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Jak stać się człowiekiem sukcesu

M

alkontentom, narzekającym na poziom gry naszych piłkarzy w tegorocznych mistrzostwach Europy,
doradzam znalezienie pozytywnych stron zaangażowania kadry
narodowej w całokształt operacji
Euro 2021. Ja widzę co najmniej
dwie. Po pierwsze, wybrańcy Paulo de Sousy naprawdę imponująco
zaprezentowali się w garniturach
Vistuli; po drugie – pokazany nadzwyczaj wnikliwie przez telewizję
odlot tych elegantów do Sankt Petersburga przebił pod względem
wzniosłości nawet pamiętne powitanie, jakie nadlatującemu z Chin
i wypełnionemu maseczkami antycovidowymi ukraińskiemu gigantowi transportowemu Mrija zgotował na lotnisku Chopina w Warszawie sam premier Mateusz Morawiecki. Wprawdzie zaraz okazało się, że maseczki coś nie takie
jak trzeba, ale przecież w niczym
nie zepsuło to dobrego wrażenia z
przylotu największego samolotu
na świecie.
eżeli mechanizm propagandy
sukcesu działa precyzyjnie,
to choćby największą klęskę
udaje się przemienić w triumf.
Przecież znowu możemy sobie zaśpiewać tradycyjną pieśń naszych
kibiców: „Zwycięży Orzeł Biały,
zwycięży Polska Brać, zwycięży team de Sousy – jak się nauczy
grać...”. Aż sam się dziwię, że ani je-
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den z obserwatorów wspomnianych mistrzostw nie zauważył, iż
niedoceniana drużyna polska co
najmniej dorównała znakomitej
drużynie niemieckiej, bo również
potrafiła zacząć pierwszy występ
od strzelenia samobójczego gola.
W naszym wypadku osiągnięcie
było zresztą wyraźnie lepsze –
wszak tego samobója zafundował
nam nie zawodnik z pola, lecz
bramkarz, co wydaje się dużo
większą sztuką.
trzelanie do własnej bramki stało się zresztą w Polsce
modne. Jak to się robi, pokazał na przykład poseł na Sejm
Jarosław Gowin, który potrafił
ostatnio wyprowadzić swoją, bodaj 11-osobową drużynę przeciwko szeregom Zjednoczonej Prawicy, do których podobno sam się
zalicza. To było akurat strzelenie
swojaka w rozgrywce krajowej,
więc nie miało tak poważnego wydźwięku, jak samobóje, które sobie aplikujemy w rozgrywkach
międzynarodowych, psując relacje
już chyba ze wszystkimi państwami świata z wyjątkiem Węgier i –
być może – Gruzji. Ale cóż, na
myśl przychodzi od razu szekspirowska refleksja, iż w tym szaleństwie jest jednak metoda. Metodyczne niszczenie stosunków z zagranicą już przynosi określony,
choć – nie jestem pewny, czy pożądany – skutek.
o mistrzowsku osiąga się
też negatywne skutki na linii rząd – samorząd. Tyle
że w tym wypadku są one przez
rząd pożądane. Jeśli odnieść to
do Warszawy, to trzeba przyznać,
że realizowane na szczeblu centralnym zadanie dopieprzenia
prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu jest po prostu perfekcyjną
robotą. Umiejętne ogołacanie sa-
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chowieństwo nie byłoby zadowolone, gdyby za jego duchowną pracę płacono w sposób duchowny”.
apowiedziany w tytule tego
tekstu temat: jak stać się człowiekiem sukcesu, łatwo dziś
zilustrować konkretnymi przykładami. Jest przecież takim człowiekiem przeciągnięty zza stodoły do
filharmonii i uwielbiany przez masy wokalista Zenon Martyniuk; jest
mistrz rozliczania fikcyjnych przejazdów samochodowych do Parlamentu Europejskiego – Ryszard
Czarnecki; jest odkrywca San Escobar, nowego państwa na mapie
świata – czyli były minister spraw
zagranicznych Witold Waszczykowski. Jest też uduchowiony Tymoteusz Szydło, na którego mszę prymicyjną na Jasnej Górze, pokazaną
przez media ojca Tadeusza Rydzyka, przybyli, oprócz pełniącej funkcję premiera RP jego matki Beaty –
również zwany prezesem Polski Jarosław Kaczyński, gwiazdor Sejmu
Ryszard Terlecki i wielu innych politycznych prominentów. Gdy po
niedługim czasie Tymoteusz zrezygnował ze stanu kapłańskiego,
dziwnym trafem Rydzykowe media
już nie nagłośniały tej decyzji.
latego wolę mieć do czynienia z ludźmi sukcesu, którzy nie bujają w obłokach.
I całym sercem gratuluję naszej sąsiadce ze Służewca Ludwice Chewińskiej, której w najbliższą sobotę burmistrz Mokotowa urządza
sportową fetę, podczas której uczci
się 45-lecie utrzymywania przez
Ludwikę rekordu Polski w pchnięciu kulą (19,58 m). Tyle samo lat
utrzymuje się tylko rekord kraju
w biegu na 400 m, należący do Ireny Szewińskiej...
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l

morządów terytorialnych z funduszy prowadzi nas prosto do tego samego celu, do jakiego dążyły władze PRL, a był nim tzw. centralizm demokratyczny. Cel ten
był osiągany, jakkolwiek samego
pojęcia w gruncie rzeczy nikt nie
rozumiał.
ak samo nikt nie rozumie,
dlaczego państwo zabrało
samorządowi stołecznemu
ursynowski Szpital Południowy,
placówkę, której mieszkańcy
dzielnicy łaknęli przez długie lata
jak kania dżdżu. Ów nieoczekiwany zabór był z pewnością pokazem siły oraz kontynuowaniem
ciągu wcześniej rozpoczętych za-
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właszczeń, jednocześnie zaś trzeba to traktować jako sygnał narastania w kraju władzy dyktatorskiej, niemającej z demokracją nic
wspólnego. O ile w wypadku piłkarzy ostrośmy się nacięli, pielęgnując kult jedenastki, o tyle na
płaszczyźnie politycznej płacimy
coraz wyższą cenę za ponowne
dopuszczenie do kultu jednostki.
Gęstniejąca liczba policyjnych
ochroniarzy, pilnujących co ważniejszych politycznie poletek, sprawia, że obraz naszej stopniowo
zanikającej demokracji staje się z
tego właśnie względu z roku na
roku bardziej czarny. Nie tylko z
uwagi na kolor sutann.

P

rzy całym szacunku dla Kościoła Rzymskokatolickiego,
jako najtrwalszego nośnika
naszej wspólnoty narodowej od ponad tysiąca lat, nie sposób zakwestionować trafnego twierdzenia
francuskiego encyklopedysty Paula Henry’ego Thiry, czyli barona
d’Holbacha. Thiry stwierdził z całą
bezczelnością: „to nie bóg stworzył
człowieka na własne podobieństwa,
to człowiek zawsze tworzył boga
na swój obraz”. Ów osiemnastowieczny ateista zauważył również,
iż „wybór religii przez naród zawsze jest narzucony przez jego
władców”. I na dodatek pozwolił
sobie na przypuszczenie, że „du-
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Mieszkańcy woj. mazowieckiego i ich style w ogrzewaniu
Spadek średniej temperatury w zimie tego roku wpłynął na temperaturę w naszych domach i spowodował zwiększenie kosztów
ogrzewania. Jak pokazują wyniki najnowszego badania Resideo,
ponad 30% mieszkańców województwa mazowieckiego poniosło
wyższe opłaty za energię elektryczną/gaz, a aż 6% nie zapłaciło
rachunków za ogrzewanie. Badanie pokazuje, jak zmieniły się
style oszczędzania oraz plany ogrzewania w przyszłym sezonie
w woj. mazowieckim.
Podsumowanie sezonu grzewczego
W bieżącym sezonie grzewczym zapotrzebowanie na ciepło było wyższe
niż rok wcześniej. Za ogrzewanie w
tym roku wiele osób (35%) musiało
zapłacić więcej niż w poprzednim sezonie grzewczym. Po łagodnym początku zimy, nadeszły chłodne miesiące, gdzie temperatura coraz bardziej spadała, spowodowało to intensywniejsze grzanie mieszkań i wyższe rachunki.
Ponad 70% respondentów z woj.
mazowieckiego na skutek podwyższenia opłat starało się oszczędnie korzystać z ogrzewania. Blisko 30% badanych zadeklarowało, że nie odczuło
wzrostu wydatków za ogrzewanie w
trakcie ostatniego sezonu grzewczego.

Style oszczędzania
Ceny ogrzewania wpłynęły również
na konkretne zachowania mieszkańców woj. mazowieckiego. 70% respondentów regulowało temperaturę grzania w swoich domach i mieszkaniach w
ciągu dnia. Ponad 60% badanych przyznało, że uszczelnia okna i drzwi.
70% osób samodzielnie steruje temperaturą na głowicy grzejnikowej. Połowa respondentów dokonuje przeglądu
instalacji przed każdym sezonem
grzewczym. Jednocześnie blisko 50%
respondentów wyłącza ogrzewanie, kiedy wychodzi z domu. Aż 25% mieszkańców woj. mazowieckiego zadeklarowało, że całkowicie przestało używać
ogrzewania.

Plany na przyszłość
Ponad 36% badanych rozważa całkowitą zmianę systemu grzewczego na

kolejny sezon grzewczy, aby zwiększyć
oszczędność oraz komfort użytkowania. Blisko 40% respondentów planuje
modernizację systemu, który posiada.
Najkorzystniejszą i najbardziej trwałą
metodą jest założenie termostatów, które pozwalają w prosty sposób kontrolować temperaturę. Takiego wyboru do-

konało prawie 40% mieszkańców woj. ra nam odpowiada. Termostaty Honeymazowieckiego.
well Home są zaprojektowane z myślą
o zapewnieniu wydajności energetyczInteligentne oszczędzanie
nej przy minimalnej ingerencji użyt41% respondentów deklaruje, że po- kownika. Upraszczają układanie harsiada w domu inteligentny termostat i monogramu ogrzewania, oferując potemperaturę dostosowuje do swojego ziom użyteczności i automatyczną konplanu dnia. Zastosowanie inteligent- trolę. Najbardziej zaawansowanym sysnych rozwiązań w naszych domach temem grzewczym, oferowanym przez
również pozwala zapewnić oszczęd- firmę Resideo jest system evohome,
ność energii. Termostaty programowal- który pozwala na zaprogramowanie aż
ne pozwalają na ustawienie odpowied- 12 stref grzewczych. Klienci mają równiej temperatury, dzięki czemu możemy nież do wyboru termostat T6 i termoodczuwać maksymalny komfort bez stat jednostrefowy, które tak jak powzględu na porę dnia czy roku. Grzeje- przednie modele – regulują temperamy te pomieszczenia, w których przeby- turę za pomocą smartfona lub tabletu z
wamy, programując temperaturę, któ- dowolnego miejsca na świecie. Model

T4 – dzięki standardowej zabudowie i
okablowaniu, upraszcza również proces
instalacji. Można też wybrać głowicę
elektroniczną – HR90, która umożliwiają sterowanie temperaturą z poziomu grzejnika. Nowoczesne głowice i
termostaty Honeywell Home są proste
w obsłudze i oferują poziom automatycznej regulacji, jakiego konsumenci
oczekują od współczesnej technologii,
zapewniając komfort i efektywność
energetyczną.

Style ogrzewania w Polsce
Techniki podejścia do ogrzewania przy
zwiększonych wydatkach znacząco różnią się pod kątem poszczególnych województw. Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego (54%), mazowieckiego (42%) i lubelskiego (41%) najczęściej wybierają nowoczesne rozwiązania takie jak: inteligentne termostaty.
Natomiast mieszkańcy województwa lubelskiego (93%), pomorskiego (86%) i
opolskiego (84%) decydują się na
oszczędne ogrzewanie. Warto pamiętać
o tym, że nowoczesne głowice termostatyczne i systemy podziału na strefy
pozwalają na utrzymanie komfortowej
temperatury, przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków na ciepło.

O firmie
Resideo jest wiodącym światowym
dostawcą rozwiązań w zakresie komfortu, ogrzewania i bezpieczeństwa,
głównie w środowiskach mieszkalnych.
Budowana w oparciu o 130-letnie dziedzictwo firma jest już obecna w ponad
150 milionach domów, każdego roku
instalując 15 milionów systemów. Obsługujemy ponad 110 tys. wykonawców poprzez wiodących dystrybutorów, m.in. spółkę zależną ADI Global
Distribution, która eksportuje do ponad 100 krajów i posiada ponad 200
obiektów magazynowych na całym
świecie. Dalsze informacje na temat
Resideo opublikowano na stronie
www.resideo.com.
Natalia Długosz
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Po 30 latach „na swoim”
przynoszący spokój o status
prawny ich domów – mówi zastępca burmistrza, Jakub Berent.
Spółdzielnia liczy około dwudziestu członków i prowadzi jedynie działalność eksploatacyjną
związaną z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
– Dzięki ogromnemu zaangażowaniu władz dzielnicy, naszej
spółdzielni oraz ursynowskich
urzędników zamknęliśmy najbardziej istotną dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Arctowskiego” sprawę. Dzisiejszy akt notarialny jest zwieńczeniem wieloletnich starań i najlepszą możliwą
wiadomością dla mieszkańców
naszej spółdzielni – mówi Prezes
Marek Lubicz-Krupowicz
Regulacja stanu prawnego nieruchomości położonych na terenie Ursynowa i oddanych w związku z zaszłościami sprzed wielu lat
w krótkoterminową dzierżawę to
jeden z priorytetów Prezydenta
m.st. Warszawy, Rafała Trzaskowskiego oraz władz dzielnicy. Na terenie Ursynowa regulacji podlega
ok. 100 ha gruntów na rzecz kilkunastu spółdzielni.

