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Z ciężkim sercem żegnałem
na Dworcu Centralnym
wracającą z dwoma synka-

mi do Kijowa przesympatyczną
Irynę, którą i ja, i moja żona zapa-
miętamy na zawsze jako osobę nie-
zwykłej inteligencji i energii. Iryna
uciekła 5 marca z Ukrainy wraz z
6-letnim Romą i 3-letnim Marku-
szą, by spędzić w Polsce, z dala od
rodziny, aż trzy miesiące. W Kijo-
wie jej mieszkanie znajduje się na
obrzeżach miasta. Gdy mąż Iry-
ny zobaczył przez okno przelatu-
jące w pobliżu i spadające na mia-
sto rosyjskie rakiety, od razu zde-
cydował: – Musisz natychmiast
wyjechać z Ukrainy i udać się do
Polski, trzeba ratować nasze dzie-
ci. Iryna nie była zachwycona, bo
już się zdążyła zapisać na szkole-
nie wojskowe, żeby stanąć do wal-
ki z rosyjskim najeźdźcą. A podróż
do Polski to był dla niej wyjazd w
nieznane. 

Z powrotem do Kijowa ruszy-
ła minioną niedzielę przez
Chełm i gdy tylko przekro-

czyła granicę („kordon”), natych-
miast zawiadomiła nas o tym, za-
dzwoniwszy ze swojego smartfo-
na. Na tym kontakt się urwał i
zaczęliśmy się z żoną zastana-
wiać, czy nasza niedawna rezy-
dentka zdołała dotrzeć do domu.
Takie to teraz czasy, bo na Ukra-
inie nie wszędzie jest internet,
umożliwiający porozumienie  dzi-

siejszymi środkami komunikacji,
a tradycyjne telefony poszły już w
zapomnienie. 

W ojna, wywołana na Ukra-
inie przez mającego im-
perialne plany szaleńca

Putina, sprawia, że każdego dnia
media przekazują stamtąd coraz
bardziej wstrząsające wiadomości.
U nas jednak traktuje się je z coraz
większą obojętnością, tak jak po
pewnym czasie traktowało się pan-
demię koronawirusa. Tymczasem
realne niebezpieczeństwo zawisło
również nad Polską, którą Putin ma
na muszce tak samo – jak miał jesz-
cze długo przed dzisiejszą wojną
Ukrainę. Sam chciałbym wierzyć,
że nas w razie czego siły NATO
ochronią, lecz mimo woli trudno
sobie nie przypominać, że po napa-
ści Niemiec na Polskę w 1939 roku
nasi ówcześni sojusznicy nie za bar-
dzo chcieli umierać za Gdańsk. A
obecny sekretarz generalny NATO –
Norweg Jens Stoltenberg, jak ujaw-
nili niektórzy politycy, już kilka lat
temu powiedział im na ucho, iż w
wypadku ewentualnego zaatako-
wania Polski przez Rosję, raczej nie
możemy liczyć na pomoc tego soju-
szu, bo Zachód woli uniknąć trzeciej
wojny światowej. 

T ak wielka polityka splata się
ze zwykłym życiem ludzkim
i codzienną rzeczywistością.

Ktoś tam rozgrywa swoje skompli-
kowane interesy, a ktoś maluczki
musi za to głową zapłacić. W tej
chwili głowy nadstawiają Ukraiń-
cy, którzy raptem od 30 lat cieszą
się niezależną państwowością, a
ich młode pokolenie przełamuje
wreszcie sowiecką mentalność, zbli-
żając się do zachodnioeuropejskiej.
Putin jednak na wyrwanie Ukra-
iny spod wpływów rosyjskich nie
chce pozwolić. Od  2014 roku zdą-
żył już przejąć Półwysep Krymski i

prawie cały Donbas, a na dodatek
zniszczył kompletnie kilka dużych
miast, zanim papież Franciszek
ogłosił wreszcie, że wspiera Ukra-
ińców, a Putina nie lubi. No cóż,
Watykan zawsze prowadził bar-
dzo ostrożną politykę, skądinąd
dobrze rozróżniając – gdzie Rzym,
gdzie Krym. 

W brew temu, co piszą i mó-
wią polskie media, pod-
chodzę ze zrozumieniem

do postawy Franciszka. Zdumiewa
mnie natomiast zapalczywość byłe-
go ministra spraw zagranicznych,
skorego do wdawania się w niegod-
ne dyplomaty pyskówki Radosława
Sikorskiego, który nieoczekiwanie
zaproponował dostarczenie Ukra-
inie  przez państwa Zachodu głowic
nuklearnych. Czasem lepiej mieć
głowę na karku niż głowice pod rę-

ką. A tę nieodpowiedzialną wypo-
wiedź Rosjanie od razu skwitowa-
li groźbą, iż zrealizowanie owej pro-
pozycji sprawiłoby, że i państwa
dostarczające owej broni, i cała Eu-
ropa w mgnieniu oka przestałyby
istnieć. Sikorski z taką samą lek-
komyślnością dolewa oliwy do
ognia wojny rosyjsko-ukraińskiej, z
jaką „prezes Polski” Jarosław Ka-
czyński stawia się Unii Europejskiej,
jakby ta wyrządzała nam jakąkol-
wiek krzywdę. Nowoczesnej kultu-
rze cywilizacyjnej stara się prze-
ciwstawić widzianą ze swojego po-
ziomu już mocno przytęchłą kul-
turę bogoojczyźnianą. Chociaż nie-
którzy twierdzą, że modli się pod fi-
gurą, a diabła ma za skórą. 

T ak jak Bóg – dziwnym tra-
fem – podzielił ludzi na mą-
drych i mądrych inaczej, tak

rzeka Bug oddziela dwie wojny. Na
jej wschodniej stronie – rosyjsko-
-ukraińską, na zachodniej zaś pol-
sko-polską. Choć w tej drugiej uży-
wana jest li tylko polityczna broń,
następstwa trwającego już wiele
lat starcia mogą również być opła-
kane. Dobrze więc, że  przynajm-
niej w stosunku do Ukrainy w prze-
rwie wojny polsko-polskiej zapa-
nowała akurat całkowita zgoda.
Mało kto już pamięta, że dosłownie
w przeddzień napaści Rosjan na
Ukrainę, a dokładnie mówiąc 15
lutego, merowi Kijowa Witalijowi
Kliczce złożył wizytę prezydent
Warszawy Rafał Trzaskowski, a
obok niego burmistrz Pragi Zde-
nek Hřib. Trzaskowski zapewnił,
że w związku ze spodziewaną eska-
lacją działań rosyjskich nasze sa-
morządy już zajęły się koordynacją

pomocy dla narodu ukraińskiego.
Następne tygodnie potwierdziły,
że mówił prawdę, a jak się okaza-
ło, niebagatelna pomoc przyszła
również ze strony rządu polskie-
go, co podkreślone zostało nie tyl-
ko dostarczaniem broni naszym
wschodnim sąsiadom, lecz również
dosyć ryzykownymi w warunkach
wojny wizytami premiera Mate-
usza Morawieckiego (wraz z wi-
cepremierem Kaczyńskim) i pre-
zydenta Andrzeja Dudy. Jak wi-
dać, w porównaniu z tym, co się
działo we wrześniu 1939 roku,
nasz obecny establishment zacho-
wuje się godnie, bo ci wrześniowi
prominenci zaczęli po prostu spie-
przać z kraju, gdzie tylko się dało,
a przejście graniczne w Zaleszczy-
kach urosło do rangi zawstydzają-
cego symbolu. 

N ie od rzeczy będzie jednak
przypomnieć, jak całkiem
niedawno nasze władze

państwowe próbowały nawet w
formie ustawodawczej pogarszać
stosunki z Ukrainą, odnosząc się
do straszliwych krzywd, jakie nam
rzeczywiście wyrządzili kilkadzie-
siąt lat temu Ukraińcy (mord wo-
łyński!), pomijając zaś wielowie-
kowe krzywdy, jakie mieszkań-
com naszych ziem kresowych wy-
rządzaliśmy my – aż do lat mię-
dzywojennych włącznie. Swego
czasu w relacjach bratnich skądi-
nąd narodów jeden brat bywał
drugiemu psubratem. Jeśli teraz
– jak w 1920 Piłsudski z Petlurą –
zawarliśmy z Ukraińcami sojusz,
znowu – po prawdzie – antybol-
szewicki, może wreszcie dojdzie do
pełnej zgody obu narodów. Co,
moim zdaniem, wyszłoby całej Eu-
ropie na dobre.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Czekaliśmy na to dwa lata! Pandemia uniemożliwiała
przez pewien czas organizowanie Dni Ursynowa, ale w
tym roku się udało! I to jak! Z przytupem i rozmachem,
jakiego Ursynów dotąd nie widział. Pod Kopę Cwila
ściągnęły tysiące ludzi z całej Warszawy i okolic. I dzia-
ło się, oj, działo!

