) Noble Eagle, podobnie zresz-
tą jak Nemezis, prowadzony był
przez dżokeja bardzo oszczęd-
nie, co wystarczyło do zajęcia
dopiero czwartej lokaty. Mimo
to wydajny galop ogiera mógł
się podobać. Noble Eagle nie
można lekceważyć w żadnej ze
zbliżających się dwóch ważnych
gonitw. Rozpoczęcie mityngu w
sobotę o godz. 15.00, a w nie-
dzielę o 14.30.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o :  T S

W najbliższą sobotę, 15 czerwca w godz.
10-13 odbędzie się na boisku szkolnym
przy ul. Koncertowej 8 Jubileuszowy Pik-
nik pod hasłem „Czterdzieści lat minę-
ło!” Przewidziano bogaty program arty-
styczny, liczne atrakcje i niespodzianki.
Młodzież szkolna, dyrekcja i nauczyciele
serdecznie zapraszają do udziału w ob-
chodach jubileuszu wszystkich miesz-
kańców Ursynowa, a zwłaszcza dawnych
absolwentów szkoły (szczegóły:
www.sp303.edu.pl)

Szkoła powstała we wrześniu 1978 roku jako
druga na Ursynowie (pierwszą była SP nr 81 prze-
niesiona rok wcześniej z Mokotowa do nowo
wzniesionego obiektu przy ul. Puszczyka 6). Obie
szkoły z założenia były jedynie szkołami elemen-
tarnymi z klasami I-III, starsze dzieci musiały do-
jeżdżać do szkół do Grabowa, Pyr i na Mokotów,
ale i tak ich uruchomienie na wielkim placu budo-
wy po roku istnienia Ursynowa było wyczynem nie
lada.

Starsze roczniki (klasy IV-VIII) przejęła od je-
sieni 1979 roku Szkoła Podstawowa nr 305 przy
ul. Dembowskiego 1 oraz zbudowana nieco póź-

niej tuż obok przy ul. Koncertowej 4, Szkoła Pod-
stawowa nr 309, przekształcona z początkiem
wieku w Gimnazjum nr 92, noszące zaszczytne
imię Patrona Ursynowa Juliana Ursyna Niem-
cewicza. Dziś, po likwidacji gimnazjum, imię
Niemcewicza przejęła niedawno Szkoła Podsta-
wowa nr 81, a w obu budynkach przy Koncerto-
wej działa pod wspólnym szyldem pełna szkoła
ośmioklasowa, nosząca od 10 lat chlubne imię
Fryderyka Chopina.

Trudne pionierskie początki doskonale pamię-
tają pracujące w szkole do dziś (nieprzerwanie od
40 lat) dwie polonistki: Ewa Kobielska i Elżbieta
Zalewska-Miszka (pełniąca przez 30 lat funkcję za-
stępcy dyrektora) oraz nauczycielka biologii Ma-
ria Pałys (przez pewien czas zastępca dyrektora
Gimnazjum 92), za co należą się całej trójce sło-
wa szczerego uznania.

Pierwszym dyrektorem SP 303 była przed 40 la-
ty Danuta Kwaszczyńska. Dziś tym wielkim kom-
binatem zarządza z powodzeniem przedstawiciel
młodszego pokolenia, Mariusz Karczewski, pod-
trzymujący dobre tradycje szkoły i dbający o wy-
soki poziom nauczania. Szkoła może poszczycić się
licznymi osiągnięciami naukowymi, kulturalnymi
i sportowymi, sukcesami w konkursach przed-
miotowych i testach kompetencyjnych, posiada
m. in. certyfikaty: Szkoła z klasą i Szkoła Wspie-
rająca Uzdolnionych.

Jubilatce składamy serdeczne gratulacje i życze-
nia dalszej pomyślności na oświatowym polu.

Z kolei w październiku 40-lecie istnienia bę-
dzie obchodzić trzecia powstała na Ursynowie
placówka przy ul Dembowskiego 1. To właśnie
tam, jesienią 1979 roku, otwierałem, jako dyrek-
tor, pierwszy na Ursynowie Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 8. Mieściła się tam Szkoła Pod-
stawowa nr 305, przekształcona później w dzia-
łające do dziś LXX Liceum Ogólnokształcące im.
Aleksandra Kamińskiego.