Ruszyło głosowanie na projekty w BO

Wystartowała 8. edycja budżetu obywaGłosować można w urzędzie dzielnicy, którego
telskiego. Na głosy mieszkańców stolicy
dotyczy projekt przy wykorzystaniu formularza
czeka 1429 projektów. Głosowanie podostępny w placówce lub za pośrednictwem strotrwa od 15 do 30 czerwca. Listę zwycięny internetowej bo.um.warszawa.pl.
skich propozycji poznamy 15 lipca. Ich reJak zgłaszano projekty?
alizacja rozpocznie się w przyszłym roku.
– Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu każdy
W obecnej edycji Budżetu warszawiacy zgłosili
warszawiak i każda warszawianka ma wpływ na 2 199 propozycji, z których dopuszczono do głosoco przeznaczane są pieniądze z budżetu miasta i wania 1300 pomysłów dzielnicowych i 129 ogólnoco powstanie w naszym najbliższym sąsiedztwie. miejskich (łącznie 1429 projektów), w tym m.in. na:
99% bonifikatę od pierwszej
Zachęcam wszystkich mieszkańców do wzięcia
- obiekty sportowe – boiska, skateparki, korty teWe wtorek 15 czerwca, w
Urzędzie Dzielnicy Ursyopłaty za oddanie terenów w
udziału w głosowaniu i wyboru najciekawszych nisowe;
nów został podpisany akt użytkowanie wieczyste. Mieszoraz najbardziej potrzebnych projektów w ramach
- nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów;
notarialny regulujący
kańcy mogą po blisko 30 latach
8. edycji Budżetu Obywatelskiego. Warto się za- tereny rekreacyjne, skwery, place zabaw, wystan prawny gruntów, na
poczuć się we własnych domach
angażować i zdecydować, bo razem możemy biegi dla psów;
których znajdują się segjak u siebie.
zmienić Warszawę – mówi Karolina Zdrodowska,
- ławki, hamaki, doświetlenia przejść dla piementy Spółdzielni Miesz– Zawarta umowa kończy hidyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości szych, nowe ścieżki rowerowe.
kaniowej „Arctowskiego”. storię, która trwała blisko trzy
i dialogu społecznego.
Wszystkie projekty zgłoszone do tej edycji podDzięki staraniom władz Ursy- dekady. Jestem przekonany, że
Jak podkreśla Karolina Zdrodowska, od po- legały ocenie zgodnie z kryteriami określonymi w
nowa Rada m.st. Warszawy dla mieszkańców osiedla przy
czątku budżetu partycypacyjnego w Warszawie dokumencie opisującym zasady budżetu obywaudzieliła spółdzielcom wysoką, ul. Arctowskiego to ważny dzień,
zrealizowano już ponad 3,5 tys. pomysłów. – W ze- telskiego w Warszawie. Pomysły, które spełniły
szłorocznym głosowaniu wzięło udział 110 tys. kryteria formalne, trafiły do oceny merytorycznej
mieszkańców. Chciałabym, żeby informacja o roz- – pracownicy urzędu oceniali m.in., czy projekt
poczynającym się właśnie głosowaniu dotarła do można zrealizować we wskazanej lokalizacji i
jak największej liczby warszawiaków i żeby skło- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a
niła ich do oddania swojego głosu na wybrane także szacowali koszt realizacji danego przedsięparlamentarnych zespołów (Zespół ds. Środowi- projekty. Głosowanie trwa do 30 czerwca. Wspól- wzięcia i czas potrzebny na jego wykonanie. Auska, Energii i Klimatu i Zespołu ds. Miast).
nie decydujmy o Warszawie – zachęca dyrektor- torzy projektów, którzy mieli zastrzeżenia do przeBurmistrz apeluje o wycofanie się ze szkodli- ka koordynatorka.
prowadzonej weryfikacji, złożyli odwołania o powych zmian wprowadzonych w 2016 roku i częnowną ocenę – pracownicy urzędu uwzględnili 30
Jak głosować na projekty?
ściowo poprawionych w 2017 roku (art. 83f ust.
proc. z nich (łącznie 67 projektów).
Aby wziąć udział w głosowaniu, nie trzeba być
1 pkt 3a) oraz ust. 4-19. Chodzi przede wszystkim
Wyniki głosowania już w lipcu
o ograniczenie wycinek drzew, które odbywają zameldowanym ani pełnoletnim, wystarczy mieszGłosowanie na projekty zgłoszone w ramach 8.
się na dużą skalę, niemal bez kontroli ze strony or- kać w Warszawie. – Podobnie jak w poprzednich
ganów administracji publicznej i w dodatku bez edycjach, poza projektami lokalnymi w dzielni- edycji budżetu obywatelskiego potrwa od 15 do 30
żadnej obowiązkowej rekompensaty w postaci cach, można głosować także na projekty ogólno- czerwca. Wyniki głosowania i lista zwycięskich
miejskie, które swoim zakresem obejmują kilka pomysłów zostaną ogłoszone 15 lipca. Warszawa
nasadzeń zastępczych lub uiszczenia opłaty.
„W sytuacji postępujących zmian klimatycz- dzielnic lub całą Warszawę. Każdy mieszkaniec przeznaczy na ich realizację w 2022 r. 93 mln zł.
nych, których póki co nie potrafimy skutecznie może zagłosować na 15 projektów dzielnicowych Opisy wszystkich projektów poddanych pod głosopowstrzymać, a zatem coraz bardziej negatyw- w wybranej dzielnicy oraz 10 projektów ogólno- wanie w obecnej edycji Budżetu Obywatelskiego
można znaleźć na stronie bo.um.warszawa.pl.
nych ich skutków dla życia w mieście (miejska miejskich – dodaje Karolina Zdrodowska.
Burmistrz Dzielnicy Ursynów, Robert
Kempa zwrócił się w specjalnym liście do wyspa ciepła, długotrwałe okresy bez opadów,
parlamentarzystów z propozycją zmian
nadmiar CO2), powinniśmy podejmować wszellegislacyjnych, których celem byłaby sku- kie działania, aby ograniczać do minimum wyciteczniejsza ochrona drzew. Gdyby nie
nanie drzew, a gdy już do wycinki dochodzi, aby
tzw. „Lex Szyszko” udałoby się na sarealizować nowe nasadzenia. W tym zakresie nie
mym Ursynowie w 2020 roku uratować
powinno być rozróżnienia na to, kim jest właściprzed wycinką 71 drzew i uzyskać 824
ciel gruntu, na którym rośnie drzewo planowane Plany zlikwidowania zalenasadzeń nowych drzew.
do wycięcia. Dziś każde drzewo jest niezbędne dwie 50-metrowej ulicy
List został wysłany do 20. posłów 4. senatorów dla poprawy jakości życia w mieście” – czytamy w Barwnej na Ursynowie
spotkały się z oporem
z Warszawy, przewodniczących sejmowej i senac- piśmie burmistrza Roberta Kempy.
kiej Komisji Ochrony Środowiska, a także dwóch
Pełna treść listu dostępna na www.ursynow.pl. mieszkańców i przedstawicieli Ratusza. Jest to
miejsce historyczne dla
Na terenie Tymczasowego
dzielnicy, to na tej ulicy
Szpitala Południowego
stanął pierwszy nowoczetrwają szczepienia przesny budynek wielorodzinciw Covid -19. Zaletą
ny na Ursynowie.
punktu przy Pileckiego 99
Ulicę zlikwidować chcą stojest jego dogodna lokaliłeczni urzędnicy, co spotyka się
zacja oraz krótkie termiz oporem na miejscu. Zgodę na
ny oczekiwania.
likwidację wydała komisja na- ciej Mazur, kronikarz-amator Ur- Są tu odtworzone repliki dwóch
– Realizujemy akcję szczepień
zewnictwa w Radzie Miasta synowa. „Drogie władze, kro- pokojów: Juliana Ursyna Niemprzeciw covid-19, szczepionką
Warszawy. W obronie krótkiego cząc wyznaczoną ścieżką urzę- cewicza (1758-1841), od którefirmy Pfizer. Zapraszamy rówodcinka dzielnicowi radni Piotr dowej logiki, zgłaszam wniosek go wzięła się nazwa całej dzielnież dzieci od 12 roku życia, jaSkubiszewski i Paweł Lenarczyk racjonalizatorski. Zróbcie porzą- nicy, i PRL-owskiego mieszkako nieliczni w Warszawie, posiazłożyli interpelację, w interne- dek z Zielną. Wiecie, taka ulica w nia z Ursynowa z charakterydamy kadrę lekarską do kwalificie protestują też mieszkańcy i Śródmieściu. Też został z niej styczną meblościanką w roli
kacji szczepień – informują pramiłośnicy Ursynowa.
ogryzek, numeracja nie idzie po głównej. Działa tu także oddział
cownicy szpitala.
Dawniej ul. Barwna sięgała kolei i do niczego nie pasuje – Zbiorów Regionalnych przy BiZapisy na szczepienie osobiniemal od Doliny Służewieckiej wykreślcie ją z mapy, po co komu bliotece Publicznej im. Juliana
ście w punkcie szczepień Tymdo obecnego Centrum Onkolo- taka Zielna? Czy tam inna Barw- Ursyna Niemcewicza w Dzielniczasowego Szpitala Południogii. Obecnie pozostało jednak na? Wyrwać korzenie miasta – cy Ursynów m.st. Warszawy,
wego przy ul. Pileckiego 99 oraz
tylko 50-metrów dawnej ulicy, co to za różnica, czy są w cen- utworzony w 2014 roku. Do
pod numerem telefonu 22 166
fragment prowadzący w bok od trum, czy na dawnych peryfe- głównych zadań tej instytucji na91 111, 22 166 91 112 oraz kom.
ronda Geografów. Stołeczni riach. Przecież to tylko nazwa, leży gromadzenie, opracowywa662 455 311 lub mailowo j.leurzędnicy z Biura Geodezji i Ka- prawda?.” – ironizuje autor. Do nie i udostępnianie zbiorów dosiak@cmsolec.pl.
tastru uznali, że należy go przy- wpisu dołącza zdjęcia pokazu- tyczących dzielnicy; działalność
porządkować prowadzącej w jące jak błotnistą wówczas ul. edytorska i wydawnicza, digitagłąb osiedla ul. Janowskiego. Barwną przemierzają architekci lizacja archiwaliów; działalność
Każdy może znaleźć się w
Stoi przy nim zaledwie jeden bu- Ursynowa w 1975 roku.
wystawiennicza, tworzenie wirsytuacji, w której szuka
dynek, oznaczony adresem
Przewodnicząca komisji na- tualnego Muzeum Ursynowa
sprawiedliwości w sądzie. Barwna 8. Przeciwko temu roz- zewnictwa radna Anna Nehre- oraz działalność informacyjnoKażdy może być wezwany
wiązaniu są jednak miłośnicy Ur- becka z Platformy Obywatelskiej edukacyjna.
w charakterze świadka,
synowa i jego władze. Chcą by początkowo bagatelizowała proZ punktu widzenia stołecznealbo (co gorsza!) pozwaulica Barwna pozostała.
blem, później zapewniła, że na- go ratusza sprawa może być błanego lub oskarżonego.
– Ona stała się legendą, bo w zwa Barwna powróci, jeśli w hostką. Protesty mieszkańców i
Co wtedy robić? Urząd Dziel- jej miejscu dziś znajdują się park okolicy pojawi się nowy frag- miłośników Ursynowa pokazanicy Ursynów zaprasza na bez- z Kopą Cwila, osiedla i inne uli- ment ulicy. Takie rozwiązanie ły jednak, jak ważna jest dla nich
płatne wykłady online organi- ce. Został tylko jeden budynek nie zadowala jednak nikogo. identyfikacja z małą ojczyzną.
zowane przez Stowarzyszenie nazywany “czerwonakiem”, bo Oznaczałoby ono zmianę doku- Demokracja powinna rozwijać
Otwarte Drzwi w ramach pro- długo miał nieotynkowane ścia- mentów kilku rodzin, zamiesz- się w kierunku małych, lokalwadzenia Punktu Nieodpłatnej ny z cegły – wspomina w me- kujących przy obecnej ulicy, oraz nych społeczności samorządoPomocy Prawnej na Ursynowie. diach wiceburmistrz Bartosz lokalnej biblioteki. Co istotne, wych. To one są bowiem wyczuZgłoszenia przyjmowane są do Dominiak.
biblioteka pod historycznym ad- lone na detale życia sąsiedzkie17 czerwca 2021 r. Więcej na
Duży wpis na swoim blogu ur- resem ma w swoich wnętrzach go, które też przecież na nas
FOTO PIXABAY
Piotr Celej
www.ursynow.pl.
synow.org popełnił również Ma- nieformalne muzeum dzielnicy. wpływają.

Burmistrz Ursynowa apeluje o ochronę drzew

Ulica Barwna do likwidacji?

Zaszczep się w Południowym!

Nieodpłatna pomoc prawna
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Stolica inwestuje w parki

FOTO ZDM

Będzie przebudowa skrzyżowania
Przyczółkowej z Vogla i Branickiego
Jak podał burmistrz dzielnicy Wilanów
Ludwik Rakowski, dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania Przyczółkowej z Vogla i Branickiego jest na
ostatnim etapie uzgodnień. W projekcie
widzimy, że ulica Przyczółkowa ma zostać poszerzona i pojawi się na niej istotna dla Miasteczka Wilanów zawrotka.
Miasteczko Wilanów jest wyjątkowym projektem urbanistycznym w skali całego kraju. Niestety, problemem osiedla jest kwestia dojazdu. Nie
funkcjonuje tu tramwaj ani metro przez co większość ruchu odbywa się transportem samochodowym. Odwiecznym problemem stały się więc
wjazdy do dzielnicy. Większość kierowców wjeżdża na miasteczko ruchliwą al. Rzeczypospolitej,
co w godzinach szczytu wiąże się z odstaniem kilku długości świateł kierowania ruchem. Można było skorzystać też ze skrętu z ul. Przyczółkowej w
kierunku ul. Branickiego, ale sytuacja drogowa na
co dzień nie jest tam wcale lepsza. Ewentualna kolizja lub unieruchomiony pojazd rodziły prawdziwy chaos na wąskiej uliczce. Znawcy lokalnych
dróg korzystali czasem ze skrótu ulicą Arbuzową, ale ten przejazd został niedawno zamknięty.
Obecnie trwają intensywne prace nad odkorkowaniem dzielnicy. Nowy most z wjazdem od ulicy Sarmackiej stoi gotowy i czeka na odbiory techniczne. Niedługo pojawi się też połączenie Wilanowa z Ursynowem poprzez Obwodnicę Południową Warszawy i przedłużenie ul. Branickiego.
Wkrótce zmienić się ma również newralgiczne
skrzyżowania ul. Vogla z Przyczółkową. Dodając
do tego prowadzoną inwestycję Zarządu Transportu Miejskiego, czyli tramwaj do Wilanowa, już
niedługo problemy, o których była mowa, przestaną być aktualne.

Będzie zawrotka
Powstający projekt przebudowy skrzyżowania
ul. Przyczółkowej z Branickiego i Vogla będzie
niezwykle istotną inwestycją dla Miasteczka Wilanów. “Dokumentacja projektowa jest już na

ostatnim etapie uzgodnień w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji
drogowej” – poinformował na Facebooku burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski.
Dokumentacja obejmuje poszerzenie Branickiego do Sarmackiej do dwóch / trzech pasów
plus rezerwę pośrodku pod trasę tramwajową.
Na samym skrzyżowaniu szykują się również duże zmiany. Najważniejszymi będą dwa pasy do
skrętu w lewo, w Branickiego. Będą też trzy pasy
dla wyjeżdżających z Vogla. Obecnie jest zaledwie
jeden i lewoskręt potrafi blokować jadących w innych kierunkach. Trzy pasy będą mogli też wykorzystać wyjeżdżający na Przyczółkowej z ul. Branickiego. Pojawi się również niezwykle istotna
brakująca zawrotka.

Zadbano o rowerzystów, o pieszych nie
Droga rowerowa po zachodniej stronie ul. Przyczółkowej jest bardzo często uczęszczana, szczególnie w weekendy. Projekt musiał znaleźć rozwiązanie również dla właścicieli jednośladów. Przy
Branickiego pojawi się skrzyżowanie w formie
ronda, które ma w założeniu poprawić bezpieczeństwo na trasie.
Niestety, projekt ma też minusy – przejście przez
Przyczółkową jest obecnie możliwe tylko po południowej stronie skrzyżowania. Chcąc więc dostać
się na drugą stronę będąc jeszcze przed skrzyżowaniem musimy pokonać aż trzy zebry. To rozwiązanie ma zostać, zaś Biuro Zarządzania Ruchem
Drogowym Tamása Dombiego, tłumaczy to rozwiązanie przepustowością ul. Przyczółkowej.
Ambitny plan jest jednak drogi. Jak podała
“Gazeta Stołeczna”, dzielnicy brakuje pieniędzy
– według wstępnych szacunków przebudowa będzie kosztować około 15 milionów złotych, a Wilanów ma do dyspozycji zaledwie 10 mln na
wszystkie budowy w latach 2022-23. Z pewnością
więc trzeba będzie najpierw zabezpieczyć pieniądze na inwestycję, zanim rozpocznie się przePiotr Celej
targ na realizację.