Ursynów skończył właśnie 45 lat, ale ciągle jest młodą, rozwijają-
cą się dzielnicą, tętniącą życiem i emanującą pozytywną energią, nic
więc dziwnego, że postawiła na młodość, nowoczesność i żywiołowość.

Podczas dwudniowego pikniku pogoda dopisała. Każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. W Parku im. Romana Kozłowskiego wyrosło
prawdziwe miasteczko z licznymi stoiskami i mnóstwem atrakcji dla
dzieci i starszego pokolenia. Dzieci chętnie paradowały w świecą-
cych maskach i czapkach. Sensację wzbudzały pokazy aut, w tym
samochód na wodór. Swoją działalność prezentowały ursynow-
skie placówki z Centrum Kultury Alternatywy, Domem Sztuki i
Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury na czele, wolontariuszki z Klu-
boteki Dojrzałego Człowieka. 

Na estradzie pojawił się  Kult i popularny Tomasz Organek, któ-
ry przypomniał swoje hity (Wiosna, Missisipi w ogniu), kończąc kon-
cert pięknym hołdem dla Ukrainy. Fanów rockowego grania porwał
także ursynowsko-mokotowski Dixon 37, zespół Happysad z Kubą
Kawalcem ze Skarżyska (Zanim pójdę, Taką wodą być i W piwni-
cy u dziadka) oraz wyśmienita Luxtorpeda, pięciokrotnie nomino-
wana do nagrody Fryderyka, która swymi utworami (Autystyczny),
rozgrzała fanów do czerwoności. Podobał się także piosenkarz i gi-
tarzysta Limboski (Michał Augustyniak) oraz solistki: Mery Spolsky
(Maria Ewa Żak) i najmłodsza 15-letnia Viki Gabor, finalistka The
Voice Kids (2019) i 17. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci.
Wiele obiecywano sobie również po występie legendy ursynowskie-
go hip-hopu, czyli duetu Pezet i Onar (Płomień 81), ale Pezet zszedł
ze sceny przed czasem, czym rozczarował swoich zwolenników.

Wszyscy wracający po imprezie, pytani przeze mnie o wrażenia,
nie kryli swojego entuzjazmu i zachwytu. To były dwa wspaniałe dni!
– powtarzali zgodnie. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania.
Dziękujemy i prosimy za rok o powtórkę. W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Konstancin, w przeciwieństwie
do Ursynowa, postawił na trady-
cję, nawiązując do historii pod-
warszawskiego letniska, które w
tym roku obchodzi 125. rocznicę
powstania nad rzeką Jeziorką.
To tu hrabina Maria Potulicka
podjęła decyzję o założeniu stacji
klimatycznej i budowaniu dom-
ków letniskowych. 

Rozwój Konstancina, miasta, które dla
warszawiaków stało się modnym kuror-
tem, przypada na okres dwudziestolecia
międzywojennego. Dziś Konstancin ma
ogromny dorobek, nic więc dziwnego, że
warto się nim chwalić i popularyzować,
stąd Dni Konstancina nie po raz pierw-
szy organizowane są w tym stylu.

Tradycyjna Parada Retro przeszła
ze Starej Papierni do Amfiteatru. Było
na co popatrzeć! Zabytkowe samocho-
dy i jednoślady, kiermasze artystyczne,
konkursy na klasyczne stroje retro,

oryginalne makijaże, prezentacje sty-
lowych fryzur, bród i wąsów.

W amfiteatrze przez cały dzień do-
minowały klimatyczne utwory, rytmy

i niezapomniane przeboje, pokazy
tańca towarzyskiego. Wystąpiła or-
kiestra The Warsaw Dixielanders, Or-
kiestra na Dużym Rowerze oraz laure-

aci Festiwali Piosenki Retro im. Mie-
czysława Fogga: charyzmatyczna wo-
kalistka Julita Kożuszek (Złoty Liść
Retro’2019) z pianistą Dawidem Lud-
kiewiczem (ZL’2012) i Patrykiem Szta-
bińskim (akordeon). Udało się wi-
dzów zachęcić do wspólnego śpiewa-
nia i porwać do tańca. A że o tych pio-
senkach się nie da zapomnieć, mogli-
śmy się przekonać podczas występów
młodego pokolenia ze Studia Piosen-
ki, działającego pod kierunkiem Dia-
ny Świder-Siepielskiej.

Na widowni w amfiteatrze zauwa-
żyliśmy prawnuka i praprawnuczkę
Mieczysława Fogga, a sam Mieczysław
z całą pewnością śledził całą imprezę
zza chmur z uznaniem i aprobatą.

Atrakcją, jak przed laty, były loty
balonem w parku Ikara, a zwieńcze-
niem zabawy Bal Apaszów przed wil-
lą Hugonówka, dokładnie w tym miej-
scu, gdzie 95 lat temu (w sobotę 30

lipca 1927 roku) odbył się taki sam
bal. Zagrała także Stylowa Orkiestra
Taneczna z Lublina (Złoty Liść Re-
tro’2021). Wisienką na torcie był wy-
stęp zespołu Sound’n’Grace i pokazy
Teatru Ognia Etnimus.

Organizatorom za ogrom pracy i za-
angażowanie należą się słowa uzna-
nia i gratulacje. Mieszkańców podzi-
wiamy za aktywny udział. Widać jak
bardzo potrzebne są nam wszystkim
takie okazje do integracji, wzajemnej
mobilizacji i wspólnego działania i jak
bardzo odpowiadają nam takie formy
spędzania wolnego czasu. Świadczy o
tym fakt, że podobne inicjatywy poja-
wiają się jak grzyby po deszczu w całym
kraju. Podczas najbliższego weekendu
będę miał przyjemność gościć w Rab-
ce Zdroju, gdzie zaśpiewam piosenki
retro podczas trzydniowej imprezy ple-
nerowej Dawnej Rabki Czar.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Ursynów – nowoczesność i żywiołowość

Konstancin – tradycja, szyk i elegancja

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy RRaaddyy DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww MMiicchhaałł MMaatteejjkkaa 
pprrzzyymmiieerrzzaa ssiięę ddoo nnoowweeggoo aauuttaa nnaa wwooddóórr,, kkttóórree wwzzbbuuddzzaałłoo dduużżee 
zzaaiinntteerreessoowwaanniiee wwśśrróódd mmiieesszzkkaańńccóóww..

PPiieerrwwsszzyy ww hhiissttoorriiii UUrrssyynnoowwaa zzeessppóółł aarrttyyssttyycczznnoo-ttaanneecczznnyy oossóóbb 
zz nniieeppeełłnnoosspprraawwnnoośścciiąą iinntteelleekkttuuaallnnąą „„RRaappssooddiiaa””,, zzaałłoożżoonnyy pprrzzeezz
LLiiddiięę LLeesszzcczzyyńńsskkąą..

TTrraaddyyccyyjjnniiee nnaa DDnniiaacchh UUrrssyynnoowwaa ppoojjaawwiiłł ssiięę tteeżż MMiiśś UUrrssyynneekk,, 
kkttóórryy pprrzzeecchhaaddzzaałł ssiięę ppoo tteerreenniiee iimmpprreezzyy oorraazz oocchhoocczzoo ppoozzoowwaałł ddoo
wwiieelluu zzddjjęęćć ii ttoo nniiee ttyyllkkoo zz nnaajjmmłłooddsszzyymmii..

FOTO RADEK ZAWADZKI

FOTO RADEK ZAWADZKI

FOTO RADEK ZAWADZKI
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Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza przedsiębiorców z
Ursynowa na kolejne spotkanie służące poznaniu się
osób prowadzących swoje biznesy na Ursynowie.
Udział w spotkaniu będzie nie tylko doskonałą okazją
do budowania relacji biznesowych miedzy lokalnymi
przedsiębiorcami, ale też udziału w rozmowie z prak-
tykami biznesu z różnych branż, którzy podzielą się
swoimi doświadczeniami w zakresie networkingu. 

Przedsiębiorcy spotkają się we wtorek, 21 czerwca br., o godzi-
nie 18.00 do sali Bareja w Ursynowskim Centrum Kultury „Alter-
natywy” (ul. Indiry Gandhi 9). Obowiązuje rejestracja. O budowa-
niu biznesu i networkingu opowiedzą Ewa Piekart, Karolina Sie-
mion-Bielska oraz Alicja Bąkowska z BNI Polska, będącego partne-
rem tego spotkania.