Jubileuszowe obchody odbędą się w Dniu Edu-
kacji Narodowej, 14 października w gmachu szko-
ły w godz. 17-20. O szczegółach poinformujemy
w późniejszym terminie, ale już dziś prosimy
wszystkich byłych uczniów, nauczycieli i pracow-
ników szkoły o zarezerwowanie sobie tego ter-
minu i udział w rocznicowym spotkaniu.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

LLiisstt oottwwaarrttyy ddoo ddyyrr.. ZZaarrzząądduu DDrróógg MMiieejjsskkiicchh ww WWaarrsszzaawwiiee
PPaannaa ŁŁuukkaasszzaa PPuucchhaallsskkiieeggoo

Szanowny Panie Dyrektorze!

Piszę do Pana w imieniu kilku tysięcy mieszkańców  ulic SBM Stokłosy  (ul. ZWM, Lachmana Bacewi-
czówny). Wśród nich w znacznej części seniorów, których reprezentuję  jako członek Rady Seniorów
Dzielnicy Ursynów, a których sprawa dotyczy w szczególności. Tylko pozornie to błaha sprawa.

Dotyczy to już nie remontu, jak napisał w swojej b. słusznej interpelacji nasz radny Dz. Ursynów Paweł
Lenarczyk,  bo taką prośbę kierował do ZDM Warszawa 3-go  marca 2019 r.  Byłem   inspiratorem ww.
interpelacji. Wielu mieszkańców  - użytkowników tych niefortunnych schodów z cierpliwością oczekiwa-
ło na pozytywna odpowiedz  ZDM.  Okazało się, że daremnie. Minęło bowiem ponad 3  miesiące (!)  i spra-
wa poszła w ZDM-mie wg mieszkańców pod „przysłowiowy dywan”. Kompletna  cisza ze strony ZDM.

Ja już osobiście miesiąc temu służbie Metra pokazałem stan ww. schodów. Cisza.

W podobny sposób pokazałem ten stan schodów 2-m służbowo przebywającym (na stacji metra) funk-
cjonariuszom Straż Miejskiej.  Cisza. Jednak kiedy 6 czerwca byłem kolejny raz  świadkiem b. przykrego
upadku  na tych fatalnych  „metrowskich” schodach  przypadkowego seniora  postanowiłem  interwenio-
wać osobiści do Pana Dyrektora, ale teraz za pośrednictwem naszej lokalnej prasy  Passa. Dodam od sie-
bie, że  te schody w ramach interpelacji w 2014 r. zostały przez ZDM czasowo poprawione, aby w nowym
roku 2015 doczekać się planowanego,  zgodnego z prawem budowlanym wykonawstwa z „pełnowarto-
ściowych materiałów budowlanych”.  Takich  schodów  jakie funkcjonują przy zejściu na perony metra lub
jakie wykonała nasza SBM Stokłosy przy dojściu do granicy z Metrem.

Wierzę, że ZDM w miarę szybko zakończy istniejący horror schodowy przy stacji Stokłosy.
S ł a w o m i r  L i t w i n

40 lat SP 303 przy Koncertowej

Jubileuszowy piknik już w sobotę!
List � List � List � List � List � List � List� List � List� List � List

Rekordowa wypłata w końskim totalizatorze

Niedoceniony ogier Kokshe uciszył służewiecki tor
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KKRREEDDYYTTYY - POŻYCZKI -
CHWILÓWKI bez BIK. 
Tel. 577 668 566

PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

KKUUPPIIĘĘ przedmioty z
likwidowanych mieszkań oraz
znaczki, monety, 601 235 118

KKUUPPIIĘĘ za gotówkę antyki 
i przedmioty z likwidacji mieszkań,

502 85 40 90; 22 646 32 67, 
ul. Narbutta 23

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

ZZAAPPRRAACCOOWWAANNAA 45-latka
przyjmie do wspólnego
mieszkania pracującą, uczciwą
współlokatorkę, 661 254 476

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

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

wieloletnie doświadczenie, 
605 783 233

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 800 - 1200
m2 Prażmów, 602 770 361

KKUUPPIIĘĘ nieruchomość z każdym
problemem:

-z zadłużeniem,
-ze służebnościami, 
- z lokatorami
- z nieuregulowanym stanem

prawnym
- udziały itp.
Tel. 781 401 501
KKRRĘĘPPAA, do sprzedania działka

rekreacyjna 3100 m2, częściowo
zalesiona - starodrzew, domek
drewniany 53 m2, 
tel. 695 24 92 29