Pole Mokotowskie, Park
Cichociemnych oraz Park
pod Kopcem Powstania
Warszawskiego zyskają
nowe, bardziej zielone i
przyjazne mieszkańcom
oblicza. Stolica rozpoczęła
proces poszukiwania wykonawców modernizacji
tych terenów.
Zarząd Zieleni prowadzi aktualnie trzy postępowania w trybie
zamówień publicznych. Są one
Budowa
współfinansowane są przez Unię
Parku
Cichociemnych
Europejską w ramach dwóch proPlany inwestycyjne Zarządu
jektów z Programu Operacyjnego
Zieleni m.st. Warszawy obejmuInfrastruktura i Środowisko.
ją również Park im. CichociemModernizacja
nych Spadochroniarzy AK w
Pola Mokotowskiego
dzielnicy Ursynów (popularna
Największy park w Warsza- „górka Kazurka”). W przyszłym
wie przejdzie prawdziwą meta- roku w centralnej części parku,
morfozę. Na jego obszarze po- przy ścieżce Cichociemnych powstaną ogród sensoryczny oraz wstanie pomnik upamiętniająbiocenotyczny. Miejsca rekre- cy bohaterski oddział z czasów II
acyjne i strefy wejściowe zostaną wojny światowej, a także platprzebudowane. Odwiedzający forma widokowa. Będą do niej
Pola Mokotowskie będą mogli prowadziły nowe serpentyny i
skorzystać z nowych siłowni ple- schody terenowe, które oświenerowych i rozbudowanych pla- tlą nowe latarnie.
ców zabaw, a także estetycznych
Mieszkańcy będą mogli pogłętoalet publicznych.
bić swoją wiedzę na historycznej
Położony w centralnej części Ścieżce Cichociemnych, a dzieci
parku duży staw zyska bardziej będą korzystać z małpiego gaju.
naturalny wygląd. Pomoże w tym W parku powstanie plac centraltakże stworzenie nowych ukła- ny, urządzenia do wspinania oraz
dów wodnych. W planach jest tak- strefa rekreacyjna. A to wszystko
że remont domków fińskich, w w otoczeniu nowo nasadzonych
tym domku Ryszarda Kapuściń- drzew, krzewów i bylin, a także
skiego. Zostanie w nim utworzo- rabat deszczowych.
ne Centrum Reportażu. Pracom
Zgłoszenia wykonawców w
tym będą towarzyszyć nasadzenia ramach trwającego przetargu
nowej zieleni: drzew, krzewów, będą przyjmowane do 21 czerwbylin czy łąk kwietnych. Do tego ca. Zakończenie inwestycji platysiące pnączy, roślin cebulowych, nowane jest w przyszłym roku.
roślin szuwarowych i wodnych.
Inwestycje w parku nadzoro- Budowa Parku pod Kopcem
wać będzie Zarząd Zieleni m.st. Powstania Warszawskiego
Ostatni przetarg nieograniczoWarszawy. Oferty można składać do 28 czerwca. Zakończe- ny dotyczy przebudowy Parku
nie inwestycji planowane jest w pod Kopcem Powstania Warszawskiego w dzielnicy Mokoprzyszłym roku.

Warszawa wspiera seniorów

Zielone światło dla komunikacji miejskiej
FOTO RAFAŁ MOTYL

Priorytety w sygnalizacji
świetlnej dla tramwajów
i autobusów to szybsza podróż Warszawskim Transportem Publicznym – sygnalizacja na skrzyżowaniach „widzi” pojazdy
WTP i ułatwia im przejazd.
Przyszłość komunikacji miejskiej należy do takich systemów.
Dzięki nim możliwe jest nie tylko skrócenie czasu przejazdu,
ale także poprawa punktualności. Spóźnionemu autobusowi
będzie można pomóc dzięki „zielonej fali”, a jadący przed czasem dłużej postoi na czerwonym
świetle. W przyszłości system
uwzględni nie tylko czas, ale i
to, ilu pasażerów podróżuje w
konkretnym autobusie.
System priorytetów dla autobusów na ulicy Radzymińskiej
działa dwa miesiące. W tym czasie algorytmy były dopracowywane, a rozkłady jazdy – czasy
przejazdu między przystankami
– zostały pod koniec marca dostosowane do nowych, lepszych
warunków kursowania. Praktyka potwierdziła założenia projektu: uprzywilejowanie komunikacji publicznej przekłada się
na szybszy przejazd ulicą Radzymińską, co z pewnością odczuli
pasażerowie.

Czas przejazdu autobusów
skrócił się nawet o kilkadziesiąt
procent. Najwięcej zyskują linie
przyspieszone, gdy ruch na ulicy
Radzymińskiej jest mniejszy.
Możliwe jest wtedy przejechanie
odcinka, na którym działa system, nawet o połowę szybciej.

Do sterowania priorytetem
wykorzystywane są systemy, w
które autobusy już są wyposażone – wysyłają one różne dane, np. swoją pozycję, prędkość,
numer linii, liczbę pasażerów.
Przygotowana w ZTM aplikacja
zbiera dostępne dane z pojazdów, analizuje warunki ruchu
na drodze i przekazuje odpowiednie informacje dla systemu

sygnalizacji świetlnej, a stąd do
sterownika na konkretnym
skrzyżowaniu. Wszystko to dzieje się w czasie rzeczywistym.
Priorytet dla autobusów pojawił się testowo już w styczniu
tego roku na ulicy Puławskiej,
dla skrzyżowań z al. Lotników i
ul. Niedźwiedzią oraz na Wale
Miedzeszyńskim – przy Przewodowej i Ogórkowej. Pod koniec
lutego algorytmy zaczęły regulować ruch również na pięciu
skrzyżowaniach ulicy Radzymińskiej – z Gorzykowską, Trocką,
gen. T. Rozwadowskiego, Z. Jórskiego i Tarnogórską.
Im więcej skrzyżowań zostanie objętych systemem zapewniającym uprzywilejowanie komunikacji miejskiej, im więcej
system będzie „widział”, tym
sprawniej będzie działał. Dlatego już na etapie projektowania
nowych buspasów od razu planowane jest objęcie ich priorytetem. Tak będzie np. na ulicy Modlińskiej, gdzie system obejmie
dziesięć skrzyżowań, ale też na
ulicach odtwarzanych po budowie metra: Górczewskiej i Kondratowicza. Już wkrótce algorytmy będą pomagały nocnym
autobusom wyjeżdżać z pętli
przy Dworcu Centralnym.
z t m . w a w. p l

tów. W 2022 roku park zyska nowe oblicze, a przede wszystkim
stanie się jeszcze bardziej naturalny. Zostaną rozebrane części elementów i płyt betonowych. Na
szczycie Kopca powstanie plac
oraz punkt widokowy, a w parku
zorganizowana zostanie wystawa plenerowa oraz ścieżki edukacyjne. Park zostanie doposażony
w ławki, krzesła, stoły, stojaki rowerowe i ujęcia do mycia rąk.
Dzieci zyskają nowe miejsce
do aktywnego spędzania czasu –
stworzony zostanie plac zabaw z
urządzeniem linowym, urządzeniem do zabawy przy użyciu wody i piasku, zjeżdżalnią, ptasim
gniazdem oraz ścianką wspinaczkową. W parku zostaną nasadzone nowe drzewa, krzewy i
byliny oraz zostaną powieszone
budki lęgowe dla ptaków oraz
skrzynki dla nietoperzy. Poza
tym powstanie wydzielona przestrzeń – strefa dla psów.
Oferty w przetargu można
składać do 30 czerwca. Zakończenie inwestycji planowane jest
w przyszłym roku.
Warto podkreślić, że planowane prace budowlane będą wymagały częściowego wyłączenia
parków z użytkowania. Zarząd
Zieleni m.st. Warszawy dołoży
starań, by było to możliwie najmniej uciążliwe dla mieszkańców korzystających z tych przestrzeni parkowych.

Piętnasty czerwca, zgodnie z rezolucją
ONZ, został ustanowiony Światowym
Dniem Praw Osób Starszych. Seniorów w
stolicy mieszka niemal pół miliona. Miasto stołeczne Warszawa wspiera ich nie
tylko we wciąż trwającej pandemii COVID-19, ale także zachęca do tego, by podejmowali możliwie najwięcej aktywności i uczestniczyli w życiu społecznym.
Na podstawie danych GUS z 2020 r. w Warszawie żyje ponad 488 tys. seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia, co stanowi 27% wszystkich
mieszkańców stolicy. Dlatego miejska oferta kierowana do tej grupy społecznej obejmuje wiele obszarów, od edukacji cyfrowej po wsparcie w życiu
codziennym.
Seniorzy coraz chętniej korzystają z komputerów i mediów społecznościowych, dlatego w ramach programu e-Senior organizowane są kursy
komputerowe na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym i tematycznym oraz Punkty
Cyfrowego Wsparcia Seniora. Uczestnicy dowiadują się jak obsługiwać komputer i bezpiecznie poruszać się po świecie cyfrowym. Aktualnie z uwagi na trwająca pandemię, zarówno kursy komputerowe jak i PCWS działają w formule hybrydowej.
Na naukę nigdy nie jest za późno, dlatego miasto stołeczne Warszawa dotuje działanie 20 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w ramach których
odbywają się warsztaty, wykłady, zajęcia sportowe i nauka języków obcych. Większość z uniwersytetów wraca powoli do prowadzenia zajęć stacjonarnych lub hybrydowych, a oferta na kolejny
rok akademicki niebawem pojawi się na ich stronach internetowych. Z kolei uczestnicy projektu

Akademia Liderów 60+ mogą rozwijać swoje
kompetencji liderskie i dowiedzieć się, jak przygotować i przeprowadzić własny projekt społeczny.
Zepsuty kran czy nieszczelne okna? Po sukcesie
pierwszej edycji programu Złota Rączka warszawiacy powyżej 75 r.ż. ponownie będą mogli korzystać z fachowej, opłaconej przez miasto pomocy w
drobnych naprawach. Obecnie rozstrzygany jest
konkurs na obsługę programu do końca roku 2021.
Szczególną opieką otaczani są powstańcy warszawscy, do których kierowane są liczne działania,
m.in. bezpłatne przejazdy taksówką, czy prowadzenie Domu Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22, który z
końcem maja 2021 został ponownie otwarty. Powstańcy mają tam zapewnione posiłki i rehabilitację, poza tym w ośrodku są też organizowane
wydarzenia kulturalne, spotkania świąteczne i
rocznicowe.
W związku z pandemią COVID-19 miasto stołeczne Warszawa w kwietniu 2020 r. uruchomiło
miejski system Warszawa Wspiera. Program
spodobał się seniorom i cieszył się dużym zainteresowaniem. Formy wsparcia były różnorodne:
od robienia zakupów po wyprowadzanie psa na
spacer. Na terenie każdej z dzielnic wciąż działają specjalne zespoły, które pomagają osobom pozostającym w dobrowolnej izolacji i osobom starszym najbardziej narażonym na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby COVID-19. W pracę zespołów
Warszawa Wspiera byli zaangażowani pracownicy urzędu oraz przeszło 500 wolontariuszy z
organizacji pozarządowych.
Miejsc przyjaznym seniorom przybywa z roku
na rok. Właśnie trwają przygotowania do uruchomienia naboru ofert na kolejną edycję konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom. Ideą konkursu jest promowanie miejsc, w których seniorzy
czują się dobrze i mogą skorzystać z ciekawej oferty zajęć lub wydarzeń.
Aktualna oferta działań i usług dla warszawskich seniorów zamieszczana jest na stronie senioralna.um.warszawa.pl oraz na profilu Warszawa
Senioralna na Facebooku.
Od 2018 roku wydawany jest również warszawski miesięcznik #Pokolenia – czasopismo stworzone specjalnie dla seniorów, ale również przez seniorów, które porusza zagadnienia ważne dla tej
MBL
grupy społecznej.
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Sadyba Cup 2021
Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy AWF ma zaszczyt zaprosić na walki turniejowe XVIII edycji Integracyjnego Turnieju Szermierczego Sadyba Cup 2021 o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów.
Zapraszamy na halę IKS AWF ul. Okrężna 53 (Sadyba):
Piątek, 18.06 godz. 18.30 – Finał szabli na wózkach
Sobota, 19.06 godz. 13.00 – Finał floretu dzieci, 18.00 – Finał szpady na wózkach
Niedziela, 20.06 godz. 13.30 – Finał szpady dzieci, 14.00 - Finał floretu na wózkach, 18.00 – Finał szpady rekreacyjnej

Projekcja filmu „Najlepszy”
Dzielnica Mokotów zaprasza na projekcję filmu “Najlepszy”,
która odbędzie się o godzinie 21.00 w sobotę 19 czerwca 2021
r. na parkingu OSiR Mokotów, ul. Niegocińska 2a.
Wstęp wolny do zapełnienia miejsc.
Przed projekcją odbędzie się krótki pokaz filmu o naszej mokotowskiej mistrzyni Ludwice Chewińskiej, a zaraz po nim konkurs z nagrodami z wiedzy o Ludwice.
Film reżysera kinowego hitu „Bogowie” Łukasza Palkowskiego. Twórca znów sięga po życiorys niezwykłej osoby. Człowieka, który udowodnił, że prawdziwi bohaterowie nie boją się
upadać i potrafią podnieść się z największego dna. Głównym bohaterem filmu „Najlepszy” jest sportowiec, który zachwycił
świat, a który w Polsce do dziś pozostaje osobą praktycznie nieznaną. To fascynująca, pełna morderczego wysiłku, spektakularnych upadków i niezwykłej siły historia inspirowana życiem
Jerzego Górskiego, który ukończył bieg śmierci oraz ustanowił
rekord w triathlonowych mistrzostwach świata, zdobywając tytuł mistrza na dystansie Double Ironman z czasem
24h:47min:46sek. Ten rekord nie byłby jednak możliwy, gdyby w jego życiu nie pojawiły się dwie kobiety. Jedną stracił. Druga stała się inspiracją, aby zawalczył o swoje życie.
Na ekranie zobaczymy m.in.: Jakuba Gierszała, Janusza Gajosa, Magdalenę Cielecką, Arkadiusza Jakubika, Tomasza Kota, Mateusza Kościukiewicza, Adama Woronowicza, Artura
Żmijewskiego, Annę Próchniak, Kamilę Kamińską i Szymona
Warszawskiego.
Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr., który odebrał nagrodę podczas 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni za zdjęcia do
„Wołynia” Wojciecha Smarzowskiego. Zapraszamy!

Piknik Rodzinny ze Św. Antonim za nami!
W niedzielę 13 czerwca w
II Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Jana Bytnara 15a odbył się Piknik Rodzinny ze Św. Antonim.
Impreza została zorganizowana przez Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Parafię
Matki Bożej Anielskiej i Stowarzyszenie “W Stronę Marzeń”.
Piknik otworzyli burmistrz
Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski, zastępczyni burmistrza
Anna Lasocka oraz proboszcz
parafii Matki Bożej Anielskiej o.
Gerard Kołatek.
Podczas Pikniku licznie przybyli uczestnicy mogli skorzystać
z wielu atrakcji. Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował stanowisko do puszczania baniek.
Z kolei na stanowisku Młodzieżowego Domu Kultury można
było m.in. poznać tajniki kaligrafii i podziwiać piękną kolejkę
elektryczną. Z instruktorami z
Biblioteki im. Z. Łazarskiego
można było pobawić się robotami i wykonywać papierowe lody. Stowarzyszenie ,,Aktywni
dla Stegien’’ zaproponowało
strzelanie z łuku i animacje
zręcznościowe. Punkt Zagospodarowania Czasu Wolnego Dzie-

ci i Młodzieży przy Wydziale
Spraw Społecznych i Zdrowia
zorganizował zabawę „slajmami” oraz tworzenie pocztówek
ze zwierzakami. Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów rozdawał broszury o instytucjach społecznych
na Mokotowie.
Na scenie zagrała młodzieżowa kapela góralska Ale Gro. Były także występy ,,zerówek’’ z
okolicznych szkół podstawowych nr 202 i 119, wokalistów z

Młodzieżowego Domu Kultury
pod okiem instruktora zajęć piosenki i emisji głosu Grzegorza
Żołyniaka, a także solistów z Klubu Seniora Centrum Łowicka.
Pod Ogród Jordanowski podjechała również Straż Pożarna
oraz Policja z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. Dzieci mogły w całej okazałości podziwiać samochody strażacki i
policyjny.
Było również coś na ząb.
Głodni mogli posilić się smacz-

ną grochówką oraz pysznymi
piernikami rozdawanymi przez
Stowarzyszenie “W Stronę Marzeń”. Z kolei Parafia Matki Bożej Anielskiej częstowała ciastami przygotowanymi przez
parafianki oraz chlebkami św.
Antoniego.
Zabawa była przednia, pogoda trochę płatała figle, ale impreza się udała, a nastroje dopisywały! Impreza była zorganizowana z zachowaniem reżimu
sanitarnego.