AAlliiccjjaa BBąąkkoowwsskkaa - Dyrektor Sprzedaży, lider zespołu z ponad
20-letnim doświadczeniem w branży finansowej, FMCG i E-co-
mmerce, a teraz w BNI POLSKA. Skutecznie zarządzała siecią?
sprzedaży w strukturze rozproszonej na terenie całej Polski. Jest ma-
nagerem napędzanym celami i innowacyjnym podejściem do za-
dań? oraz kreatywnością. Zawsze koncentruje się na klientach i ich
potrzebach. Alicja Bąkowska jest również prezesem spółki B&K
Partners, Członkiem zarządu firmy Easy Buy Now Sp. z o.o. bran-
ży e-commerce oraz wykładowcą w Wyższej Szkole Przedsiębior-
czości i Administracji w Lublinie. Obecnie jest odpowiedzialna za
rozwój grup przedsiębiorców niekonkurujących ze sobą branż oraz
pomaga im w rozwoju biznesu w oparciu o rekomendacje w regio-
nie mazowieckim.

EEwwaa PPiieekkaarrtt - z branżą IT związana od 30 lat, właścicielka Data
Point i CKZ.pl Specjalizujemy się w audytach cyberbepieczeństwa,
audytach informatycznych i obsłudze informatycznej firm. Audy-
ty Cyber to pokazanie Klientowi w jak prosty sposób przeciętny hac-
ker może dostać się do danych firmy. Szkody wówczas są nie tylko
finansowe ale co gorsza wizerunkowe.

KKaarroolliinnaa SSiieemmiioonn-BBiieellsskkaa – fotograf. Absolwentka łódzkiej Fil-
mówki, z Ursynowem związana od urodzenia, prowadzi własną fir-
mę od ponad 10 lat.  „Pamiętam moment, kiedy po raz pierwszy
wzięłam do ręki aparat fotograficzny. Zrozumiałam wtedy, że te fa-
scynujące ludzkie historie, mogę opowiadać za pomocą zdjęć i
utrwalać ważne chwile na dłużej. Portretuję ludzi i tworzę oddają-
ce ich charakter, autentyczne fotografie”.

- O networkingu rozmawialiśmy już w formule webinaru. We
współczesnym świecie budowanie relacji jest jednak tak istotne, że
wracamy do tego tematu w formule spotkania na żywo. Spotkanie
adresujemy do lokalnych przedsiębiorców, którzy chcą budować re-
lacje biznesowe, szukają motywacji i pomysłów do rozwoju siebie
i swoich biznesów, czują więź z naszą lokalną ursynowską wspól-
notą. Po głównej części spotkania będzie okazja do kuluarowych roz-
mów, czyli tego, co jest nieodłączną częścią networkingu – mówi za-
stępca burmistrza Ursynowa Bartosz Dominiak. 

Networking biznesowy to budowanie sieci kontaktów, które po-
magają wymianie informacji, pozyskaniu rekomendacji oraz wspie-
raniu się nawzajem w rozwoju biznesów. Budowanie sieci kontak-
tów biznesowych to długoterminowa inwestycja, która sprzyja
m.in.: poznaniu nowych partnerów biznesowych i klientów. Networ-
king sprzyja budowaniu zaufania - przedsiębiorcy ufają bowiem re-
komendacjom uzyskanym od zaufanych partnerów.

Link umożliwiający rejestrację znajduje się na stronie interneto-
wej Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Jak budowanie relacji 
pomaga w rozwoju biznesu?

W ostatnich tygodniach Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w m. st. Warszawie wzmocniło swoją flo-
tę o 13 śmieciarek. Nowoczesne pojazdy to kolejny krok
w kierunku rozwoju miejskiej spółki.

Z końcem maja stołeczne MPO odebrało 9 pojazdów bezpyl-
nych Zoeller Tech MEDIUM X4 marki Volvo Trucks. Wszystkie na-
pędzane są gazem ziemnym, co wpisuje się w konsekwentną reali-
zację polityki niskoemisyjności. Już około 25% floty Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania napędza CNG.

Tegoroczne odbiory śmieciarek Miejskiego Przedsiębiorstwa
Oczyszczania w m.st. Warszawie rozpoczęły się od kwietniowego
zakupu 4 pojazdów bezpylnych marki Renault, z których każdy dys-
ponuje ładownością 5,8 ton.

– Wszystkie nasze pojazdy są precyzyjnie dobierane do potrzeb
obsługiwanego rejonu Miasta. Każda dzielnica ma swoją specyfi-
kę, która polega na zróżnicowanym ułożeniu ulic i odrębnej charak-
terystyce architektonicznej. Odpowiednio dopasowany pojazd mo-
że znacząco ułatwić załodze odbiór odpadów – wyjaśnia Dariusz
Wachnicki, dyrektor Działu Odbioru Odpadów w MPO Warszawa.

Nowe śmieciarki zasilą flotę spółki już w okresie wakacyjnym. W
tej chwili MPO dysponuje ponad 150 nowoczesnymi pojazdami
bezpylnymi. W 2021 i 2022 roku załogi odbierające odpady testo-
wały także innowacyjne śmieciarki elektryczne. Pracownicy MPO
mieli okazję realizować zadania śmieciarką elektryczną Renault
Trucks Z.E oraz przez trzy tygodnie testować pierwszego “elektry-
ka” od Volvo Trucks. J a k u b  Tu r o w i c z

MPO Warszawa kupiło 13 
nowoczesnych śmieciarek
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Co to był za weekend! Na
mieszkańców czekało
mnóstwo atrakcji!

W piątek i w sobotę na boisku
Szkoły Podstawowej nr 205 przy
ulicy Spartańskiej odbył się Pu-
char Polski w T-Ballu (odmianie
baseballu dla najmłodszych). W
turnieju wystartowały dwa zespo-
ły gospodarzy tj. Centaury War-
szawa, Barons Wrocław oraz Dę-
by Osielsko. Miło nam poinfor-
mować, że młodzi adepci base-
ballu z Mokotowa nie dali szans
rywalom, zdobywając dwa pierw-
sze miejsca, brązowe medale zdo-
byli Baronowie, zaś czwarte miej-
sce zajęły Dęby Osielsko. 

W sobotę na Skwerze Orszy
odbył się Piknik Sąsiedzki. Były

rośliny na wymianę, warsztaty
zielarskie, kontrola wzroku, po-
rady medyczne, gimnastyka i
salsa, spotkania z ekspertami,
wybory najsympatyczniejszego
psa sąsiedzkiego oraz występy
na scenie! 

W trzech różnych miejscach
Mokotowa można było wziąć
udział w mokotówce - dzielnico-
wej wyprzedaży garażowej. Są-
siedzkie wydarzenie dedykowa-
ne było wszystkim tym, którzy
chcieli sprzedać rośliny, książki,
przedmioty codziennego użyt-
ku, ubrania, zabawki oraz wiele
innych rzeczy zalegających w do-
mu, które mogą się komuś jesz-
cze przydać. 

W sobotę w świetle latarni gazo-
wych, na Starej Sadybie, po dwu-
letniej przerwie zabrzmiała mu-
zyka podczas potańcówki między-
pokoleniowej “La noche blanca”! 

W niedzielę sportowym wyda-
rzeniem była Gwardyjska Gala Za-
paśnicza. W jej ramach w hali spor-
towej Szkoły Podstawowej nr 85
przy ulicy Narbutta 14 rozegrano

XXI Memoriał Stanisława Redy w
zapasach w stylu wolnym i X Me-
moriał Kazimierza Maciocha w za-
pasach w stylu klasycznym. Na ma-
tach rywalizowały dziewczyny i
chłopcy z roczników 2005-2013. 

Także w niedzielę w II Ogro-
dzie Jordanowskim przy ul. Ja-
na Bytnara „Rudego” 15a od-
był się II Piknik rodzinny ze
św. Antonim, który cieszył się
olbrzymią popularnością.
Wśród atrakcji przewidziano
koncert „Alicja Janosz Dzie-
ciom”, animacje sportowe i ar-
tystyczne! Czekał na Was tak-
że namiot promocyjny budże-
tu obywatelskiego, w którym
można było otrzymać materia-
ły informujące o mokotow-
skich projektach oraz szczegó-
łowo zapoznać się z projekta-
mi opublikowanymi w Inter-
necie. Dziękujemy za Waszą
obecność!

Z udziałem m. in. członków zarządu dzielnicy: burmistrza Rafała Miastowskiego oraz wiceburmi-
strza Krzysztofa Skolimowskiego, radnych, a także licznie przybyłej rodziny patronki ulicy, przedsta-
wicieli środowisk rządowych, samorządowych, środowisk akademickich, ośrodków naukowych, śro-
dowisk biznesowych i przedstawicieli szkół 10 czerwca odbyła się uroczystość, w trakcie której rodzi-
na i przyjaciele wspominali Annę Radziwiłł. Nowa ulica znajduje się w rejonie ulic Wita Stwosza i Świe-
radowskiej.