WWYYNNAAJJMMĘĘ Wynajmę 100 m2 na
biuro, zajęcia dla dzieci lub
dorosłych, Piaseczno – Józefosław,
601 231 501,  lokale@gromar.pl

WWYYNNAAJJMMĘĘ halę 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów, 
602 77 03 61

WWYYNNAAJJMMĘĘ 100 m2 na biuro,
zajęcia dla dzieci lub dorosłych,
Piaseczno - Józefosław, 
601 231 501, lokale@gromar.pl

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee

sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::
PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii

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

MMiieesszzkkaanniiaa::
kkuuppnnoo
!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
!CCeennttrruumm,  45 m2, ul.

Senatorska, 3 pok., 601 720 840 
!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,

piękny apartament, kamienica 
z 1938 r., 601 720 840 

!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 
2 pokoje, 601 720 840 

!KKaabbaattyy, 85 m2, 3 pok. do
wejścia, c. 745 tys. zł do neg.,
oś. zamknięte, 601 720 840 

!KKrraakkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, segment
250 m2, blisko metra, tylko 1
mln.520 tys. zł, 601 720 840 

! SSttaarróówwkkaa, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840

! SSttaarróówwkkaa, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840

!WWiillaannóóww, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój,  1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, WWiillaannóóww,,

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm 240 m2, Józefosław,

dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 765 tys. zł, 601 720 840 

!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

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

!DDoomm wolnostojący 180 m2,
ok. Piaseczna na działce 1000 m2.,
c. 890 tys. zł do neg.,cisza, spokój,
601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840

!KKaammiieenniiccaa, Żoliborz, świetna
pod inwestycje, c. 2 mln 800 tys. zł
do neg., 601 720 840 

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica 
c. 1 milion 490 tys. zł., 
601 720 840

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

!MMookkoottóóww, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 780 tys.
zł, 601 720 840,, 

! PPrruusszzkkóóww,, kamienica, świetny
punkt, w parterze lokale
handlowe. Okazja tylko 1 mln 200
tys. zł, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do wejścia,
2 mln 500 tys. zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł, 
601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa MMsszzcczzoonnóóww 4700 m2,

okazja dla inwestora, tuż przy
budowanym Aqua Parku, tylko 
1 mln. zł., 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
! PPoowwssiinn,, działka usługowo-

przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

! PPyyrryy,, 1900 m2, tuż przy ul.
Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840 

!WWiillaannóóww,  tuż przy
Wiertniczej, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840 

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 56 m2 pokoje, 2.400

+ 200 (garaż) zł/m-c, 601 720 840
!KKaabbaattyy, 62 m2, 3 pokoje, ul.

Jeżewskiego, piękne miejsce, taras,
3.300 zł/m-c,601 720 840

!MMiieesszzkkaanniiee k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c

!UUrrssyynnóóww, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan, 601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
! 440000 mm22, lokal na każdą

działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!BBeemmoowwoo, lokal handlowy 
84 m2, zgoda na alkohol, pod
gastronomię, przy głównej ulicy. 
c. 1 mln. z VAT

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

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.500 tys.
zł, 601 720 840 

!CCeennttrruumm,, na kawiarnię 8000
zł/m-c, 601 720 840

! LLookkaall 102 m2 z b. dobrym
najemcą sieciowym na 10 lat,
świetny punkt. c. 2 mln zł z VAT,
601 720 840 

! LLookkaall 160 m2, Centrum do
wynajęcia na kawiarnię, 
13 000 zł/m-c, 601 720 840 

! LLookkaall  handlowy 129 m2, 
z wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 900 tys. zł,
601 720 840 

! LLookkaall z najemcą, Wola, 420
tys.zł, 601 720 840 

! LLookkaall z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, 
stan deweloperski, 
601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 400 m2, lokal 
z super sieciowym najemcą na 
10 lat, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2 lokal
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840

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

!ŻŻoolliibboorrzz,, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do wynajęcia
lub sprzedaży, 601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa
sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,

aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,
rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,

WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 
SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee

mmiieesszzkkaańń ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh ii

cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

KKIIEERROOWWCCAA kkaatt.. CC,, jjaazzddaa ppoo
kkrraajjuu,, 660055 332244 228877

KKIIEERROOWWCCĘĘ kkaatt..BB - jazda autem
dostawczym, nie kurierka, 
535 170 170

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNEE przedszkole na
Ursynowie zatrudni kucharkę na
pełny etat, 601 778 504