Weekend na Mokotowie
W niedzielę 13.06 na mieszkańców Mokotowa czekało
wiele atrakcji. W Centrum ŁOWICKA odbył się Piknik
Sąsiedzki, w ramach którego przygotowano m.in. spektakl dla dzieci, wernisaż wystawy pracowni plastycznej, koncerty, warsztaty, gry i animacje, a także wyprzedaż garażową.
Na Orliku przy ul. Kazimierzowskiej 58 odbyły się zawody Soccer Mom Cup 2021 organizowane przez Klub Sportowy Akademia
Piłkarska Diamonds Academy. W turnieju wzięły udział 3 drużyny
złożone z mam zawodniczek występujących w klubie.
W wydarzeniach razem z mieszkańcami uczestniczył burmistrz
Rafał Miastowski, a także wiceburmistrzyni Anna Lasocka.

Narodowy Dzień Pamięci...
14 czerwca w Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady pod tablicą memoratywną na gmachu w alei J. Ch. Szucha 25, która upamiętnia Polaków torturowanych i zamordowanych podczas II wojny
światowej w areszcie Gestapo, złożyli kwiaty i zapalili znicze Sławomir Adamiec – dyrektor generalny w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Rafał Miastowski – burmistrz dzielnicy Mokotów. Muzeum Niepodległości w Warszawie reprezentowali dr Beata Michalec – dyrektor do spraw programowych i Andrzej Kotecki – kustosz Mauzoleum Walki i Męczeństwa.

Warsztaty plastyczne
19 czerwca, o godz. 11.00 Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI zaprasza dzieci od 6 roku życia do udziału w warsztatach plastycznych z ilustratorką Anną Salamon!
Podczas zajęć zobaczymy wydziergane ilustracje z „Literkowej
książki” i „Cyferkowej książki”. Dowiemy się jak powstawały
przestrzenne obrazy i przede wszystkim stworzymy własne
kolorowe cyferki.
„Poznajcie Franka, jego rodziców i dwa psy. Wybierzemy się
z nimi nad morze, na spacer, odwiedzimy ich w domu… A to
co? W pustym pokoju pojawił się regał. Zapełnimy go razem?
Miś, dwie filiżanki, trzy samochody… Przy okazji poznamy
cyferki i trochę policzymy.”
„Cyferkowa książka” autorstwa Anny Salamon (ilustracje) i
Alicji Krzanik (tekst) dzięki pięknym włóczkowym ilustracjom
i zabawnym wierszykom sprawia, ze nauka matematyki to
świetna zabawa!
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, zapisy on-line na
stronie biblioteki: www.mbddim.pl.
Wydarzenie finansowane jest ze środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego 2021 w ramach projektu „Biblioteka z
ogrodem zamiast betonu, otwarta w weekendy, rozkWita na Tynieckiej - bezpłatne koncerty, filmy, nowości wydawnicze,
warsztaty, kawa, hamaki i źródełko wśród kwiatów”.

Mokotów Streetball Cup 2021
Rada i Zarząd Dzielnicy Mokotów zapraszają mieszkańców
na turniej Mokotów Streetball Cup 2021, który zbliża się wielkimi krokami. Impreza odbędzie się w niedzielę 20.06.2021 r.
na boisku XLIX LO im. J. W. Goethego przy ul. Joliot-Curie 14.
Start o godzinie 16.00.
MOKOTÓW STREETBALL CUP 2021 to turniej koszykówki
ulicznej 3x3, organizowany przez Stowarzyszenie Sportowe
AKTYWNY KASPRZAK.
Impreza finansowana ze środków Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy.
Zapisy: www.aktywnykasprzak.org.

Warszawska Olimpiada Młodzieży
Trwają eliminacje dzielnicowe w ramach 54. Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Na boisku przy ul.
Kazimierzowskiej w piątek 11.06. zakończyły się
Mistrzostwa Mokotowa w
piłce nożnej chłopców i
dziewcząt w piłce nożnej
szkół podstawowych w kategorii dzieci.
W turnieju chłopców w meczu
finałowym Szkoła Podstawowa
im. Świętego Franciszka pokonała Szkołę Podstawową nr 46
im. Stefana Starzyńskiego. Brązowe medale przypadły Społecznej Szkole Podstawowej nr 14.
W turnieju dziewcząt złote
medale przypadły również
Szkole Podstawowej im. Świętego Franciszka. Srebrne medale
zdobyły zawodniczki Monnet
International School, zaś brązowe piłkarki Szkoły Podstawowej
nr 260.
W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej odbyły się Mistrzostwa Mokotowa
w badmintonie szkół podstawowych. W kategorii dzieci tytuły
mistrzowskie zdobyły Szkoła
Podstawowa nr 271 (dziewczęta) oraz Szkoła Podstawowa nr
115. W kategorii młodzież złote
medale zarówno wśród chłop-

ców i dziewcząt przypadły Szkole Podstawowej nr 115 imienia
Wandy Turowskiej.
Mistrzom i Mistrzyniom Mokotowa życzymy powodzenia na
Mistrzostwach Warszawy!
Imprezy zostały sfinansowane ze środków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Turniej piłki nożnej przeprowadzony został w ramach dotacji udzielo-

nej Uczniowskiemu Klubowi
Sportowemu Orlik Mokotów.
Miło nam jednocześnie poinformować, że zawodniczki i zawodnicy Szkoły Podstawowej nr
85 imienia Benito Juareza reprezentujący Dzielnicę Mokotów
zdobyli trzy srebrne medale i tytuły Wicemistrzyń i Wicemistrzów Warszawy w unihokeju
szkół podstawowych w kategorii

dzieci i młodzież, zaś zawodniczki i zawodnicy Szkoły Podstawowej nr 115 imienia Wandy Turowskiej świetnie zaprezentowali się na Mistrzostwach Warszawy w lekkiej atletyce zdobywając srebrne medale w sztafecie 4
x 100 metrów, biegu na 200 oraz
600 metrów i brązowy medal w
biegu na 100 metrów. Serdecznie gratulujemy!
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Jak zaprojektować Warszawę przyszłości
nterdyscyplinarne jury nagrodziło i wyróżniło ponad 40 projektów autorstwa profesjonalistów, amatorów, dzieci i młodzieży.
Zwyciężyła praca „Powietrze jest architekturą. Warszawa mikroklimatów”
Małgorzaty Kuciewicz i Simone De Iacobisa. Projekt postuluje planowanie i
kształtowanie przestrzeni miejskiej w
sposób, który wzmocni procesy naturalnego przewietrzania miasta, poprawi obieg wody w przyrodzie oraz będzie minimalizował negatywne konsekwencje zmian klimatycznych, na
przykład poprzez zapobieganie tworzeniu się miejskich wysp ciepła. Autorzy zwycięskiej pracy podkreślają, że
dla zapewnienia komfortu zamieszkiwania w mieście w przyszłości należy
już dzisiaj zacząć w dużo większym
stopniu żyć w symbiozie z florą, fauną,
powietrzem i wodą. Miejsce usytuowania budynków i całych osiedli oraz
kształt poszczególnych obiektów mają istotny wpływ na cyrkulację powietrza oraz pary wodnej w przestrzeni
miejskiej. Posadzki, którym nadano
odpowiedni spadek, pozwalają prądom ślizgowym usuwać warstwy
chłodnego powietrza w przestrzeni
przyziemnej. Niewielkie nawet zagłębienia pozostawione, na przykład na
skwerach miejskich czy podwórkach
osiedlowych umożliwiają tworzenie
się zastoisk zimna, a odpowiednio
ukształtowane wypukłości terenu zapewnią więcej cienia. Także flora, fauna i funga mogą odegrać niebagatelną
rolę w modyfikowaniu warunków naszego miejskiego życia. Drzewa nasycają wiatr terpenami oraz parą wodną.
Dżdżownice tworzą w glebie kieszenie powietrzne, zatrzymując w nich
ciepło, by przy gruncie wystąpił szron.
agrodę publiczności internauci przyznali pracy Małgorzaty Rapackiej „Miejski
las użytkowy”. Również i ten projekt
jest próbą odpowiedzi na pytanie jak
radzić sobie w mieście z dokuczliwymi
konsekwencjami zmian klimatycznych. Znaczący udział lasów w strukturze powierzchni Warszawy należy
oceniać bardzo pozytywnie i w maksymalnym stopniu wykorzystać ten fakt
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2 miejsce, Warszawa marzeń za 30 lat – makieta.
W środę 9 czerwca odbyło się uroczyste rozdanie nagród w tegorocznej piątej już edycji konkursu FUTUWAWA „Jak będziemy
mieszkać w Warszawie przyszłości?”. Organizatorem konkursu,
tak jak i w minionych latach, była Fundacja Puszka, a w tym roku
po raz pierwszy także i Miasto Stołeczne Warszawa. Konkurs, tak
jak i we wcześniejszych edycjach, adresowany był zarówno do
studentów i profesjonalistów dziedzin takich jak architektura,
urbanistyka, projektowanie krajobrazu, zarządzanie miastem,
socjologia, kulturoznawstwo czy futurologia, jak i do wszystkich
osób, które pasjonują się tematyką miejską i którym rozwój
Warszawy leży na sercu.
tym roku po raz pierwszy w
ramach konkursu organizatorzy wydzielili także
osobną kategorię, tak zwaną FUTUWAWKĘ dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów i
uczennic szkół podstawowych (klasy
1-8). Prace konkursowe nadsyłać można było w terminie od 3 marca do 19
kwietnia. W tym czasie wpłynęły 242
propozycje, co oznacza rekordową liczbę zgłoszeń w dotychczasowej historii
konkursu. W sumie dzięki pięciu edycjom FUTUWAWY udało się zebrać już
ponad 800 pomysłów na wizję Warszawy – miasta przyszłości.
arto zaznaczyć, że FUTUWAWA nie jest konkursem
na konkretny projekt architektoniczny czy urbanistyczny, który ma zostać wdrożony w życie w ściśle nakreślonych ramach czasowych.
Jest to konkurs na wizję tego, jak miasto powinno wyglądać, jak powinno
funkcjonować, jak planować redystrybucję różnych dóbr, produkcję żywności, gromadzenie wody czy energii
elektrycznej, tak, by wszystkim żyło
się tu komfortowo tak dzisiaj, jak i za
lat 30. Ideą konkursu jest zainspirowanie zarówno profesjonalistów zajmujących się szeroko pojmowaną tematyką miejską, jak i mieszkańców
Warszawy do namysłu i dyskusji, jak ta
nasza wspólna przestrzeń miejska powinna się zmieniać już dzisiaj, tak aby
sprostać wyzwaniom, przed którymi
stajemy jako cała ludzkość oraz jako
polskie społeczeństwo.
śród wyzwań globalnych
należy wymienić, przede
wszystkim, zmiany klimatyczne i powodowane przez nie nieprzewidywalne i nagłe zjawiska pogodowe, zanieczyszczenie środowiska
naturalnego i konsekwencje, jakie to
zanieczyszczenie niesie dla naszego
zdrowia i życia. Dodajmy do tego
wzrastające zużycie energii elektrycznej i zagrożenie blackoutami, kurczenie się zasobów naturalnych planety,
wymieranie wielu gatunków zwierząt
i roślin. Natomiast wśród wyzwań, z
którymi musimy się zmierzyć w Polsce
w szczególności, pamiętać musimy o
smogu, o szybkim starzeniu się polskiego społeczeństwa, niepokojąco rosnącym odsetku osób otyłych, czyli w
konsekwencji zagrożonych też cukrzycą i chorobami układu krążenia. Orga-
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dla dobra miasta i jego mieszkańców.
Aby móc to uczynić konieczne jest właściwe zarządzenia terenami leśnymi
oraz wyznaczenie standardów ich zagospodarowania tak, by utrzymać lasy w jak najlepszej kondycji dla kolejnych pokoleń, a jednocześnie dać możliwość ich jak najefektywniejszego
użytkowania współcześnie żyjącym
mieszkańcom miasta.
kategorii FUTUWAWKA
pierwsze miejsce zdobyła
praca „Zielona Warszawa”
autorstwa Pawła Kawalca i Łukasza
Tchórzewskiego – uczniów szóstej klasy Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana
Batorego w Warszawie. W projekcie
zaprezentowali Warszawę swoich marzeń – zieloną, z czystym powietrzem,
osiedlami wolnymi od hałasu komunikacyjnego i przyjazną mieszkańcom.
Swą wizję miasta zaprezentowali w
grze Minecraft, w której zbudowali
fragment dzielnicy Ochota, wyznaczony przez ulice: Węgierska, Białobrzeska, Sękocińska i Kaliska. W celu poprawy jakości powietrza elewacje budynków zostały pomalowane farbami pochłaniającymi smog. Dodatkowo farby te mają też własności termoizolacyjne. Także dla poprawy termoizolacji, ale i dla wyciszenia mieszkań ściany budynków obsadzone są pnączami,
takimi jak bluszcze, wiciokrzewy czy
powojniki. Na osiedlach jest mnóstwo
skwerów, oczek wodnych, siłowni na
świeżym powietrzu, ścieżek rowerowych oraz placów zabaw dla najmłodszych i dla czworonogów. Wszystko to
ma zachęcać mieszkańców do aktywności na świeżym powietrzu. Osiedlowe podwórka wyglądają wręcz jak oazy zieleni, z mnóstwem roślinności,
przepięknych kwiatów i kwitnących
ziół. Przewidziane zostały też miejsca
na zakładanie sąsiedzkich ogródków
warzywno-owocowych, na eko-bazarki
ze zdrową żywnością, kawiarnie w
oranżeriach, a nawet na mini tężnię.
Młodzi projektanci nie zapomnieli o
zbiornikach na wodę deszczową, którą będzie można wykorzystywać, między innymi, do podlewania roślinności
na podwórkach czy w sąsiedzkich
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nizatorzy konkursu zapraszają uczestników również do refleksji nad tym
jak zorganizować przestrzeń miejską,
by była ona przestrzenią przyjazną dla
przedstawicieli wszystkich grup społecznych, nie tylko dla osób młodych i
sprawnych. Oznacza to, że na przykład projektując przejścia przez jezdnię, wejścia do metra, na dworce i perony, wejścia do różnych obiektów użyteczności publicznej, należy uwzględnić ograniczenia mobilności seniorów,
ludzi z niepełnosprawnościami czy rodziców małych dzieci przemieszczających się z wózkami. Wszystko to wymaga wielowątkowego spojrzenia w
przyszłość. Nic więc dziwnego, że organizatorzy konkursu gorąco polecają tworzenie projektów w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Również
jury konkursu co roku ma interdyscyplinarny skład. W tej edycji w jego składzie znaleźli się, między innymi, architekci, socjologowie, aktywiści miejscy, urbaniści oraz znany reportażysta, pisarz i fotograf Filip Springer poruszający w swej twórczości właśnie
głównie tematykę miejską.
„Prace tej edycji były wyjątkowo dojrzałe, wielowątkowe, często operujące innym językiem niż projektowy – 1 miejsce – Zielona Warszawa.
poszukiwały odpowiedzi o przyszłość
w świecie wartości i idei bardziej, niż
materialności. Warszawa w wizjach
uczestników i uczestniczek konkursu,
zarówno tych starszych, jak i młodszych, to miasto otwarte, tolerancyjne,
równe i wrażliwe na potrzeby wszystkich swoich mieszkańców i użytkowników. Dominowały propozycje dotyczące kwestii ekologicznych, ochrony
środowiska, postulaty zatrzymania się
i zrewidowania paradygmatu wiecznego rozwoju, modernizacji i wzrostu” –
komentuje Aleksandra Litorowicz, prezeska Fundacji Puszka i pomysłodawczyni konkursu FUTUWAWA. Pani
Aleksandra, zapytana o oceną projektów, których autorami były dzieci i
młodzież, odpowiada: „Młodzi ludzie
bynajmniej nie unikają trudnych tematów, wzywają do równości i poszanowania odmienności, chcą miasta
zielonego i szczęśliwego. Dzieci wyobrażają sobie Warszawę 2050 roku jako miasto ekologiczne, korzystające z
odnawialnych źródeł energii, pełne
pasiek i uli, z przestrzeniami publicznymi, w których możemy spędzać czas
Nagroda publiczności, Miejski las uzytkowy.
wspólnie”.