Anna Radziwiłł (1939–2009) – to pedagog, historyk, senator I kadencji, wiceminister edukacji w
randze podsekretarza stanu. Wieloletnia nauczycielka i dyrektorka warszawskich liceów. Miała de-
cydujący wpływ na wiele zmian w systemie oświaty i nauczaniu historii wprowadzonych po 1989 r.

Występy dziecięcych i młodzieżowych ze-
społów wokalnych i tanecznych, pokaz
samoobrony, zawody w ujeżdżaniu byka
oraz skoki na Euro Bungee – to wszystko
można było zobaczyć i przeżyć podczas
XVI Mokotowskiego Festynu Wakacyjne-
go. Impreza odbyła się w piątek 10
czerwca na terenie II Ogrodu Jordanow-
skiego przy ul. Odyńca 6. 

Festyn otworzyła wiceburmistrzyni dzielnicy
Mokotów Anna Lasocka, a stoiska animacyjne od-
wiedził burmistrz Rafał Miastowski, który wrę-
czył również nagrody uczestnikom quizu na temat
zasad bezpiecznego spędzania wakacji.

Na imprezie bawiły się dzieci z mokotowskich
przedszkoli i szkół. Nie brakowało również rodzi-
ców z młodszymi pociechami, które chętnie pró-
bowały swoich sił w różnego rodzaju zajęciach

plastycznych. Wielkim zainteresowaniem cieszy-
ło się malowanie twarzy, koło garncarskie, tory
przeszkód czy ścieżki sensoryczne. Jak co roku
chętni mogli także zasiąść za kierownicą radiowo-
zu, a młodsze dzieci poskakać na dmuchanym
zamku czy w basenie z piłeczkami.

Imprezę zorganizował Urząd Dzielnicy Moko-
tów przy współpracy II Ogrodu Jordanowskiego,
Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Mokotów,
Straży Miejskiej, Stowarzyszenia Amfora, Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów, Mło-
dzieżowego Domu Kultury, Stowarzyszenia Karan,
Służewskiego Domu Kultury, Fundacji Vocati, Sto-
warzyszenia Aktywni dla Stegien, Centrum Wspie-
rania Rodzin ,,Rodzinna Warszawa’’ Ogniska ,,Mo-
kotów’’, Klubu Sportowego ,,Hand to Hand 1’’
oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dziękujemy
za udział! 

W rozgrywających się w Konopiskach Mi-
strzostwach Polski Młodzików, Maria Cisz-
czoń reprezentująca Klub Szermierzy War-
szawianka, okazała się bezkonkurencyjna
i została złotą medalistką i najlepszą szpa-
dzistką w kategorii do lat 15 w Polsce! 

Jest to jak na razie największy sukces 12 letniej
zawodniczki! Maria, aby móc trenować na najwyż-
szym poziomie przeniosła się dwa lata temu zMiel-
ca i uczęszcza do Szkoły Podstawowej Sportowej nr
272 przy ul. Piaseczyńskiej. Pozostałe miejsca za-
wodniczek klubu: 44 miejsce Klara Sokalska, 52
miejsce Emma Prina Cerai, 53 miejsce Zuzanna
Kraskowska (startowało 97 zawodniczek).

W szpadzie męskiej powód do dumy sprawił
nam Franciszek Golach zdobywając brązowy me-
dal! Pozostałe miejsca zawodników Klubu Szer-
mierzy Warszawianka: 22 miejsce Roch Kuśmierz,
34 miejsce Tymoteusz Kołacz, 41 miejsce Leon Bo-
dziak, 56 miejsce Franciszek Olbrychowski (star-
towało 100 zawodników).

W drugim dniu Mistrzostw Polski Młodzików
rozgrywanych w Konopiskach drużyna szpady
chłopców w składzie: Franciszek Golach, Krzysz-
tof Sadowy, Leon Bodziak Roch Kuśmierz zajęła 4
miejsce w stawce 20 drużyn z całej Polski. Druży-
na szpady dziewcząt w składzie: Maria Ciszczoń,
Klara Sokalska, Emma Prina Cerai, Zuzanna Kra-
skowska zajęła 6 miejsce z pośród 16 drużyn.

Drużyna Szkoły Podstawo-
wej nr 46 imienia Stefana
Starzyńskiego, reprezentu-
jąca Mokotów podczas Mi-
strzostw Warszawy w rin-
go w kategorii młodzież w
ramach 55. Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży, zdo-
była złote medale i tytuł
Mistrzów Warszawy. 

Podopieczne i podopieczni
trener Małgorzaty Gajdy poko-
nali przedstawicieli 12 dzielnic.
Srebrne medale przypadły re-
prezentacji Bemowa, zaś brą-
zowe Wesołej. Serdecznie gra-
tulujemy!

Nieco mniej powodów do ra-
dości miały piłkarki 68 Liceum
Ogólnokształcącego im. Tytusa
Chałubińskiego, które reprezen-
towały Mokotów podczas Mi-

strzostw Warszawy w piłce noż-
nej dziewcząt w kategorii szkół
ponadpodstawowych. W tur-
nieju rozgrywanym na boisku
Ośrodka Sportu i Rekreacji m.
st. Warszawy w Dzielnicy Mo-

kotów przy ul. Kazimierzow-
skiej dotarły do fazy półfinało-
wej. Złote medale zdobyły za-
wodniczki z Pragi Północ, srebr-
ne ze Śródmieścia, zaś brązo-
we z Woli.

10 czerwca w Urzędzie
Dzielnicy Targówek odby-
ło się uroczyste podpisa-
nie umów na zwiększenie
dwóch dotacji dla dzielni-
cy Mokotów. 

Na realizację zadania pn.
„Oczyszczanie nawierzchni
jezdni ulic gminnych na tere-
nie Dzielnicy Mokotów” w ra-
mach programu „Mazowsze dla
czystego powietrza 2022” na
kwotę 200 000,00 zł oraz in-
westycji pn. „Budowa zespołu
boisk na terenie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 11 przy
ul. Nowoursynowskiej
210/212” w ramach programu
„Mazowsze dla sportu 2022”,
w wysokości 300 000,00 zł.
Obydwie dotacje przyznane zo-

stały przez Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Podpisanie umów odbyło się z
udziałem Wiesława Raboszuka –
Wicemarszałka Województwa

Mazowieckiego, Dyrektor De-
partamentu Polityki Ekologicz-
nej, Geologii i Łowiectwa oraz
Członków Zarządu Dzielnicy
Mokotów.

Nowa ulica na Mokotowie - ul. Anny Radziwiłł

Sukces mokotowskiej zawodniczki

Weekend pełen atrakcji

Dotacje dla Mokotowa – podpisanie umów

55. Warszawska Olimpiada Młodzieży

XVI Mokotowski Festyn Wakacyjny za nami!
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Powyższe zdanie to tytuł Ogólnopolskiej
Interdyscyplinarnej Konferencji Nauko-
wej, która odbędzie się w środę
22.06.2022 w Muzeum Niepodległości w
Warszawie. 

To już kolejna konferencja z cyklu „Wielkie Po-
wstania Narodowe”, poprzednie dotyczyły Powsta-
nia w getcie warszawskim, Listopadowego oraz
Styczniowego. W roli prelegentów wystąpią histo-
rycy, muzealnicy, varsavianiści, a nawet teatrolog.

W roku 2022 przypada 78. rocznica wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. Było to jedno z najważniej-
szych, a zarazem najbardziej dramatycznych wyda-
rzeń zapisanych na kartach historii miasta. Plano-
wane było na kilka dni, trwało ponad 2 miesiące. By-
ło zrywam ludzi młodych. Większość żołnierzy
wkroczyła w dorosłość podczas okupacji. Walczy-
ły nawet dzieci. Małoletni członkowie Szarych Sze-
regów służyli w Harcerskiej Poczcie Polowej, kilku-
nastoletnie dziewczęta były łączniczkami i sanita-
riuszkami. Starsi walczyli z bronią w ręku na pierw-
szej linii frontu. Kobiety służyły jako lekarki, sani-
tariuszki, pielęgniarki (w służbie sanitarnej – stano-
wiły około 70–80 proc. personelu) i łączniczki. Tra-
fiały na pierwszą linię frontu, były przewodniczka-
mi w kanałach. Kobiece Patrole Minerskie brały
udział w akcjach bojowych. Oddział Dywersja i Sa-
botaż Kobiet m. in. przygotowywał sygnalizację
dla alianckich lotników i odbierał zrzuty.