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNEE przedszkole na
Ursynowie zatrudni panią do
sprzątania  na pełny etat, 601 778 504

PPRRZZYYCCHHOODDNNIIAA LLEEKKAARRSSKKAA
zatrudni:PIELĘGNIARKI,

LEKARZY: Okulistę, Medycyny
pracy, Internistę, Medycyny

rodzinnej, Kardiologa, 
tel.: 605 440 831; 609 373 582;

22/651 70 75

AANNTTEENNYY TV SAT.  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE,, 696 269 184
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562 

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

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

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, 787 726 963
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907 

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59,
501 122 888

OOKKNNAA, naprawy, serwis, 787
793 700

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREENNOOWWAACCJJAA mebli, 
510 266 143

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

SSCCHHOODDYY, 696 269 184
SSTTOOLLAARRKKAA,pełny

zakres,naprawy 22 641 54 84; 
601 751 247

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
502 250 803

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058
TTYYNNKKII, wylewki, piana pur, 

668 327 588 

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

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

DDOO DDOOMMUU:: Lekarskie wizyty, 
EKG. USG. HOLTER, 

badania krwi, tel. 
22/831 86 69; 609 373 790

MMAASSAAŻŻ klasyczny oraz poprawa
sprawności ruchowej, 602 775 339
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Co i kto

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

Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje PPaawweełł ZZdduullsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
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.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

CCzzwwaarrtteekk,, 1133 cczzeerrwwccaa,, 1166..3300::
Prezentacja osiągnięć warszta-
tu artystycznego dla dzieci: kon-
cert uczestników dziecięcych
warsztatów wokalnych (zespół
Ósemki i Szesnastki). Przygoto-
wanie: Marcin Zadronecki.
Wstęp wolny.*

CCzzwwaarrtteekk,, 1133 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000::
Prezentacja osiągnięć warszta-
tu artystycznego dla dzieci: po-
kaz tańca irlandzkiego. Przygo-
towanie: Marta Matczuk. Wstęp
wolny.*

CCzzwwaarrtteekk,, 1133 cczzeerrwwccaa,, 1199..0000::
Prezentacja osiągnięć warszta-
tu artystycznego dla dzieci i mło-
dzieży: „Wizyta” – premiera
spektaklu Teatru Młodzieżowe-
go „Klucz z Wiolinowej”. Przy-
gotowanie: Wojciech Sanejko.
Wstęp wolny.*

SSoobboottaa,, 1155 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000::
Prezentacja osiągnięć warszta-
tu artystycznego dla dzieci:
„Dziób w dziób” – premiera
spektaklu Młodzieżowego Te-
atru Muzycznego „Zgraja z Wio-
linowej”. Przygotowanie: Ewa
Kłujszo. Opracowanie muzycz-
ne: Ziemowit Kłujszo. Wstęp
wolny.*

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na wystawę prac uczestni-

ków warsztatów plastycznych.
Wstęp wolny.*

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii – Klubu Seniora (ul. Pię-
ciolinii 10, tel. 22 643 02 10) i
Modelarni Lotniczej (ul. Służby
Polsce 1, tel. 22 643 12 82), któ-
ra od poniedziałku do piątku w
godz. 15.00-21.00 organizuje za-
jęcia dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych (w tym seniorów).

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

KKlluubbootteekkaa 
DDoojjrrzzaałłeeggoo CCzzłłoowwiieekkaa
uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk UU99,,

tteell.. 2222 337700 2299 2299

1133..0066,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz..  1177::0000
– „WIEM, JAK WYGLĄDA  PIE-
KŁO” – Promocja książki Wikto-
ra KRAJEWSKIEGO i ALINY DĄ-
BROWSKIEJ 

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
NA WARSZTATY TEATRALNE I
PLASTYCZNE W RAMACH “AK-
CJI LATO W MIEŚCIE 2019”. ZA-
JĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W
DNIACH 24-28 CZERWCA. ZA-
PISY POD NUMEREM TELEFO-
NU (22) 855-35-17

Zapraszamy na wernisaż wy-
stawy, poświęconej pracom
uczestników zajęć pracowni pla-
stycznej w DK Stokłosy. Sobota,
15 czerwca, o godzinie 17:00.
Wystawę będzie można podzi-
wiać do 1 sierpnia w Galerii U.