ogródkach. W dzielnicy przyszłości nie
zbrakło tak ważnego obiektu jakim jest
szpital. Na jego dachu Paweł i Łukasz
proponują zamontować panele fotowoltaiczne, które pozwolą na wyprodukowanie energii, która w znacznym
stopniu pokryje zapotrzebowanie całego obiektu. Nadmiar energii pozyskiwanej w miesiącach letnich powinien być magazynowany do użycia w
miesiącach jesienno-zimowych. Byłoby
wspaniale, gdyby ta imponująca wizja
miasta przyszłości stworzona przez
uczniów warszawskiego liceum stała
się źródłem inspiracji dla deweloperów, architektów i urbanistów. Z pewnością większość z nas życzyłaby sobie mieszkać w takich warunkach.
agrodzone i wyróżnione prace zobaczyć można do 27
czerwca na wystawie zorganizowanej w WYSPIE CIENIA przed
Warszawskim Pawilonem Architektury ZODIAK. WYSPA CIENIA to ażurowy pawilon wystawienniczy zaprojektowany specjalnie dla ekspozycji wyróżnionych prac konkursowych FUTUWAWY. Organizatorzy zapraszają
wszystkich zainteresowanych do udziału w oprowadzaniu kuratorsko-jurorskim po wystawie w następujących
terminach: czwartek 17 czerwca o godzinie 18, w sobotę 19 czerwca o godzinie 12, w czwartek 24 czerwca o godzinie 18 oraz w niedzielę 27 czerwca o
godzinie 12. Ze względu na obostrzenia sanitarne obowiązywał będzie limit osób, które mogą wziąć udział w
oprowadzaniu po wystawie. Należy się
więc liczyć z tym, że w może zdarzyć
się sytuacja, w której nie wszyscy chętni będą mogli wejść do środka obiektu.
Decyduje kolejność przybycia na miejsce wydarzenia. Jednak również na zewnątrz pawilonu będzie można słuchać wykładów dotyczących nagrodzonych projektów tegorocznej FUTUWAWY. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu nagłośnieniu. Prace dzieci i młodzieży wyróżnione w ramach kategorii FUTUWAWKA eksponowane będą
do dnia 29 sierpnia w witrynach sieci
sklepów C&A (partnera projektu) na
terenie całej Warszawy.
Katarzyna Nowińska
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Passa Szewińskiej i nasza „Passa”...

Najnowsza książka Mariusza Prządaka
„Sekrety Ursynowa” już w sprzedaży!
Zacznijmy od największego zaskoczenia:
w skostniałym PRL-u zadanie zaprojektowania najsłynniejszego osiedla lat 70.,
sztandarowej inwestycji epoki Edwarda
Gierka otrzymała hippisowska banda,
dopiero co opuszczająca Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.
Jednak od zawsze na tych terenach działy się
rzeczy… zaskakujące. Julian Ursyn Niemcewicz
topił wosk, tłoczył olej z maku i hodował krowy tyrolskie. Rebbes kolejke stworzyli razem krawiec,
książę, hrabia i Żyd, Wojciech Kossak pojedynkował się z tym wariatem Julianem Fałatem, a Eugeniusz Bodo grał w golfa na powsińskich polach.
Aż nadszedł 13 stycznia 1977 roku i brnący w
błocie Gierek w blasku fleszy podziwiał pierwszy
zamieszkany blok. I choć poszukiwania prostych
kątów trwały wieki, a wymiana gnijącego lentexu
nie należała do najprostszych, to Ursynów prze-

istoczył się w pięknego miejskiego łabędzia. Między blokami słychać śmiechy dzieci bawiących
się we wraku samochodu AWZ P70 i szepty kupujących pół litra na mecie w Czerwoniaku. Dwóch
mężczyzn w sukienkach decyduje o budowie kościoła Wniebowstąpienia, stacja metra pojawia
się pośrodku… niczego, a 11 miliardów znika w
11 sekund.
Jeśli wieczorami w Waszych domach z betonu
rządził Ursynat ze wzdychającym Józefem Balcerkiem: Jaka tam Warszawa? Ja to się urodziłem
w Warszawie. Ojciec się urodził w Warszawie, a tu
co, do sklepu trzy kilometry…– to ta książka jest
właśnie dla Was! Jeśli jednak nigdy nie słyszeliście
o takiej restauracji jak „Baszta” i nie znacie Ursynowa – tym bardziej musicie rozpocząć własną podróż z sekretami.
Książka dostępna w księgarniach i na
www.km.com.pl.

Założony 21 maja 1921 roku „Przegląd Sportowy”
zorganizował plebiscyt na
najlepszych sportowców
polskich minionego stulecia. Zwyciężczynią została
siedmiokrotna medalistka igrzysk olimpijskich w
lekkoatletyce – Irena Kirszenstein -Szewińska
(1946-2018).
Niezapomniana Irenissima
wyprzedziła: Adama Małysza
(skoki narciarskie), Roberta Lewandowskiego (piłka nożna),
Kamila Stocha (skoki narciarskie, Tomasza Golloba (żużel),
Justynę Kowalczyk (biegi narciarskie), Ryszarda Szurkowskiego (kolarstwo), Kazimierza Deynę (piłka nożna), Zbigniewa
Bońka (piłka nożna), Anitę Włodarczyk (lekkoatletyka), Tomasza Wójtowicza (siatkówka), Roberta Korzeniowskiego (lekkoatletyka), Janusza Kusocińskiego (lekkoatletyka), Otylię Jędrzejczak (pływanie), Jerzego
Pawłowskiego (szermierka), Jerzego Kuleja (boks), Halinę Konopacką (lekkoatletyka), Waldemara Baszanowskiego (podnoszenie ciężarów), Grzegorza
Latę (piłka nożna) i Tomasza
Majewskiego (lekkoatletyka).
Warto przy okazji przypomnieć, że Szewińska – uczestniczka igrzysk olimpijskich w
1964 w Tokio, 1968 w Meksyku, 1972 w Monachium, 1976 w
Montrealu i 1980 w Moskwie –
była rekordzistką względnie
współrekordzistką świata aż 16
razy, jako jedyna w historii na
dystansach od 60 do 400 metrów. W 1974 zaś została wybra-

Najlepsza polska sportsmenka stulecia Irena Szewińska z redaktorem naczelnym „Passy” Maciejem Petruczenką podczas wizyty
w redakcji.
na najlepszą sportsmenką na kuli ziemskiej, dostępując zaszczytu, jakiego nie dostąpiła żadna
inna reprezentantka Polski (również ani jeden nasz reprezentant
nie został najlepszym sportowcem świata).
Nie bez satysfakcji wspominamy zatem, że Irena patronowała w 2000 roku powstaniu tygodnika „Passa”, bywając bardzo często w naszej redakcji na
Ursynowie, gdzie jej małżonek
Janusz Szewiński prowadził

przez czas pewien sklep spożywczy. Z równą przyjemnością
przychodzi nam poinformować,
że mieszkańcami Ursynowa są
dwaj inni, zaprzyjaźnieni z „Passą” laureaci plebiscytu stulecia
– czterokrotny mistrz olimpijski
w chodzie Robert Korzeniowski
i dwukrotny mistrz olimpijski w
pchnięciu kulą Tomasz Majewski, którym oczywiście serdecznie gratulujemy, żałując tylko,
że Irena nie dożyła swego historycznego triumfu.

Pływalnie odkryte wznawiają działalność

Od początku czerwca systematycznie otwierane są
kolejne warszawskie pływalnie. W najbliższych
dniach planowane jest
otwarcie dwóch basenów
letnich – w Ośrodku Inflancka i w Parku Wodnym
Moczydło.
W związku ze zniesieniem
kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19
wszyscy miłośnicy wodnych

atrakcji ponownie mogą korzystać ze stołecznych pływalni
krytych i odkrytych. Już w sobotę, 12 czerwca, została otwarta pływalnia odkryta Inflancka,
z kolei Park Wodny Moczydło
zaprasza od wtorku, 15 czerwca. Od początku czerwca otwarto także pływalnie odkryte w
Ośrodku Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy
Ochota oraz w Parku Kultury w
Powsinie.

Na basenach letnich w Ośrodku Inflancka oprócz dawnych
atrakcji, tj. 50-metrowej zjeżdżalni i trzech brodzików, pojawiły
się nowe udogodnienia! Zbudowano pawilony letnie, czyli zespół pomieszczeń sanitarno-rekreacyjnych, strefę gastronomiczną i depozytową, wypożyczalnię
leżaków, przebieralnie, prysznice oraz taras widokowy. Wszystko po to, aby poprawić funkcjonalność basenów letnich, a czas
spędzony w Ośrodku Inflancka
był jeszcze przyjemniejszy.
Z kolei Park Wodny Moczydło
ma w swojej ofercie 50-metrowy basen sportowy, basen rekreacyjny z wodnym placem zabaw
o powierzchni prawie trzech tysięcy metrów kwadratowych,
trzy zjeżdżalnie, sztuczną rzekę,
kurtyny wodne i plac zabaw.
Zarówno Park Wodny Moczydło, jak i baseny letnie w Ośrodku Inflancka to doskonałe miejsce na spędzenie wolnego czasu
podczas wakacji, zapewniające
dobrą zabawę dla rodzin z dziećmi i wszystkich wielbicieli wodnych szaleństw.

Łowili ślimaki w rezerwacie
Wietnamczycy łowili ślimaki na terenie
rezerwatu przyrody Morysin w Wilanowie. Spacerowicze powiadomili strażników miejskich. Obcokrajowcy zostali
ujęci i przekazani policji.
Strażnicy miejscy z II Oddziału Terenowego
otrzymali 5 czerwca zgłoszenie, że na terenie rezerwatu znajdującego się na tyłach pałacu w Wilanowie trzy osoby nielegalnie łowią w stawach ślimaki. Patrol, który podjął interwencję ujął trzech
Wietnamczyków, którzy brodząc w wodzie poławiali mięczaki. Robili to tuż obok tablicy informującej, że jest to teren rezerwatu przyrody Morysin.
Do chwili rozpoczęcia interwencji zdążyli złowić
blisko 30 kilogramów ślimaków, prawdopodobnie
z gatunku zatoczków rogowych. Obaj ujęci Wietnamczycy zostali przekazani wezwanemu patrolowi policji, a złowione przez nich nielegalnie ślimaki trafiły z powrotem do jeziorka.

Zatoczek rogowy (Planorbarius corneus) – gatunek słodkowodnego ślimaka z rodziny zatoczkowatych (Planorbidae). Największy przedstawiciel rodziny występujący w Polsce, jeden z najpospolitszych i największych ślimaków występujących w Polsce.
Referat Prasowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Karatecy z Ursynowa najlepsi!
W niedzielę 13 czerwca odI miejsce - Klara Czernik gr. C,
były się największe zawoIII miejsce - Filip Skalski gr. B,
dy karate dla dzieci do 13
III miejsce - Julia Kopińska gr. B,
roku życia. Startowało
III miejsce - Julian Sztykiel gr. A,
prawie 700 zawodników.
III miejsce - Filip Tuszyński gr. C,
Klubowa reprezentacja z UrsyIII miejsce - Filip Olczak kata
nowa świetnie się spisała! Nasi gr. D (2009-2008),
zawodnicy, mimo ciężkiego czaIII miejsce - Amelia Ziółkowsu pandemii, podczas zawodów ska gr. D - kumite.
KONKURENCJE
zdobyli worek medali oraz po
DRUŻYNOWE:
raz pierwszy - tytuły najlepszych
w kraju, co jest olbrzymim sukKata drużynowe:
cesem ursynowskiej Akademii
Karate. W zawodach wystartowało prawie 700 zawodników z
ponad 50 Klubów z całej Polski.
Trenerem głównym jest wielokrotna mistrzyni świata i Europy
w karate - sesnei Justyna Marciniak 4 DAN. Klub reprezentowała w sumie pokaźna - 30-osobowa grupa zawodników z Ursynowa. Organizatorem zawodów
był Polski Związek Karate Tradycyjnego oraz Polski Związek
Karate.
WYNIKI:
KONKURENCJE
INDYWIDUALNE:
I miejsce - Basia Radkowska
gr. B (2012-2013),
I miejsce - Wojciech Radkowski gr. C (2011-2010),

II miejsce - Filip Skalski, Dominik
Wylamowski, Kuba Romaniuk,
II miejsce - Filip Olczak, Wojciech Radkowski, Filip Tuszyński.
Konkurencja En-bu (walka reżyserowana):
II miejsce - Dominik Wylamowski, Filip Skalski,
III miejsce - Wojciech Radkowski, Filip Olczak,
4 miejsce - Zofia Lubecka, RoMartyna Flis
maniuk Kuba.
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W wyborach samorządowych wybrano Prezydentem Rzeszowa
kandydata opozycyjnego Konrada Fijolka.
parafraza piosenki z repertuaru Sławy Przybylskiej
(oryginalny tekst: Bogusław Choiński, Marek Dagnan, 1966)
amerykańska melodia ludowa Sweet violets

Na wstępie wam powiem, co stało się dziś,
Gdy trwała w Rzeszowie batalia o stołki,
W skłóconym narodzie zrodziła się myśl,
Że trzeba w ogrodzie posadzić fijołki.
A wróble ćwierkają, że w miastach i wsiach,
Już tylko zostają wspomnienia po chwastach,
I uwierz mi, uwierz, ja na tym się znam,
Kraj zmieni się wkrótce, przekonasz się sam.
Viola silvestris, słodsze niż wszystkie róże,
Zmiany na górze konieczne są,
By zmienić kraj w słodki bukiecik,
Ach! ach!

Nie wzdychaj najdroższy, za miesiąc lub trzy,
Zakwitną fijołki w domowym ogródku,
A wtedy, zobaczysz, że spełnią się sny,
Lecz musisz uwierzyć i walczyć do skutku.
Niebawem poznacie, że budzi się już
Ze snu Podkarpacie, Tarnowiec, Dobrzany…
Już są pierwsze zmiany! Od Bugu po San.
Fijołki w ogrodzie to symbol tych zmian.
Słodkie fijołki, słodsze niż wszystkie róże,
Zmiany na górze potrzebne są,
Nie czekaj już dłużej…
Wszędzie fijołki, może to was zaskoczy,
Lecz prosto w oczy wam powiem, że
Musimy się tylko… zjednoczyć!
Tak! Tak! Tak! Tak! O, tak!