Powstanie Warszawskie w powszechnej świa-
domości najczęściej kojarzy się z żołnierzami Armii

Krajowej, powstańcami oraz barykadami. Jednak
w tym czasie obok powstańców była ludność cywil-
na. Przed wybuchem zrywu w Warszawie mieszka-
ło 920 tys. ludzi, z czego 720 tys. w lewobrzeżnej
części miasta. Wybuch powstania dla części ludno-
ści cywilnej był dużym zaskoczeniem. Po rzezi Wo-
li Niemcy zaczęli wysiedlać ludność cywilną z War-
szawy uznając, że będzie tanią siłą roboczą. Oku-
pant uznał, że mordowanie ludności cywilnej powo-
duje wyhamowanie ofensywy oddziałów niemiec-
kich pacyfikujących pozycje powstańcze. Szacuje
się, że na roboty do III Rzeszy w trakcie i po upad-
ku powstania trafiło od 90 do nawet 150 tys. osób.

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja
Naukowa „Dziś idę walczyć mamo … 78. rocznica
wybuchu Powstania Warszawskiego” będzie oka-
zją do przypomnienia tego ważnego zrywu, pod-
czas którego młodzi ludzie szli do walki o godność. 

„Planowane jest również wydanie recenzowa-
nej publikacji pokonferencyjnej, zawierającej treść
referatów. To nie tylko znakomity sposób udoku-
mentowania aktualnego stanu badań, ale także
dotarcia do możliwie szerokiego grona odbior-
ców zainteresowanych tematyką Powstania War-
szawskiego” – podkreśla dr Beata Michalec – za-
stępca dyrektora ds. programowych, inicjatorka
konferencji.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honoro-
wym Marszałka Województwa Mazowieckiego
oraz Prezydenta m. st. Warszawy.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Od 2 stycznia 2023 roku
do strefy zostaną włączo-
ne nowe obszary na Pra-
dze-Północ oraz Mokoto-
wie. Wcześniej, dzięki no-
woczesnemu systemowi e-
kontroli, nie będzie już
obowiązku wkładania za
szybę biletu parkingowe-
go. Zostaną też zwaloryzo-
wane stawki opłat za po-
stój, dzięki czemu SPPN
znów będzie spełniać swo-
ją funkcję – zapewni rota-
cję na miejscach postojo-
wych. Ratusz oczekuje te-
raz na uprawomocnienie
się uchwały.

Na prawym brzegu Wisły do
strefy płatnego parkowania zo-
staną włączone okolice placu
Hallera. To stosunkowo mały ob-
szar ograniczony od północy li-
nią ulicy Starzyńskiego, a z pozo-

stałych stron sąsiadujący z obec-
ną granicą SPPN. Strefą zosta-
nie objętych ponad 9 km dróg
leżących na powierzchni niespeł-
na 1 km kwadratowego. Wzdłuż
dróg publicznych będzie wyzna-
czonych blisko 1,5 tys. miejsc
parkingowych oraz dodatkowe
w strefach postoju tylko dla
mieszkańców.

Po lewej stronie rozszerzenie
obejmie dwa obszary — na Gór-
nym i Dolnym Mokotowie, do li-
nii ulic Różanej i Gagarina. Stre-
fa powiększy się dzięki temu o
kolejne 30 km dróg zajmujących
blisko 5 km kwadratowych po-
wierzchni. Znajdzie się tu nie-
mal 5 tys. ogólnodostępnych
miejsc postojowych oraz ponad
pół tysiąca dodatkowych w stre-
fach tylko dla mieszkańców.

Zmianę granic SPPN poprze-
dziły konsultacje społeczne w

zakresie organizacji ruchu, prze-
prowadzone w formie spotkań
stacjonarnych i online. Zarząd
Dróg Miejskich otrzymał aż 4 ty-
siące uwag i komentarzy do pro-
jektów, które będą teraz dopra-
cowywane na podstawie spo-
strzeżeń mieszkanek i mieszkań-
ców. Zgodnie z uchwałą nowe
granice strefa zyska 2 stycznia
2023 r.

Nowe stawki opłat za postój
Zmianie, od 15 sierpnia, ule-

gną również stawki za postój –
wzrosną o ok. 15%, w grani-
cach dopuszczonych ustawowo.
Pierwsza godzina parkowania
będzie kosztować 4,50 zł, dru-
ga – 5,40 zł, trzecia – 6,40 zł, a
czwarta i każda kolejna – 4,50
zł. Konsekwencją tych zmian
jest również podwyższenie
opłaty dodatkowej za nieopła-
cenie postoju. Po zmianach
opłata ta będzie wynosić 300
zł, będzie jednak mniejsza o 100
zł w przypadku uiszczenia jej
w ciągu 7 dni.

Od kilku lat kontrola poboru
opłat odbywa się z wykorzysta-
niem nowoczesnego i wydajne-
go systemu kamer zamontowa-
nych na samochodach elektrycz-
nych. Analogiczny system infor-
matyczny otrzymały niedawno
również wszystkie patrole pie-
sze ZDM, które uzupełniają tra-
sy pokonywane przez samocho-
dy e-kontroli. Proces jest teraz
prostszy i bardziej zautomaty-
zowany. Dzięki tym rozwiąza-
niom znikła potrzeba umiesz-
czania biletu parkingowego za
szybą samochodu. Obowiązek
ten został więc zniesiony przez
radnych wraz ze zniesieniem
obowiązku o oznakowaniu sa-
mochodu informacją o korzy-
staniu z aplikacji do płatności
mobilnych. M B L

Dziś idę walczyć mamo … 78. rocznica 
wybuchu Powstania Warszawskiego

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania
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Wielokrotnie pisałem na łamach naszego tygodnika o rowerzystach. Sam
należę do coraz liczniejszego grona rowerzystów, dlatego kwestie te
są mi bliskie. Oczywiście, nie da się pisać na ten temat bez odniesie-

nia się do innych zagadnień ściśle z tym związanych. Chodzi przede wszystkim
o to, po czym rowerzyści jeżdżą, czyli o ścieżki rowerowe. Mówiąc precyzyjniej,
zgodnie z kodeksem drogowym są to drogi dla rowerów albo drogi rowerowe. Określenie „ścieżka
rowerowa” przyjęło się przed laty, być może dlatego, że trasy rowerowe są wąskie i nadal w niewiel-
kim stopniu przypominają drogę. 

Tak czy inaczej jest to droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowied-
nimi znakami drogowymi, określona w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ru-
chu Drogowym.

Dla tych, którzy mają z tym do czynienia, a więc na rowerze jeżdżą, to temat szczególnie istot-
ny. Zwłaszcza w ostatnich latach rowerzystów przybyło i to wyraźnie. Jeszcze kilka, może kilkana-
ście lat temu na trasie można było ich liczyć na palcach rąk. Dziś nie wystarczyłoby wszystkich człon-
ków, bo liczby te idą w setki tysięcy w dużych miastach, a w skali kraju nawet miliony. 

Wielka liczba rowerzystów to powód do radości m. in. dla obrońców planety. Trudno o bardziej
przyjazny dla środowiska środek lokomocji niż rower, a jednak nie jest on właściwie wspomagany
przez decydentów zarządzających naszym miastem. To poważny problem. 

Rowerzyści potrzebują dróg dobrej jakości i bezpiecznych, a z tym wciąż nie jest najlepiej. Dróg
jest za mało, a ich jakość i oznakowanie pozostawiają wiele do życzenia. Znaczna ich część to dro-
gi z kostki, które pod wpływem warunków atmosferycznych wyglądają jak tor przeszkód. Nie lepiej

jest z asfaltowymi nawierzchniami. Są one podat-
ne na wysokie temperatury, odkształcają się, po-
wstają w nich dziury i po kilku latach wymaga-
ją remontów. A tych nie ma lub są w niewystar-
czającym stopniu.

Rosnąca liczba cyklistów prędzej czy później
wymusi na władzach odpowiednie zmiany w

tym zakresie i skłoni je do większej aktywności. Polacy to naród praktyczny. Wiemy, jakie korzyści
można mieć z jazdy dwukołowcem, a do tego przyjemność. W efekcie rowery stają się znaczącą al-
ternatywą dla samochodów. Rowery to wygodny środek komunikacji i rekreacji. Wystarczy wyje-
chać albo przejść się trasą wzdłuż ulicy Przyczółkowej i dalej ulicą Łukasza Drewny do Powsina,
zwłaszcza w weekend, żeby zobaczyć jak wielu jest amatorów rowerowej rekreacji. Liczba fanów
dwóch kółek których tam ujrzymy i wszelkich innych pojazdów robi wrażenie. 