DDoomm KKuullttuurryy SSMMBB „„IImmiieelliinn””
uull.. DDeerreenniioowwaa 66

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

1166..0066 ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz.. 1199..0000
Koncert “DWA SERDUSZKA
CZTERY OCZY” - widowisko
muzyczne w oparciu o piosenki
z repertuaru zespołu Mazowsze,
w wykonaniu członków zespołu
DEREŃ oraz zaproszonych go-
ści reżyseria i przygotowanie wo-
kalne - KRYSTYNA WYSOCKA –
KOCHAN opracowanie muzycz-
ne i akompaniament - FRANCI-
SZEK JASIONOWSKI akompa-
niament - EUGENIUSZ STRO-
CIAK

Zaproszenia do odbioru w DK
Imielin od 10.06 od godz. 10.00

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1188..0066.. oo ggooddzz.. 1177 ((wwttoorreekk)) –
Wycieczka śladami Stanisława
Moniuszki  w Warszawie. Spoty-
kamy się na rogu ulic Mazowiec-
kiej i Świętokrzyskiej.

To już tradycja – i to tradycja znakomi-
ta: koncerty naszych młodych kompozy-
torów w Galerii Działań. Ze świecą by
szukać podobnych inicjatyw w znaczą-
cych instytucjach kultury, tymczasem
mała, ale prężna i aktywna galeria Fre-
do Ojdy znajduje i czas i środki, więcej,
traktuje prezentację dorobku najmłod-
szych kompozytorów, studentów nawet
przed licencjatem, jako ważny element
swego programu.

Ostatni koncert z cyklu MUZYKA NOWA, 4
czerwca, znów zgromadził sporą widownię. A ci,
co przyszli, nie zawiedli się. Piątka studentów
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
zaprezentowała repertuar nad wyraz ciekawy,
chwilami fascynujący. Ci młodzi ludzie prezen-
tują wrażliwość nową, wykorzystują bardzo inte-
resująco np. rytm, powtarzalność frazy, nieocze-
kiwane zmiany tempa i nastroju…

Wysłuchaliśmy tego wieczoru kompozycji
Pawła Michała Korepty (Follow the Sun), Alek-
sandry Kolbusz (3 on 4), Marcina Molskiego
(Scherzo), Jakuba Krukowskiego (Quartet no.
2) i Aleksandra Jana Szopy (String Quartet no.
2). Najstarsza z tych kompozycji powstała w ro-
ku… 2017, najnowsze datowane były już na rok
bieżący, mieliśmy więc przegląd co się zowie
aktualny.

Nie można nie wspomnieć o wykonawcach:
świetnie zaprezentował się młody, niedawno stwo-
rzony kwartet smyczkowy FONO Quartet (Emilia
Jarocka – I skrzypce, Justyna Golus – II skrzypce,
Martyna Dziechciarz – altówka, Agnieszka Kiljan
– wiolonczela). Młode damy (wszystkie w dłu-
gich czarnych kreacjach!) udowodniły, że Polska
to zagłębie talentów, że – biorąc pod uwagę suk-
cesy międzynarodowe polskich muzyków – dobrze
się u nas kształci artystów, że świetnie funkcjonu-
je porozumienie – pokoleniowe niemal – studen-
tów i ich mistrzów, w tym wypadku opiekunów ar-
tystycznych – adiunkta  Rafała Janiaka i Andrze-
ja Karałowa.

Koncerty młodych kompozytorów w Galerii
Działań odbywają się zawsze w entourage’u
sztuki wizualnej. 4 czerwca słuchaliśmy młodej
muzyki w otoczeniu wystawy prac studentów VII
Pracowni Rzeźby prof. Jacka Jagielskiego z Uni-
wersytetu Artystycznego w Poznaniu. To za-
wsze podnosi klimat imprez, przenosi całe wy-
darzenie w trochę inny czas, daleko od plastiko-
wego, zatłoczonego reklamami i tandetą świa-
ta dookolnego. To dobry czas na refleksję, na
chwilę oddechu…

Koncert zrealizowano dzięki wsparciu Wy-
działu Kultury m. st. Warszawy dla dzielnicy
Ursynów.

W o j c i e c h  P i o t r  K w i a t e k

Kolejny koncert w Galerii Działań

Bardzo młodzi i bardzo zdolni 
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