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Lato, lato, lato czeka
eszcze w styczniu staraliśmy się nie zapominać o tym, że w dacie zamiast
dwóch dwudziestek mamy na końcu dwadzieścia jeden, a już przeleciało pół roku, który tak niedawno był rokiem nowym. To ten rok mieliśmy
na myśli, składając noworoczne życzenia. Zaczął się nieciekawie, bo cały świat
stanął w obliczu pandemii. Wtedy, na przełomie poprzedniej i obecnej dekady, było wiele niewiadomych. Trudno było cokolwiek prognozować w kwestii samej zarazy, gospodarki, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Dziś widmo kolejnych nieszczęść z tym związanych odsunęło się nieco na plan dalszy. Walka z SARS-CoV-2 trwa. Zwłaszcza akcja szczepień
przynosi widoczne rezultaty i skutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Wprawdzie pojawiają się jego kolejne odmiany, ale jak dotąd szczepionki okazują skuteczne się
również wobec nich.
Czas gna jak oszalały i ani się spostrzegliśmy, że to już połowa czerwca. Nadchodzi pora wakacji i urlopów. Wielu z nas niecierpliwie czekało na ten moment. Dla starożytnych Rzymian to po roku, w której Słońce znajduje się w gwiazdozbiorze Psa. Okres kanikuły, jak mawiano dawniej, to czas
beztroski, pełna laba i nierobienie niczego poza wypoczynkiem i przyjemnościami.
W ostatnich dziesięcioleciach Świat się zmienił, zmienił się też sposób wypoczywania Polaków. Można zaryzykować tezę, że model wypoczynku polegający na gnuśnym leżeniu na morskiej plaży, czy siedzenie w towarzystwie przy suto zastawionym stoliku gdzieś w państwowym
ośrodku czy pensjonacie odszedł w zapomnienie. Może jeszcze nie jest to powszechne, ale z pewnością znacznie więcej ludzi, zwłaszcza młodych, poszukuje wypoczynku czynnego. Każda
forma wypoczynku, pozwalająca oderwać się od codzienności, od kłopotów, stresu związanego z pracą czy z nauką – jest korzystna dla
„Korzystając z uroków lata, psychiki i widać wyraźny trend wskazujący na to, że nasi rodacy coraz więcej
kierujmy się zdrowym
czasu poświęcają również trosce o ciało.
rozsądkiem. Oddając się
Urlop, czy też wakacje to doskonały czas
to, by o nie zadbać. Można to robić saletnim przyjemnościom, nie na
memu albo pod okiem instruktora. Możzapominajmy o zasadach
na wyjechać do sanatorium, na wczasy,
wycieczkę lub specjalistyczny obóz np.:
ostrożności”
rowerowy, konny, żeglarski, kajakowy,
fitness i cały szereg innych. Coraz więcej firm turystycznych ma tego rodzaju formy aktywnego spędzania czasu w swojej ofercie.
Wkraczamy w pełnię lata. Entuzjaści kąpieli w otwartych wodach będą teraz mogli oddawać się
im bez przykrości i marznięcia, bo według prognoz tegoroczne lato ma być gorące. To czas dla wodniaków, dla amatorów pieszych wędrówek, dla rowerzystów, dla wszystkich zainteresowanych turystyką kwalifikowaną.
A jak lato, to kolonie, obozy wakacyjne, dla dzieci i młodzieży, dla harcerzy i niezrzeszonych,
dla młodych sportowców, kajakarzy, karateków, piłkarzy, tenisistów, pingpongistów etc. Eh, kto
z nas nie jeździł na podobne w młodości. Lato to piosenki i wspólne śpiewanie. Śpiewało się –
„Lato, lato, lato czeka…”. To piosenka z filmu „Szatan z siódmej klasy” (1960). Słowa do niej
napisał Ludwik Jerzy Kern, muzykę skomponował Witold Kiemieński. Spopularyzowała ją Halina Kunicka. Piosenka szybko stała się nieformalnym hymnem urlopowo-wakacyjnym. Przez
całe dekady kojarzyła się rodakom z latem. W tamtych latach był to prawdziwy hit śpiewany przez
miliony Polaków. Z pewnością wielu z nas pamięta te sparafrazowaną wersję tej piosenki: „Lato, lato, już po lecie, Staszek Gazda już na mecie…”. Dla przypomnienia powiem, że Staszek Gazda to utalentowany kolarz, który w latach 60. był dla Polaków bohaterem sportowym niczym
Małysz wiele lat później. Stanisław Gazda (ur. 11 maja 1938 w Pszczynie, zm. 28 października
2020 w Rybniku).
Piosenek związanych z latem jest wiele, znaleźć je można niemal w każdym śpiewniku turystycznym. W niektórych słowo „lato” pojawia się nadzwyczaj często, zarówno w tekstach, jak i w tytułach np.: „Lato pachnące miętą”, „Lato z ptakami odchodzi”, „Obozowe lato”. Dotyczy to nie tylko
piosenek turystycznych, ballad, ale też utworów rockowych, poezji śpiewanej i całej muzyki młodzieżowej, pop i nie tylko.
Wprawdzie jest jeszcze za wcześnie, by lata żałować, ale warto przypomnieć przy tej okazji (nieco zapomnianą) piosenkę „A mnie jest szkoda lata...” w znakomitym wykonaniu Andrzeja Boguckiego, do której muzykę napisał Adam Lewandowski, a słowa Edward Schlechter. Piosenka stała się
na tyle popularna, że po latach sięgali po nią również inni wykonawcy, wśród nich: Jerzy Połomski i Robert Janowski.
Korzystając z uroków lata, kierujmy się zdrowym rozsądkiem. Oddając się letnim przyjemnościom, nie zapominajmy o zasadach ostrożności. Pamiętajmy, że oprócz takich niebezpieczeństw jak: kąpiele w miejscach niedozwolonych, niekontrolowane pożary, które można wywołać własną niefrasobliwością i jeszcze wiele innych zagrożeń wciąż istnieje niewidzialny
wróg – koronawirus.

J

Tadeusz Porębski

Z g....na bicza nie ukręcisz

SŁODKIE FIJOŁKI

Słodkie fijołki, słodsze niż wszystkie róże,
Zmiany na górze od stóp do głów
Zamienią kraj w słodki bukiecik,
Ach, ach!

Gadka Tadka

y, Polacy, niczym kania dżdżu łakniemy sukcesów, ponieważ jako prawie 40-milionowy naród mamy ich na koncie niewiele. Chcemy jednakowoż, by mówiono o nas w superlatywach, szanowano i podziwiano. Wzbudzać podziw – tego pragniemy najbardziej. Dlatego nie notując sukcesów, bo w tym kraju talentami niestety nie obrodziło, często eksponujemy osiągnięcia w różnych dziedzinach mocno na wyrost. Dobrym przykładem może być kierowca Robert
Kubica. Jedynym jego sukcesem w skali międzynarodowej było zwycięstwo w 2008 r. w wyścigu
Formuły1 podczas Grand Prix Kanady. I to wszystko, czym facet może się pochwalić. Od 2020 r.
jest kierowcą, uwaga! – rezerwowym zespołu Alfa Romeo Racing. Na świecie nazwisko Kubica od
dawna nic nikomu nie mówi, w Polsce dzięki koncernowi Orlen, sponsorującemu tego podobno
utalentowanego ścigacza, nieprzerwanie świeci ono niczym najjaśniejsza z gwiazd na nieboskłonie. Od lat największe oczekiwania wiążemy jednak z najpopularniejszą dyscypliną sportową,
czyli piłką nożną.
Od co najmniej 40 lat na tym obszarze sportu nie liczymy się w ogóle, a mimo to naród nieprzerwanie widzi w naszych futbolistach wielką moc, która ma przełożyć się na sukcesy. Koniunkturę
nakręcają dziennikarze sportowi, tzw. eksperci od futbolu, zatrudniani za dobrą kasę przez wszystkie liczące się w kraju media. Kiedy słucham ich przedmeczowych tokowań, zbiera mi się na wymioty. Po przegranym meczu ponowny odruch wymiotny, kiedy na gwałt szuka się winnych poniesionej porażki. Ten spektakl trwa od lat i żaden z tzw. ekspertów nie odważył się na publiczne powiedzenie prawdy – mamy bardzo słaby zespół, pozbawiony indywidualności, umiejętności i waleczności, dlatego nie liczmy, drodzy państwo, na zbyt wiele. Pisząc “pozbawiony indywidualności”,
pomijam oczywiście Roberta Lewandowskiego, piłkarza z najwyższej światowej półki. Niestety, jest
to napastnik, który nie potrafi samodzielnie wypracować sobie dogodnej pozycji do strzelenia
bramki, czym różni się na niekorzyść m.in. od Kyliana Mbappé czy Leo Messiego. Lewandowski jest
mistrzem pola karnego z instynktem futbolowego łowcy posiadającego rzadką umiejętność znalezienia się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, ale generalnie zdany jest na precyzyjne
podania z głębi pola. A w polskiej drużynie nie ma zawodnika, który potrafiłby obsłużyć gwiazdę
takiego formatu.
ogóle epatowanie hasłem, że “mamy w składzie najlepszego piłkarza świata” zaczyna mnie
poważnie irytować. Lewandowski nie jest najlepszym piłkarzem świata, został uznany
najlepszym piłkarzem 2020 r. w plebiscycie FIFA, a to znacząca różnica. Wykładnikiem
wielkości jest dzisiaj wartość rynkowa piłkarza. W notowaniu CIES Footbal Observatory z czerwca
ub.r., uwzględniającym wartość piłkarzy z pięciu czołowych lig piłkarskich w Europie, najdroższy na
świecie jest Kylian Mbappé. Francuz został wyceniony aż na 259,2 mln euro i wyprzedza drugiego
w rankingu Raheema Sterlinga o 64,5 mln euro. Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Robert Lewandowski zajęli odległe miejsca w tym zestawieniu. Lewandowskiego wyprzedził nawet rewelacyjnie spisujący się w Bayernie Monachium Kanadyjczyk Alphonso Davies, którego wartość wyceniono na 133,5
mln euro, przyznając mu dziewiąte miejsce w rankingu. Nasz reprezentant zajął dopiero 49. miejsce, a jego wartość CIES oszacowano na 75,6 mln euro. Należy zaznaczyć, że Robert Lewandowski
jest jedynym Polakiem, który znalazł się w środku zestawienia liczącego 100 piłkarzy.
Należy wreszcie spojrzeć prawdzie w oczy. “Nie trza gówna w papierek zawijać” – jak lapidarnie podsumował rzeczywistość sąsiad Jabłonka grany przez Janusza Gajosa w genialnym filmie
“Gwiezdny pył” Andrzeja Kondratiuka. Mamy drużynę składającą się – poza Robertem Lewandowskim – z absolutnych przeciętniaków, których wartość sportowa jest niewiele większa od zera.
Skąd więc te ciągłe oczekiwania? Po
„Lewandowski nie jest najlep- kolejnym blamażu, tym razem ze słaSłowacją, tzw. eksperci żądali od
szym piłkarzem świata, został bą
naszych piłkarzy więcej jakości. Kpią,
uznany najlepszym piłkarzem czy o drogę pytają? Czy można oczekiwać jakości od ludzi, których cała
2020 r. w plebiscycie FIFA,
dotychczasowa kariera sportowa stoi
a to znacząca różnica”
pod znakiem braku takowej? Na
ostatnich mistrzostwach świata w Rosji wyjście z grupy było dla wszystkich, bez wyjątku, tzw. ekspertów pewnikiem. Senegal i Kolumbia - żadne przecież futbolowe wielkoludy – szybko wskazały nam miejsce w szeregu. Nie minęły
trzy lata i ponowne nakręcanie na sukces, tym razem przed trwającym obecnie mistrzostwami Europy. I kolejny blamaż, kolejne szukanie winnych i na szczęście cichutkie tylko popiskiwanie, że jeszcze nie wszystko stracone, bo przed nami mecze z Hiszpanią i Szwecją. Owszem, cuda w sporcie
się zdarzają, ale raz na wiele lat.
oraz częściej słychać głosy, że winnym porażki ze Słowacją jest nowy trener naszej reprezentacji, Portugalczyk Paulo Sousa. I znów pytanie: ci, którzy forsują taką tezę kpią, czy o
drogę pytają? Wszak facet objął kadrę 21 stycznia tego roku i co? Przez 6 miesięcy miałby z grupy nieudaczników i przeciętniaków stworzyć zespół aspirujący do wyjścia z grupy i walki
o ćwierćfinał w turnieju, w którym spotykają się najlepsze zespoły Starego Kontynentu? Tu potrzebny by był bardziej cudotwórca z czarodziejską różdżką, a nie człowiek z krwi i kości nawet z najwyższymi kwalifikacjami. Swego czasu prezes PZPN powierzył prowadzenie reprezentacji niejakiemu
Jerzemu Brzęczkowi. Z miejsca zakrzyknięto, że już tym razem, z takim trenerem to... Nie jestem
aż tak głupi, by uwierzyć w siłę sprawczą faceta, który ma w CV m.in. prowadzenie znanej w całej
Europie drużyny o nazwie Wisła Płock. Trzeba było po prostu zadać sobie proste pytanie: czego może nauczyć naszych narodowych kopaczy piłki ktoś taki, jak menedżer prowincjonalnego klubu piłkarskiego. Oczywiście, nic z tego nie wyszło i dymisję Brzęczka oraz nominację Sousy należy uznać
za ruchy mądre, bo jeżeli w naszym futbolu drzemie jakikolwiek potencjał, to odkryć go i wykorzystać może tylko tak rutynowany zawodowiec, jakim bez wątpienia jest Portugalczyk. Należy mu jednak dać trochę czasu i nie przeszkadzać.
W sportach drużynowych Polska jest przeciętnością z wyjątkiem siatkówki. Na tym terenie obrodziło jak nigdy dotąd. W odróżnieniu od Paulo Sousy trener siatkarzy Vital Heynen cierpi na nadmiar
talentów. To, co dzisiaj mamy, to prawdziwe siatkarskie “galacticos”, wzbudzające podziw i zazdrość na całym świecie. Jak do tego doszło? Po mistrzostwie świata w roku 1974, wywalczonym przez
team legendarnego Huberta Wagnera i popartym mistrzostwem olimpijskim dwa lata później oraz
pięcioma wicemistrzostwami Europy, nastały lata posuchy. Trenowania kadry podejmowali się kolejni polscy trenerzy – Jerzy Welcz, Aleksander Skiba, Stanisław Gościniak, Leszek Milewski, Edward
Skorek, Ryszard Kruk, Wiktor Krebok, Ireneusz Mazur, Ryszard Bosek, Waldemar Wspaniały i znowu Stanisław Gościniak. Schodziliśmy na dziady. Wtedy podjęto mądrą decyzję przekazywania losów naszej kadry narodowej w ręce trenerów zagranicznych. Pojawił się Argentyńczyk Raul Lozano i od razu sukces – wicemistrzostwo świata w roku 2006. Jego rodak Daniel Castellani poprowadził Polaków do mistrzostwa Europy (2009). Regularnie na podium stawała drużyna Włocha Andrei
Anastasiego, zdobywając m.in. mistrzostwo Europy, srebrny medal Pucharu Świata (2011) oraz złoty Ligi Światowej (2012). W roku 2014 wprost z boiska na trenerską ławkę biało - czerwonych trafił
Francuz Stephane Antiga. Był to wymarzony debiut, jego drużyna w rozgrywanych w Polsce mistrzostwach świata wywalczyła złoto. Po nim trenerem został Włoch Ferdinando De Giorgio, ale szybko
go zdymisjonowano. Po długim i skrupulatnym procesie rekrutacyjnym w 2018 r. prowadzenie kadry siatkarzy powierzono Belgowi Vitalowi Heynenowi, a ten wprowadził nas na siatkarski Olimp.
brodziło również w żeńskiej siatkówce. Mamy kilkanaście zawodniczek z niebywałym
potencjałem, jak Magda Stysiak, Malwina Smarzek, Joanna Wołosz, Zuzanna Efimienko, Martyna Grajber, Monika Jagła, wschodząca gwiazda dziewiętnastoletnia Zuzanna Górecka czy Agnieszka Kąkolewska. Niestety, w każdym meczu ujawniają się treningowe braki. Wyróżniamy cztery podstawowe cechy motoryczne człowieka takie jak siła, szybkość, wytrzymałość i moc. Lista ta może być rozszerzona o kolejne trzy cechy – zręczność, koordynację ruchową i gibkość. W każdej z tych cech widoczne są u naszych talentów duże niedociągnięcia, szczególnie widać je u obdarzonej znakomitymi warunkami fizycznymi Agnieszki Kąkolewskiej, która ledwo odrywa się od parkietu i ujmując rzecz kolokwialnie – “przewraca się o własne nogi”.
A i psychika nie jest mocną stroną naszych dziewcząt. Uważam, że podobnie jak Jerzy Brzęczek
nie miał szans, by czegokolwiek nauczyć naszych piłkarzy, gdyż nie posiada na dzisiejsze czasy
odpowiednich kwalifikacji, tak również trener naszych siatkarek Jacek Nawrocki stoi na straconej pozycji. Dokładnie z takich samych powodów.
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Wielkie plany Eugeniusza Kwiatkowskiego, wizjonera gospodarczego i patrioty