Rowery to nie jedyny środek ułatwiający i przyśpieszający przemieszczanie się. Ciągle przybywa
hulajnóg, napędzanych siłą mięśni i (dla bardziej leniwych) hulajnóg elektrycznych. Oprócz nich
można spotkać wynalazki w rodzaju monocykli, chociaż to wcale nie tanie zabawki. Nieco tańsze
są deskorolki elektryczne, które jednak nie są aż tak popularne, jak tradycyjne. Prawdziwą karie-
rę robią hulajnogi zarówno wspomagane silnikiem elektrycznym jak też siłą mięśni. 

Mimo wielkiej popularności rowerów i wszystkiego, co pozwala na posuwanie się do przodu, nie
idą za tym adekwatne rozwiązania ze strony władz miejskich. Nie przybywa w wystarczającym stop-
niu dróg rowerowych i innych miejsc do jazdy. Wydawać się może, że w sytuacji światowego kry-
zysu energetycznego, przy wysokich cenach paliw rowery i wszelkie alternatywne środki lokomo-
cji będą mile widziane przez włodarzy Warszawy. Tymczasem wcale tego nie widać. Przeciwnie, nie
tylko dróg dla rowerów nie przybywa, ale stare rozpadają się z każdym rokiem. W Wilanowie dro-
ga rowerowa wzdłuż al. Wilanowskiej woła o pomstę do nieba. Wprawdzie, asfalt jest co jakiś czas
łatany, ale dość niechlujnie, więc przybywa niechcianych wyrw i nierówności, na które narzekają
użytkownicy tej trasy. Garby powstałe przez rozrastające się korzenie drzew mają więcej niż kilka
lat. O dziwo, nawet podczas łatania drogi takie muldy nie są z jakiegoś powodu usuwane. Jak jeź-
dzi się po czymś takim, lepiej nie mówić. Każdy może przekonać się sam, gdy przyjdzie mu taką tra-
są jechać. Pół biedy, jeśli ktoś jedzie na rowerze terenowym, czy tzw. góralu. Inaczej jest to odczu-
walne na rowerze szosowym, czy na miejskim. 

Wielu spośród rowerzystów to zapaleńcy z ambicjami sportowymi. Ta grupa znacznie się powięk-
szyła w ostatnich latach. Nie oszczędzają na sprzęcie, dlatego też bardziej przypominają sportow-
ców niż rowerzystów jeżdżących rekreacyjnie, czasem w grupach rodzinnych, z dziećmi. Jako ro-
werzysta poruszający się po różnych drogach niemal przez cały rok dość często obserwuję przykła-
dy braku odpowiedzialności rodziców za dzieci na trasach dla rowerów. Taka droga to nie plac za-
baw, a i tu trzeba mieć baczenie na dziecko. 

Warto o tym pamiętać, bo wchodzimy w sezon letni i można spodziewać się nasilenia ruchu na
drogach rowerowych. Do tematu wrócę w kolejnym numerze. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Rowerowa alternatywa

„Rowerzyści potrzebują
dróg dobrej jakości 
i  bezpiecznych, a z tym
wciąż nie jest najlepiej”

Z publikacjami dotyczącymi funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
rozstałem się ponad 10 lat temu. Przedtem jako dziennikarz byłem na bie-
żąco w spółdzielczym życiu Ursynowa i Mokotowa. W końcówce lat

dziewięćdziesiątych i na początku nowego stulecia w wielu ursynowskich spół-
dzielniach wrzało. Prawie w każdej funkcjonowały wzajemnie zwalczające się tzw.
grupy interesu. Zmiany zarządów były na porządku dziennym, ale prezesi i wpływowi członkowie
rad nadzorczych łatwo się nie poddawali. Nader często zebrania walne (naonczas zebrania przed-
stawicieli) były starannie wyreżyserowane. Trzymający w spółdzielni władzę stosowali taktykę
„na zmęczenie”. Polegała ona na maksymalnym przedłużaniu obrad – najróżniejszymi metodami.
Była to taktyka niezawodna, ponieważ delegaci na zebranie, nie mogąc znieść wielogodzinnego bi-
cia piany tracili cierpliwość i wychodzili z sali. Często zebrania kończyły się bladym świtem. Głoso-
wanie nad najważniejszymi punktami obrad zarządzano wtedy, kiedy na sali pozostało tylko kil-
kadziesiąt zaufanych osób. Perfidnie i notorycznie wykorzystywano tzw. II termin zebrania, bo wów-
czas można było podejmować uchwały zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę delega-
tów obecnych na sali. 

Zazwyczaj było tak, że delegaci, którzy wcześniej opuścili obrady, dowiadywali się poniewcza-
sie o ważnych głosowaniach nad ranem bez ich udziału i przychodzili do redakcji biadolić i prosić
o wsparcie. Pieniła mnie perfidia spółdzielczych cwaniaczków, więc podejmowałem na łamach in-
terwencje, choć jednocześnie nierozwaga i niekonsekwencja delegatów mocno irytowały. Począt-
kowo prezesi spółdzielń bądź przewodniczący rad nadzorczych usiłowali straszyć mnie sądem za
rzekome naruszenie dóbr lub zniesławienie. Szybko przekonali się, że jest to robota bez przyszło-
ści. Nawiasem mówiąc, pozwami o naruszenie dóbr mógłbym sobie podbić jesionkę niczym znany
zagończyk imć Samuel Łaszcz swoją kirejkę. Różnica między nami jest taka, że imć Łasz miał na kon-
cie 270 sądowych wyroków, a ja tylko 13 sądowych pozwów i żadnej rozprawy nie przegrałem. Ja-
ko ostatnia zaciągnęła mnie przed sąd pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, której niedawno – ni z
gruszki, ni z pietruszki –  stołeczni radni nadali tytuł Honorowej Obywatelki Warszawy (śmiech nie-
zmierny się rozlega). Jeśli chodzi o moje prawowanie się z HGW, pani sędzia na szczęście nie po-
dzieliła argumentów prezydentki Warszawy i zasugerowała zawarcie ugody, na co przystałem, by
nie tracić czasu bez potrzeby.

A wracając do tematu pierwszego przypomnę, iż z upływem lat sytuacja w ursynowskich spół-
dzielniach mieszkaniowych normalizowała się i stawała stabilna. To może tylko cieszyć,
gdyż Ursynów na spółdzielniach stoi. Błogi spokój trwał wszakże do maja tego roku, kie-

dy zarząd SM Przy Metrze usiłował bez konsultacji z członkami spółdzielni sprzedać cztery atrak-
cyjne działki, w tym piękny zielony skwer i parking społeczny. Na razie mieszkańcy zdołali zablo-
kować realizację tego mocno kontrowersyjnego pomysłu. Na walne zebranie przybyło kilkaset
osób i nie wszyscy mogli pomieścić się na niewielkiej sali obrad przygotowanej przez zarząd. Zebra-
nie przełożono więc na wrzesień, a ja osobiście mam nadzieję, że za taką psotę członkowie zarzą-
du zaczną rychło opróżniać swoje biurka. Ta spółdzielnia nie miała i nadal nie ma dobrej prasy. W
2010 r. zarząd SM Przy Metrze zamiast ogłosić przetarg na sprzedaż kilku atrakcyjnych działek, usi-
łował po cichu dogadać się z wybraną firmą i sprzedać jej te nieruchomości. Ponad 700 członków
zablokowało planowany przekręt, będąc w przekonaniu, że transakcja wygląda na przygotowaną
pod konkretną, dawno wybraną firmę, a dla zachowania pozorów zostanie przeprowadzone postę-
powanie w trybie zapytań ofertowych. Ówczesny prezes musiał pożegnać się z posadą. 