Czy są do zrealizowania jeszcze dzisiaj?
Wydaje się, że 15-letni plan modernizacji RP wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego na lata 1939- 1954
oraz modernizacji Polski pojałtańskiej, powstały w latach 1945-1948, godzien jest dziś przypomnienia. W
okresie dyskusji specjalistów, polityków, działaczy gospodarczych i samorządowych na temat planu Nowego Ładu Gospodarczego, opartego na m. in. na dotacjach i kredytach unijnych, warto sięgnąć do tradycji
wielkiego wizjonera rozwoju gospodarczo- społecznego
– wicepremiera i ministra skarbu – inż. Eugeniusza
Kwiatkowskiego.
Gdyni do portów Ameryki Południowej. Pierwszą podróż na linii z Gdyni do Ameryki Południowej odbył w 1939 r. motorowiec „Sobieski”, zabierając
ponad tysiąc emigrantów.
oom inwestycyjny w latach 1937-1939 przeżywały wielkie metropolie miejskie II RP: Warszawa,
Łódź, Kraków, Poznań, Lwów,
Wilno, Katowice, Gdynia. Inspirowany przez Kwiatkowskiego
prezydent Warszawy Stefan Starzyński opracował, przy pomocy
inżynierów i ekonomistów 10letni plan rozbudowy Warszawy
na lata 1939-1948 z wystawą
krajową w 1944 roku, budową
kilku mostów i przygotowań do
Igrzysk Olimpijskich, planowanych wstępnie dla stolicy Polski
na rok 1956 r.
„W okresie drugim – podkreślał Kwiatkowski – obejmującym
lata 1942-1945 dominować winno zagadnienie komunikacyjne.
Koleje, mosty, drogi bite, drogi
wodne śródlądowe i kanały, dalszy skok w rozbudowie Gdyni,
motoryzacja i lotnictwo cywilne, produkcja samochodów – oto
podstawowe cele drugiego okresu.” Planowano m.in. – jeśli chodzi o sieć kolejową– połączenie
Śląska z Wołyniem, zbudowanie centralnego pionu od Karpat przez Sandomierz, Ostrowiec, Radom do Warszawy oraz
związanie okręgów centralnej
Polski z i portów morskich z ziemiami wschodnimi.
dziedzinie szczególnie zaniedbanych
dróg wodnych planowano uregulowanie Wisły, budowę kanału San- Dniestr, co
miało stworzyć wodną arterię
między Morzem Bałtyckim a
Morzem Czarnym. Potrzebom
budowlanym miał służyć kanał
Horyń- Bug przez Pińsk i kanał
Królewski. Kanał Bug - Wisła
miał pozwolić na zainstalowanie w centrum kraju zakładu
energetycznego, opartego o wodę jako źródło energii.
„W okresie trzecim, w latach
1943-1948 – podkreślał Kwiatkowski – sama logika celów narzuci nam nowe potrzeby, które
zamykają się w tych dwu słowach: oświata ludowa i rolnictwo. Nie zaniedbując tych podstawowych zagadnień w innych
okresach, w tym właśnie trzyleciu należałoby skoncentrować
największe środki materiałowe
na rozbudowę szkolnictwa wiejskiego – powszechnego i zawodowego, na meliorację, na
usprawnienie obrotu produktami rolnymi, na spotęgowanie i
zróżnicowanie produkcji rolnej i
jej umaszynowienie”
„Okres IV, lata 1949-1951 –
miałby wysunąć hasło: urbanizacja i uprzemysłowienie Polski.
W tym okresie planowano wielkie inwestycje miejskie, zagadnienia kultury i oświaty najwyższego rzędu, zagadnienia zdrowotne w miastach, a przede
wszystkim ostateczną polonizację miast polskich”. Polonizację
miast rozumiał Kwiatkowski jako wchłonięcie przez miejskie
zakłady przemysłowe, komunikacyjne i handlowo - finansowe
milionowych rzesz chłopskich i
powstanie silnej polskiej warstwy średniej.
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Marian Marek Drozdowski
I n s t y t u t H i s t o r i i PA N
czasie przemówienia na plenum Sejmu RP 2 grudnia
1938 roku, mówiąc o realizacji 4letniego planu inwestycyjnego,
przedstawił on koncepcję 15-letniego planu inwestycji publicznych na lata 1939-1954.
„Okres I – podkreślał – obejmuje lata 1939 – 1942, przy
czym zadaniem naczelnym będzie dalsza rozbudowa potencjału obronnego. Produkcja ta
ma osiągnąć w tym okresie najwyższą doskonałość techniczną
i eksportową. Decydujący wpływ
na synchronizowanie planu posiadać będzie więc w tym okresie Ministerstwo Spraw Wojskowych – z tym że co najmniej 60
% zmobilizowanych środków
materialnych, tak jak przewiduje projektowana ustawa – obsługiwać będzie cel naczelny.”
Wojna przerwała brutalnie realizację wspomnianej trzylatki.
Tym niemniej warto wspomnieć
o przyspieszonej w latach 19381939 produkcji wszystkich fabryk Państwowych Zakładów
Lotniczych w Warszawie, Mielcu, Rzeszowie, Białej Podlaskiej.
Dla Departamentu Uzbrojenia
rozbudowywane były Zakłady
Południowe w Stalowej Woli,
zbrojownie w Warszawie, Krakowie. Radomiu, Rzeszowie,
Przemyślu i kilka wytwórni amunicji. Nowatorski charakter miała fabryka sztucznego kauczuku w Dębicy i tamże fabryka
opon lotniczych i samochodowych „Stomil”
inspiracji Kwiatkowskiego do akcji inwestycyjnej, szczególnie w
rejonie COP-u, intensywnie włączyło się kilka prywatnych kombinatów i samorząd reprezentowany min przez Związek Miast
Polskich (ZMP), którego dyrektorem był Marceli Porowski, (w
1944 r. prezydent powstańczej
Warszawy). ZMP kierował akcją
rozbudowy infrastruktury komunalnej takich miast jak: Stalowa Wola, Tarnów, Mielec, Dębica, Rzeszów, Krosno. Sandomierz, Skarżysko – Kamienna,
Ostrowiec, Radom, Kraśnik, Puławy, Zamość, Chełm, Lublin.
W tym okresie realizowany
był ambitny krajowy program
elektryfikacji i gazyfikacji kraju
oraz inwestycji morskich, m.in.
budowy nowych magazynów i
urządzeń przeładunkowych w
Gdyni, rozbudowa falochronów, pogłębienie nabrzeży, budowa dalekomorskich kutrów
rybackich. Marynarka Wojenna powiększyła się o kontrtorpedowce „Błyskawica” i
„Grom” i dwa okręty podwodne: „ Orzeł” i „Sęp”. Flota handlowa wzbogacana została
przez statek motorowy „Chrobry”, przeznaczony do obsługi
linii pasażersko-towarowej z
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„Wreszcie w okresie V – sięgającym roku 1954 – dominowałaby walka o zatarcie granicy
między Polską A i Polską B.”
owodzenie realizacji zarysowanego 15-letniego planu rozbudowy
Polski Kwiatkowski widział w:
- Wygaszeniu głębokich konfliktów społeczno-politycznych,
w aktywnym uczestnictwie opozycji w realizacji wspomnianego planu. W swym odważnym,
krytycznym eseju „Dysproporcje”, napisanym po odsunięciu
z rządu 1931 roku, zaznaczył
m.in. – „Dylemat zaś życia polskiego jest taki: albo organizm
państwowy wydobędzie z siebie
niezbędną energię i wolę do
przełamania i pokonania wszystkich oporów, a wówczas będzie
postępował w swej organizacji i
w swym rozwoju zdecydowanie
i coraz wyraźniej naprzód, albo
przeciwnie, realizując swe własne albo rozbieżne wysiłki, zostanie sam złamany, pokonany, rozbity i rozkruszony, podobnie jak
pod koniec 18 stulecia”.
o śmierci Marszałka
Józefa Piłsudskiego i porażce obozu rządowego w wyborach parlamentarnych
we wrześniu 1935 r.
przejął 12 października funkcję ministra
skarbu i wicepremiera ds. gospodarczych i pełnił ją do
30 września 1939.
Wtedy,
mimo
znacznych sukcesów gospodarczych, związanych m.in. z budową COP-u, stał
się
obiektem
ostrej krytyki ze
strony Marszałka
Edwarda Rydza
Śmigłego, przywódców kierowanego przez niego
Obozu Zjednoczenia
Narodowego, ministra spraw zagranicznych Józefa Becka – za
negatywną ocenę polityki wobec Litwy i Czechosłowacji. Krytykowano go
za ograniczanie wydatków
budżetowych prowadzących do
inflacji i za stosunek do opozycji.
Kwiatkowski kilkakrotnie prosił
o dymisję, nieprzyjętą przez Prezydenta. Przywódcy opozycji antyrządowej doceniali jego sukcesy gospodarcze i jego wysiłki w
kierunku łagodzenia konfliktów
politycznych przez organizację
ich rozmów z Prezydentem RP
prof. Ignacym Mościckim w
sprawie powszechnej amnestii,
rewizji ordynacji wyborczej i powołania koalicyjnego Rządu Zaufania Narodowego. Mimo odrzucenia tych żądań przez „ wielką czwórkę” (Mościckiego, Rydza-Śmigłego, Składkowskiego i
Becka) opozycja poparła mobilizację środków na Fundusz Obrony Narodowej, Pożyczkę Obrony
Przeciwlotniczej i świadczenia
obywatelskie, wynikające z ogłoszenia stanu wojennego. Kwiatkowski już w 1938 r. przypominał wszystkim „Narody skłócone, uzbrojone do walki wewnętrznej w broń insynuacji i
złej woli, które zatraciły zdolność zapominania o przeszłości
, a nie dostrzegają własnych narodowych osiągnięć i zdobyczy
w teraźniejszości – takie narody
nie mogą liczyć w przyszłości na
nic innego, jak tylko na druzgocącą klęskę i podeptanie ich wolności i honoru.”
ako niezbędny warunek
realizacji wspomnianych
planów Kwiatkowski
traktował udział w nich kapita-
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łu prywatnego, korzystającego
z niezbędnych inwestycyjnych
ulg podatkowych i pożyczek zagranicznych francuskich i amerykańskich.
ładł nacisk na poparcie
planów inwestycyjnych
przez wpływowe środowiska twórcze: kardynała Augusta Hlonda, kardynała Aleksandra Kakowskiego, arcybiskupa Adama Sapiehę, Adama Krzyżanowskiego, Andrzeja Wierzbickiego, Edwarda Lipińskiego,
Ferdynanda Goetla, Wacława
Sieroszewskiego, Marię Dąbrowską, Ksawerego Pruszyńskiego,
Melchiora Wańkowicza i młodzież skupioną w 300-tysięcznej organizacji harcerskiej, 4700
szkolnych kołach Ligi Morskiej i
Kolonialnej.
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ny jego ludności przez opanowanie epidemii gruźlicy i innych
chorób, zlikwidować analfabetyzm i upowszechnić oświatę
wszystkich szczebli, a przede
wszystkim odbudować porty, by
przyjęły dary UNRRY i powracających do kraju żołnierzy Polskich Sil Zbrojnych, jeńców wojennych, więźniów niemieckich
obozów i przymusowych robotników. Poza tym naszym obowiązkiem jest pilne zagospodarowanie ziem zachodnich i północnych, bez niego trudno będzie bronić naszych praw do
tych ziem i trudno stworzyć
możliwości egzystencji dla rodaków przymusowo ewakuowanych z dawnych województw
wschodnich i południowych
Rzeczypospolitej.
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ski Kapitanat Portu. Na przemówienie amerykańskiego sekretarza stanu Byrnesa z 6 września1946 r., kwestionującego
granicę Polski na Odrze i Nysie
Łużyckiej, Kwiatkowski odpowiadał; „Zrujnowany i opuszczony Szczecin, niezależnie od naszych praw historycznych, jest
odszkodowaniem Polski za zrujnowany port gdyński, za zburzony Gdańsk, tak samo jak granica
na Odrze i Nysie Łużyckiej jest
wyrównaniem za zburzoną i
spaloną Warszawę, za rozkradzione fabryki, koleje, biblioteki,
muzea, za skradziony dorobek
domowy milionowych rzesz
ludzkich, za wysiedlenie stek tysięcy naszych braci i naszych
dzieci...Toteż Szczecin stanowi
i stanowić będzie na przyszłość
nieodłączną część ojczyzny dwudziestopięciomilionowego narodu polskiego.”
cytowanym wystąpieniu Kwiatkowski
proponował budowę kanału spławnego, łączącego
Śląsk przez Prosnę i Bydgoszcz
z morzem. Taka oś, objęta ramionami uregulowanej Odry i uregulowanej w przyszłości Wisły, tworzyłaby
z Polski wyraźną, odrębną indywidualność
gospodarczą. Wcześniej w zarysie programu morskiego z
końca 1945 r. sugerował podjęcie budowy nowego kanału na zachód od
Koźla, łączącego
Odrę przez Racibórz,
Morską
Ostrawę z Dunajem. Przyszłość
Polski widział w
integracji jej gospodarki z gospodarką Czechosłowacji i krajów basenu dunajskiego.
Kilkakrotnie w
swoich wystąpieniach publicznych
zwracał uwagę na rozbudowę sieci kolejowo-drogowej, szczególnie
zaniedbanej na terenach
województw centralnych i
wschodnich, na połączenia
kolejowe i drogowe ze stolicą
Warszawą i polskimi portami –
Szczecinem, Kołobrzegiem, Gdynią, Gdańskiem i Elblągiem.
abierając głos na Konferencji Morskiej Centralnego Urzędu Planowania 5 listopada 1947 r., podkreślił: „ ...Ziemia nadmorska
nowej Polski, położona prawie
w centrum Europy, jest zbyt cenna, zbyt wartościowa, zbyt łakoma dla wszystkich dynamizmów
politycznych, by mógł tu egzystować system choćby potężnego
prymitywizmu gospodarczego,
wyrażającego się tylko pracą
przeładunkową. Plan zagospodarowania wybrzeża winien
uwzględniać nie tylko porty, ale
rolnictwo, przemysł, komunikację, urządzenia użyteczności publicznej oraz energetykę,” Kwiatkowskiemu marzył się wielki
szlak , dla turystów krajowych i
zagranicznych, głównie skandynawskich, szlak polskich portów
od Szczecina, poprzez Świnoujście , Kołobrzeg, Darłowo, Ustkę,
Łebę, Władysławowo, Gdynię,
Gdańsk, Krynicę Morską, Elbląg.
Każdy z tych portów miał oferować turyście niepowtarzalne
atrakcje.
Stalinizacja polskiej polityki
gospodarczo-społecznej w latach
1949 - 1953 przekreśliła realizację większości planów E. Kwiatkowskiego, które przypominał
po Październiku 1956 roku.
Fot. wikipedia

Zwracał
uwagę na udział w
realizacji planów inwestycyjnych
wszystkich sektorów gospodarczych, w tym sektora samorządowego, na czele ze Związkiem
Miast Polskich, bojąc się zbiurokratyzowanych kolosów państwowych.
ojnę Kwiatkowski
przeżył w Rumunii,
będąc internowany
jako członek Rządu Polskiego.
Premier i Naczelny Wódz – gen.
Władysław Sikorski, pod wpływem swych antypiłsudczykowskich radykałów, odrzucił jego
prośbę o przyjęcie do armii,
względnie do służby cywilnej. W
tej sytuacji Kwiatkowski stał się
nauczycielem polskich dzieci w
Rumunii i badaczem dziejów gospodarczych świata.
Sensacją stał się jego powrót
do pojałtańskiej Polski w lipcu
1945 r., przejęcie obowiązków
Delegata Rządu do Spraw Wybrzeża i kandydowanie w 1947 r.
do Sejmu z listy osób bezpartyjnych, protegowanych przez PPS.
Swym krytykom w kraju i na obczyźnie odpowiadał:
– Mamy obowiązek odbudować kraj po zniszczeniach wojennych, podnieść stan zdrowot-

W

Doceniając
walory cywilizacyjne
Polski pojałtańskiej z granicą nad
Odrą i Nysą i ponad 500-kilometrowym wybrzeżem ze Szczecinem, Kołobrzegiem, Gdańskiem i Elblągiem oraz z bogactwami Śląska Górnego i Dolnego, Kwiatkowski kreślił w latach
1945-1948 plany odbudowy i
rozbudowy gospodarczej Polski
w nowych granicach.
a I Zjeździe Związku
Gospodarczego Miast
Polskich 12 lipca 1946
roku kładł nacisk na szybkie uporządkowanie magistrali odrzańskiej, odbudowę Szczecina, Świnoujścia, Elbląga i przekopanie
Mierzei Wiślanej. Dzięki jego interwencji jako Delegata Rządu
d/s. Wybrzeża 1 września 1946
r. władze polskie przejęły od
władz sowieckich zdewastowaną stocznię „Oder-Werft” oraz
zakłady byłej marynarki wojennej. Liczba mieszkańców Szczecina z 20 tysięcy w styczniu 1946
r. podskoczyła do 100 tys. pod
koniec grudnia. Powstały setki
prywatnych nowych firm handlowych i przemysłowych oraz
Akademia Handlowa, filia poznańskiej. Powstał także Szczeciński Urząd Morski i Szczeciń-
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418

CAŁE i uszkodzone kupię,
504 899 717
SPRZEDAM miejsce w parkingu
na Pasażu Ursynowskim 5,
tel. 603 500 660

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327

DZIAŁKI rekreacyjnobudowlane, Prażmów,
602 770 361
KUPIĘ las, okolice Prażmowa,
602 770 361
SPRZEDAM działki rekreacyjne
w Kuligowie nad Bugiem, 40 km
od Warszawy, 691 461 765

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania: sprzedaż:
! Centrum, 24 m2, 1 pok.,
świetny standard, 100 m od st.
metra, cisza, spokój, 601 720 840
! Ochota, 3 pokoje 52 m2,
II p., świetny punkt, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat,
2,5 mln. zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł, do neg., cisza, spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Targówek, 47 m2, parter,
ok. metra, 601 720 840
! Ursynów, 61 m2, 3 pok., I p.,
do wejścia, 601 720 840
! Ursynów Imielin ,70 m2,
3 pok.,z garażem, ładne,
601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom, Łoś k. Piaseczna,
280m2/1100m2 działki, okazja,
tylko 980 tys. zł. po remoncie, do
wejścia, 601 720 840
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys. zł, 601 720 840
! Dom Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,
! Konstancin, 400m2/1300m2,
ładny dom w dobrej cenie, tylko
1,9 mln zł, 601 720 840
! Konstancin , okazja dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 1.250 tys.zł, 601 720 840
! Mokotów, dom 400 m2, 4,5
mln zł do dużych negocjacji,
601 720 840,
! Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do
450 m2, 601 720 840
! Mokotów Górny dom, 300
m2, świetny punkt, 601 720 840
! Mokotów Górny dom, 320
m2, po remoncie, działka 420 m2,
601 720 840
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamknięte,
3,5 mln zł, 601 720 840
! Ursynów, pół bliźniaka,
610 m2 na mieszkanie lub biuro,
c. 3,8 mln.zł, 601 720 840,
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Działki:
! Działka 1600 m2
k.Konstancina (5 km), pod
budowę domu, ładna, zielona,
cisza, spokój
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Chyliczki, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Chyliczki 5700 m2 pod mini
osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys. zł,
superpunkt , 601 720 840
! Wesoła 63 000 m2,
inwestycyjna, blisko autostrady,
601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2,
usł.-przem.-inwestycyjna, z
planem. Okazja 350 zł/m2
do neg., 601 720 840
! Wilanów, 5000 m2, pod
bud.jednorodzinne, ładna działka,
601 720 840
Do wynajęcia:
! Mokotów, ul. Belwederska,
4 pokoje, 108 m2, do wynajęcvia
6500 zł/m-c, 601 720
Lokale handlowe :
! 58 m2 z dobrym najemcą,
tylko 830 tys. zł.
! Biedronka, z najemcą.
Wieloletnia umowa, 601 720 840
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard, z
parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,
! Centrum, lokal 160 m2 –
sprzedaż – z najemcą – 10 lat,
dobra inwestycja, 601 720 840
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep
spożywczy działający, dobre
dochody, do wynajęcia, 18 tys.
zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5 mln. zł, z
powodu braku czasu, 601 720 840
! Kamienica 421 m2 + lokale
handlowe, wszystko wynajęte,
czynsz płacony przez najemców
20 tys/m-cznie - sprzedam,
601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 , z
najemcą, okolice Nowego Światu,
601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840

! Mokotów 70 m2, lokal z
najemcą, gastronomia, c. 1 mln
450 tys. zł brutto, wynajęty na
10 lat, 601 720 840
! Mokotów, delikatesy z
najemcą, znana marka, wieloletni
kontrakt, 601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840,
! Ochota, 100 m2, Żabka, lokal
handlowy, sprzedaż z najemcą,
601 720 840
! Sadyba, lokal handlowy
110 m2 do wynajęcia, wysoki
standard, witryny przy głównej
ulicy, 601 720 840
! Ursynów-Kabaty, 128 m2
lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys. zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 75 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550 tys.
zł , 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów,
domów, rezydencji,
niezabudowanych działek gruntu
w południowej części Warszawy
(Konstancin, Piaseczno i okolice,
Sadyba, Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

BLACHARZA, dekarza,
601 23 72 91
MAGAZYNIER na skład
budowlany, ul. Mostowa 11,
Piaseczno. Firma To-M
Masz,
603 202 133

MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź,
505 735 827
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

NAPRAWA lodówki, pralki,

502 562 444

PRZYJMĘ do pracy
kucharkę lub pomoc kucharki
z doświadczeniem
w kuchni stołówkowej,
tel. 501 278 650

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
PRANIE
dywanów, wykładzin, kanap,
669 945 460

SZKOŁA PODSTAWOWA im
Polskich Olimpijczyków w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni nauczyciela fizyki (22
godziny, pełen etat). Telefon
kontaktowy: (22) 462 85 20,
CV proszę przesyłać na adres
e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl
ŚLUSARZA spawającego,
601 23 72 91
ZATRUDNIĘ – remonty
balkonów, Warszawa,
506 174 205; 509 544 286
ZATRUDNIMY do lakierowania
proszkowego i pomocnika oraz
ślusarza, Baniocha, 602 253 180

AAA MALOWANIE tanio,
remonty, glazurnictwo
669 945 460
AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765
ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
CYKLINOWANIE, 510 266 143
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
REMONTY, malowanie,
510 128 912
RENOWACJA mebli,
510 266 143
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 303 530

NAPRAWA lodówek,
602 272 464

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
POTRZEBNY rehabilitant
z własnym masażerem (do domu)
kolana, 724 314 269

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ DROBNYCH
PROSIMY O KONTAKT
POD NUMEREM
509 586 627
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Ważne telefony

Kronika Stróżów Prawa
Ukradł 46 rowerów, został
tymczasowo aresztowany

Dzielnicowe z Ursynowa
odwiedziły przedszkolaków
Po dość długiej przerwie wywołanej pandemią, mł. asp.
Iwona Kijowska oraz mł. asp.
Magdalena Gąsowska z ursynowskiego rewiru dzielnicowych spotkały się z dziećmi z
Przedszkola nr 55 im. Polskich
Podróżników na Ursynowie żeby przekazać najmłodszym słuchaczom wiedzę na temat bezpieczeństwa.
Przedszkolaki są niewątpliwie najbardziej zaciekawioną
grupą, przyjmującą z radością
wiedzę, przedstawianą przez
umundurowanych policjantów. Dla dzieci we wczesnym
wieku edukacji już sam widok
kobiety w policyjnym mundurze jest niezwykłym przeżyciem. Policjanci, realizujący
wiele ustawowych obowiązków z zakresu bezpieczeństwa,
zawsze znajdują czas na spotkania z najmłodszymi, żeby
zadbać także o ich bezpieczeństwo. W tym właśnie celu
dzielnicowe, urzędujące w Komisariacie Policji przy ul. Janowskiego w Warszawie, odwiedziły w środę Przedszkole
nr 55.
Funkcjonariuszki w barwny
sposób opowiadały o bezpiecznych zachowaniach na drodze,
w domu i na placu zabaw. O
tym, jak obronić się przed atakującym psem, nie zapominając
jednocześnie o licznych przestrogach przed czyhającymi na
dzieci niebezpieczeństwami.
Pokazywały najmłodszym słuchaczom znaki drogowe oraz
tłumaczyły, jak należy bezpiecznie podróżować pieszo. Pod-

czas zajęć dzieci dowiedziały
się, jak bezpiecznie pokonać
tzw. zebrę.
Największą atrakcją spotkania było tzw. „edukacyjne miasteczko ruchu drogowego”,
które dawało dzieciom możliwość aktywnego udziału w zajęciach. Dzieci, poprzez zabawę, uczyły się i zdobywały doświadczenie w warunkach
zbliżonych do naturalnych sytuacji na drodze.
Na koniec otrzymały dyplomy za uczestnictwo w zajęciach, które przypieczętowały
odciskiem własnej dłoni oraz
książeczki pt. „Miś z Ursynowa”, ufundowane przez władze dzielnicy. Dzieci podziękowały policjantkom za spotkanie, które zostało zakończone wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

Operacyjni z wydziału zajmującego się ściganiem przestępstw
przeciwko mieniu zatrzymali 31latka, który kradł rowery w hurtowych ilościach. Mężczyzna
usłyszał 46 zarzutów kradzieży
jednośladów z terenu Mokotowa, których dopuścił się na przełomie lutego i maja br. Do
wszystkich się przyznał.
Pracując nad sprawą kradzieży rowerów, operacyjni z wydziału zajmującego się ściganiem przestępstw przeciwko
mieniu, natknęli się na 31-latka
posiadającego już kryminalną

Ursynów

objętych monitoringiem i najlepiej tam, gdzie są duże skupiska ludzi.

Kontrola drogowa ujawniła
nielegalną plantację
Policjanci z ursynowskiego
komisariatu zatrzymali dwóch
podejrzanych mężczyzn, którzy posiadali przy sobie narkotyki. Zatrzymany 21-letni
mieszkaniec Warszawy odpowie za posiadanie środków odurzających oraz kierowanie pojazdem pod wpływem środków
psychotropowych. Drugi 22-letni mężczyzna usłyszał zarzuty
posiadania środków psychotropowych oraz uprawy konopi.

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Marta Sylwanowicz
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

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

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

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

przeszłość. Mężczyzna prowadził migracyjny tryb życia, często zmieniając miejsce pobytu.
Funkcjonariusze ustalili, że
zatrzymał się on w jednym z lokali mieszkalnych przy ul. Wasilkowskiego na Ursynowie.
Wiedząc, że zastaną go w
mieszkaniu po godz. 21.30, postanowili złożyć mu wizytę.
Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze ujawnili
szczypce służące do przecinania linek zabezpieczających rowery, które trafiły do policyjnego depozytu, a podejrzany został zatrzymany.
Śledczy z tego samego wydziału zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na
przedstawienie mieszkańcowi
stolicy 46 zarzutów kradzieży

rowerów, których dopuścił się
na terenie Mokotowa. Mężczyzna przyznał się do winy, wskazując miejsca, z których zabierał
jednoślady. Jak ustalili policjanci, wszystkie rowery sprzedawał obywatelom Ukrainy. Na
wniosek Policji i mokotowskiej
prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi mu
kara do 5 lat więzienia.
Policjanci apelują, by w każdy możliwy sposób utrudniać
złodziejom możliwość kradzieży, stosując dobre zabezpieczenia. Właściciel roweru, który
nawet na chwilę pozostawia
rower, nie zabezpieczając go
w sposób właściwy, stwarza
okazję złodziejowi. Należy pamiętać, aby pozostawiać rowery w miejscach oświetlonych,

Kwadrans przed godziną
03.00 ulicami Ursynowa przejeżdżał samochód marki Toyota, który na widok oznakowanego radiowozu dynamicznie
przyspieszył jazdę w kierunku
Kabat. Mundurowi, widząc nienaturalne zachowanie kierowcy, postanowili zatrzymać go
do kontroli. Kierowcą Toyoty
był 21-letni mężczyzna, który
nie potrafił określić celu swojej
podróży, 22-letni pasażer podróżował na siedzeniu obok, a
25-letnia towarzyszka podróży
siedziała na tylnym siedzeniu.
W trakcie legitymowania ze
środka pojazdu wyczuwalna była silna woń charakterystyczna
dla marihuany, co dało podstawę mundurowym do przeszukania pojazdu. Grupa osób nie
kryła zdziwienia, kiedy policjanci kolejno z Toyoty wyjmowali
pudełka z zawartością suszu roślinnego, torebki foliowe z białym proszkiem, opakowania po
syropie z żółtymi kryształkami i
proszkiem, tabletki clonazepamum. Osoby nie potrafiły jednoznacznie określić źródła pochodzenia narkotyków, zatem stróże prawa przewieźli całą grupę
do komisariatu.
Dalsze czynności, które wykonywali śledczy i kryminalni, pozwoliły na ujawnienie uprawy konopi indyjskiej w mieszkaniu zatrzymanego 22-latka. W specjalnie przygotowanym namiocie w
pokoju stało 5 doniczek z roślinami konopi indyjskiej w różnej
fazie wzrostu. W kuchni przyrządy do ich uprawiania, wiaderko z
suszem roślinnym, foliowe woreczki z zawartością białego
proszku i tabletki clonazepamu.
Następnego dnia właściciel
hodowli usłyszał zarzuty posiadania środków psychotropowych i odurzających oraz uprawy konopi. Jego 21- letni kolega
odpowie za posiadanie środków
odurzających oraz kierowanie
pojazdem pod wpływem środków psychotropowych, a 25- latka z czystym kontem wróciła do
miejsca zamieszkania. Nielegalne rośliny, narkotyki oraz sprzęt
trafiły do depozytu. Za posiadanie narkotyków zgodnie z
ustawą o przeciwdziałaniu narkomani grozi kara pozbawienia
wolności do lat trzech.

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

701 75 00

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

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

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

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