Na miniony piątek zaplano-
wano walne zebranie w SBM
Stokłosy. Tak się składa, że sie-
dziba redakcji „Passy” mieści się
w zasobach tej spółdzielni, więc
nic dziwnego, że jesteśmy za-
interesowani jej funkcjonowa-
niem. Przed zebraniem zaczęły
krążyć materiały, w których za-
powiadano zburzenie architek-
tonicznego straszydła, czyli ob-
skurnego blaszaka przy ul. Ja-
strzębowskiego 22 i postawie-

nie na jego miejscu 11-piętrowego (ewentualnie niższego – według życzenia spółdzielców) bu-
dynku mieszkalnego. Ten pomysł spodobał się nam z kilku powodów i na tyle zainteresował, że
poświęciłem planowanej inwestycji obszerną publikację w ostatnim wydaniu „Passy”. Czemu przy-
padła nam do gustu inwestycja w spółdzielni, która jako jedna z nielicznych nie ma w pełni ure-
gulowanego stanu prawnego gruntów? Po pierwsze, z naszej wiedzy, ale także z faktów, wyni-
ka, że spółdzielnia, która nie realizuje dzisiaj nowych inwestycji, jest i będzie biedna. Spółdziel-
cza inwestycja na własnej działce zawsze się opłaca i zawsze przynosi kilkadziesiąt milionów zy-
sku. W przypadku SBM Stokłosy wyliczono na papierze korzyść dla spółdzielni w wysokości po-
nad 33 milionów złotych. Po drugie, utrzymywanie status quo przy Bramie do Ursynowa, czyli
obskurnego blaszaka, zlokalizowanego  na drogocennej działce, to jednocześnie marnotrawstwo
i szkoda dla wizerunku dzielnicy. Po trzecie, w informacji widniał zapis, że jakimś cudem jedna
z członkiń zarządu spółdzielni zdołała „wychodzić” w urzędzie pozwolenie na budowę nowego
obiektu, które na dzień dzisiejszy jest prawomocne i ostateczne. W tym momencie wartość dział-
ki skoczyła z 8 do 28 mln zł. 

K to głosi, że inwestycje się nie opłacają, niechaj wybierze się do sąsiedniej SM Służew nad
Dolinką. W okresie kilku lat zrealizowano tam siedem nowych inwestycji, które przynio-
sły milionowe zyski. Dzięki temu zasoby SM Służew nad Dolinką wyglądają jak z pudełecz-

ka. W ubiegłym roku oddano do użytkowania budynek „Sonata nad Dolinką”, w którym powstało
141 mieszkań i lokale użytkowe w parterze. W jednym z lokali o powierzchni prawie 1100 mkw. już
działa w ramach NFZ ogólnodostępna przychodnia POZ. Z wynajmu tak dużego lokalu spółdziel-
nia będzie czerpać stały zysk w wysokości około miliona złotych rocznie. Natomiast cała inwesty-
cja przyniosła mokotowskim spółdzielcom zysk rzędu 35 mln złotych. Pozyskane pieniądze zosta-
ną spożytkowane m. in. na unowocześnienie i remonty starych zasobów oraz wzbogacenie spółdziel-
czej infrastruktury. W tym miejscu glosa do mieszkańców SBM Stokłosy: jeśli ktokolwiek usiłuje wmó-
wić państwu, że nowa inwestycja na własnej działce jest dzisiaj ryzykowna lub nieopłacalna, nie wierz-
cie w ani jedno słowo. To kłamstwo zaprzeczające podstawowym regułom biznesu. Dlatego kiedy
z wypowiedzi członków spółdzielni, którzy w miniony poniedziałek odwiedzili naszą redakcję, in-
formując, iż walne zebranie zostało „ustawione”, realizację nowej inwestycji zablokowano, a wice-
prezesce zarządu optującej za tym przedsięwzięciem odebrano kompetencje, wcisnęło nas w fote-
le. Natomiast szczęki nam opadły, kiedy udało nam się ustalić, że zastosowano stary wypróbowa-
ny na walnych zebraniach numer – wiceprezeskę odwołano około czwartej nad ranem, kiedy na sa-
li pozostało kilkadziesiąt osób.

Nasi informatorzy, a było ich kilkoro, zarzucili firmie odpowiedzialnej za rzetelny przebieg gło-
sowań, że w drastyczny sposób uchybiła temu obowiązkowi. Ponoć delegaci systematycznie opusz-
czający obrady pozostawiali piloty do głosowań na swoich miejscach. Niestety, pracownicy firmy
(ustalimy wkrótce jej nazwę) powinni zabezpieczać pozostawione piloty pod zamknięciem, by in-
ne osoby nie mogły z nich bezprawnie korzystać. Nie dopilnowano tego i ponoć pod koniec zebra-
nia wiele osób mogło głosować za pomocą kilku pilotów. Jeśli to prawda, mamy do czynienia z kry-
minałem. Wydaje się, że sprawą powinna zainteresować się prokuratura, która posiada narzędzia,
by ustalić, czy opowiadania naszych informatorów są zgodne z prawdą. 

C o jeszcze? Kilka osób publicznie stawiało zarzut, iż wspomniana wyżej moja publikacja
z minionego tygodnia jest artykułem sponsorowanym. Publicznie oświadczam, że ani ja,
ani redakcja nie powąchaliśmy z tego tytułu złamanego grosza. Pojawiają się pogłoski,

że trzymający władzę w SBM Stokłosy zamiast budować, planują po prostu sprzedać działkę przy
ul. Jastrzębowskiego 22. Mieszkańcy pod żadnym pozorem nie powinni wyrazić na to zgody. Mi-
lionowe zyski z inwestycji powinny trafić do spółdzielczej kasy, a nie do kieszeni dewelopera, być
może już wybranego (patrz wyżej: SM Przy Metrze rok 2010). Poza tym, w naszym kraju milio-
nowe transakcje zwyczajowo wiążą się z 10- bądź 20-procentową prowizją, więc należy zawcza-
su mocno dmuchać na zimne.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Co za paka pilnuje blaszaka?

„Kilka osób publicznie stawiało
zarzut, iż wspomniana wyżej 
moja publikacja z minionego 
tygodnia jest artykułem 
sponsorowanym. Publicznie
oświadczam, że ani ja, ani 
redakcja nie powąchaliśmy 
z tego tytułu złamanego grosza”

Na prawicy modna jest idea nowa,
Żeby zacząć wszystkie ciąże rejestrować.

Wymyśliły prawicowe oszołomy,
Że kobietom zacznie się zaglądać w sromy.

Urzędnicy będą nowe mieć zajęcia,
Zaczną ciąże kontrolować od poczęcia,

By nie chciała żadna z dam usunąć ciąży.
Jest wyjątek. Jeśli sprawca będzie w komży.

Wnet od kobiet spodziewajmy się odwetu,
Będą chciały, żeby wziąć się za facetów.
Skoro przyrost naturalny jest zbyt niski,
Trzeba będzie rejestrować też wytryski.

Ta idea obfituje w nowe wątki,
Ale znowu przewiduje się wyjątki.

Jeśli ktoś powtarza wciąż: subito santo!
Ten odpuści grzech pobożnym ministrantom.

***

BAŚKA MIAŁA FAJNY BIUST
Parafraza piosenki zespołu Wilki
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ZAREJESTRUJ SWOJĄ CIĄŻĘ

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Baśka miała fajny biust,
Ania – styl, a Zośka – coś co lubię,

Lecz wolały Jarosława, nawet są z nim 
w jednym klubie.

Z Kaśką można było zbierać chrust,
chociaż wie, że trudno przeżyć ze mną do pierwszego.
Magda i Jolka też głosowałyby na PiS, a Agniesz-

ka zawiodła mnie.
Piękne jak wiosna, ale krew mnie zalewa.

Wołają: Jarosław! I są z Sochaczewa!

Karolina - istny cud,
Z Aśką nigdy nie było tak samo.

Ewelina zimna jak lód, więc na noc 
umówiłem się z Alą.

Wszystko mógłbym Izie dać,
tak jak Oli, ale one miały odmienny gust,

Powtarzały z ust do ust, aż onieśmielały mnie:
Czy mnie będzie stać na chrust?

Piękne jak wiosna, ale ja je olewam.
Wołały: Jarosław! I są z Sochaczewa!
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Trudno zliczyć, który już raz
skumulowany został na Służew-
cu zakład septyma. W miniony
weekend gracze walczyli o pulę
w wysokości 145 tys. złotych, w
kolejny będzie to już 200 tysięcy.
W historii polskich wyścigów
konnych nie było jeszcze do wy-
grania tak tłustej septymy. 

S eptyma to zakład trudny do
wytypowania, ponieważ na-
leży bezbłędnie wytypować

zwycięzców pierwszych siedmiu go-
nitw zawartych w wyścigowym pro-
gramie. Wytrawni gracze zawiązują
składkowe „spółdzielnie”, bo żeby tra-
fić septymę, należy w każdej gonitwie
wstawić do „siatki” po kilka koni, a im
więcej koni, tym zakład staje się droż-
szy, gdyż liczby koni obstawianych w
kolejnych gonitwach podlegają mnoże-
niu. Wyścigi konne nie są twardym ha-
zardem, raczej grą wiedzy, jednak by
trafić tak skomplikowany i trudny do
typowania zakład jak septyma wiedza
musi być wsparta gotówką. Oczywi-
ście, zdarzają się przypadki, że ktoś
trafi septymę za na przykład 72 zł i
zgarnie kilkanaście tysięcy, ale to rzad-
kość. Jednakowoż, jeśli ma się na wy-
ścigach szczyptę szczęścia, to kto wie…
Tak czy owak, o 200 tys. złotych war-
to powalczyć, bo są to już spore pienią-
dze, które można spożytkować na
zbożne cele. 

W minioną sobotę rozegrano
dwie najważniejsze przed
lipcowymi Derby próby

dzielności dla trzyletnich folblutów –
nagrody Soliny dla klaczy oraz Iwna
dla ogierów i klaczy, oba biegi na dy-
stansie 2200 m. Nagrodę Soliny nie-
spodziewanie wygrała Lady Iwona ze
stajni Piotra Piątkowskiego, bijąc tre-
nowaną przez Macieja Janikowskiego
Lady Jaguar oraz lekko „jechaną” Iva
Grey, podopieczną trenera Krzysztofa

Ziemiańskiego. Te trzy klacze plus Mo-
onu, która nie wystartowała w nagro-
dzie Soliny, bo jest wyraźnie oszczę-
dzana przez trenera Janikowskiego,
znajdą się w gronie faworytów na tego-
roczne Derby (3lipca). 

Nagrodę Iwna wygrał ogier Ka-
neshya ze stajni Krzysztofa
Ziemiańskiego, który bez tru-

du rozprawił się z faworyzowanymi Jol-
ly Jumperem i Matt Machine. Nato-
miast w rywalizacji starszych folblutów
w sprinterskiej Nagrodzie Haracza
(1400 m), nie zaliczany do faworytów
Emiliano Zapata nieoczekiwanie łatwo
ograł mocne ogiery Power Barbarian i
Zanzily Passion. Trenowany przez Emi-
la Zahariewa Emiliano Zapata został
wyhodowany w Wielkiej Brytanii i jest
własnością wyścigowego syndykatu
„Koń dla Każdego”. Ostatnio na Słu-
żewcu powstało już kilka syndykatów,
moda na posiadanie własnego konia
wyścigowego staje się w Warszawie co-
raz bardziej widoczna. Skoro własne
konie mają królowa Elżbieta II i arabscy
szejkowie, to czemu by nie…

N awiązując do zwycięstwa
Emiliano Zapaty w Nagro-
dzie Haracza, nie sposób nie

wspomnieć o wypadku, któremu w tej
gonitwie uległ dosiadający konia go-
ścinnie na Służewcu czeski dżokej Mar-
tin Srnec. Wypadek wyglądał kosz-
marnie. W połowie końcowej prostej
Srnec, dosiadający ogiera Timemaster
– zdecydowanego faworyta tego biegu
– nagle spadł z konia i został strato-
wany przez trzech rywali. Stracił przy-
tomność, ale natychmiast uzyskał po-
moc medyczną. Użyto defilbrylatora,
a kiedy dżokej odzyskał świadomość,
karetka zawiozła go do szpitala. Na
szczęście badanie tomografem nie wy-
kazało żadnych poważnych urazów,
więc Martin opuścił szpital w niedzie-
lę wieczorem i po przenocowaniu w

Warszawie pojechał własnym samo-
chodem do Czech. W pierwszej tego-
rocznej odsłonie cyklu Women Power
Series dla amazonek (1800 m) trium-
fowała Karolina Kamińska na klaczy
Jagga. W poprzednim wydaniu „Pas-
sy” pisaliśmy, że ewentualna porażka
w Nagrodzie Widzowa (2400 m) wiel-
kiego faworyta tej gonitwy ogiera Ni-
ght Tornado, opromienionego sukce-
sami odnoszonymi w ubiegłym roku
na torach Francji, byłaby ogromną nie-
spodzianką. Słowo stało się ciałem.
Night Tornado zajął dopiero czwarte
miejsce, ulegając zwycięzcy ogierowi
Petit oraz Gryphonowi. Wszystko
wskazuje na to, że debiutujący w tym
roku podopieczny trenera Krzysztofa

Ziemiańskiego nie jest jeszcze w szczy-
towej formie, która prawdopodobnie
szlifowana jest na lipiec (Nagroda Pre-
zesa Totalizatora Sportowego) oraz
sierpień (starty we Francji). 

O przebiegu niedzielnej goni-
twy o Nagrodę Kurozwęk
(2600 m) dla koni arabskich

należy jak najszybciej zapomnieć. Przez
dwa kilometry jeźdźcy zachowywali
się niczym na pikniku rekreacyjnym,
prezentując wolne, acz radosne „pata-
taj”. Zaczęli się ścigać dopiero 600 m
przed celownikiem. Była to antyrekla-
ma wyścigów konnych, dlatego w ra-
mach bojkotowania tego rodzaju roz-
grywek nie podajemy rezultatu tej – za
przeproszeniem – gonitwy. PKWK po-

winien zdecydowanie rozprawić się z
tak widoczną i będącą obrazą dla prób
selekcyjnych, jak również samych wi-
dzów, wyścigową kpiną. Nie pierwszy
raz notujemy bowiem na Służewcu te-
go rodzaju godny pożałowania przy-
padek. W najbliższą sobotę w siedmiu
pierwszych gonitwach septyma będzie
się ścigać 55 koni w gonitwach rozgry-
wanych galopem oraz 7 francuskich
kłusaków, więc graczy pragnących co-
kolwiek uszczknąć z puli 200 tys. zł
czeka kolejny ciężki orzech do zgryzie-
nia. Jednak dla podniesienia adrenali-
ny warto przyjść w tym dniu na tor,
pochylić nad programem gonitw i od-
dać rozkoszom łamania głowy.

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

KKAATTAARRZZYYNNAA NNOOWWIIŃŃSSKKAA::
JJaakk ww cczzeerrwwccuu bbęęddąą wwyygglląąddaałłyy
zzaajjęęcciiaa wwee WWssppóóllnnyymm OOggrrooddzziiee
SSDDKK?? PPrroosszzęę pprrzzyybblliiżżyyćć nnaamm ww
kkiillkkuu ssłłoowwaacchh tteenn pprroojjeekktt –– kkttoo
uupprraawwiiaa rroośślliinnyy ww ooggrrooddzziiee?? JJaa-
kkiiee wwaarrzzyywwaa,, jjaakkiiee oowwooccee,, aa jjaakkiiee
zziioołłaa mmoożżeemmyy ttuu zznnaalleeźźćć?? 

MMAARRTTYYNNAA SSIIEERRAADDZZ:: W
czerwcu ciąg dalszy ogrodnic-
twa w SDK! Prace w Ogrodzie
rozpoczynają się z pierwszymi
podrygami wiosny. Już od mar-
ca, ogrodnicy i ogrodniczki ru-
szają z narzędziami przygotowy-
wać ziemię pod uprawy, a trzeba
zaznaczyć, że choć poletka są nie-
wielkich rozmiarów, to napraw-
dę dużo się dzieje na ich po-
wierzchni. Szczypior i rzodkiew-
ka są już przeszłością, teraz przy-
szła pora na zjedzenie ekologicz-
nej sałaty, bo wkrótce w jej miej-
scu pojawią się pomidory.

Sytuacje we Wspólnym Ogro-
dzie charakteryzuje duża dyna-
mika zmian. Temperatury szy-
bują w górę i ulewne deszcze
przyśpieszają dojrzewanie owo-
ców i warzyw. Dlatego też, naj-
lepiej wpaść na jedno ze spo-
tkań, żeby poznać plany na naj-
bliższy czas.

KKttoo mmaa pprraawwoo kkoorrzzyyssttaaćć zz rroo-
śślliinn zzeebbrraannyycchh ww ooggrrooddzziiee??

Każdy ma do nich prawo, są
wspólną własnością. Z upraw
głównie korzystają osoby upra-
wiające je, czyli wolontariusze

zbierający się w poniedziałki i
czwartki. W tym roku spotkania
odbywają się dwa razy w tygo-
dniu (a nie trzy, jak to było w
ubiegłym roku). W zamian za
mniejszą ilość spotkań ogrodni-
czych, organizujemy cykl warsz-
tatów kulinarnych „Roślinność”
o wegańskiej kuchni. Jest to oka-
zja, żeby spróbować warzyw z
ogrodu, pokombinować z łącze-
niem smaków no i oczywiście,
przekonać się, że dania wege nie
odstają od innych rodzajów mię-
snych dań.  

JJaakkąą wwyyssttaawwęę mmoożżnnaa bbęęddzziiee
ww nnaajjbblliiżżsszzyycchh ddnniiaacchh zzoobbaacczzyyćć
ww GGaalleerriiii pprrzzyy KKoozzaacchh??

Od 12 czerwca, w galerii do-
stępne są  „Sploty i jedwabie”,
czyli wystawa prac warsztato-
wych: tkactwo artystyczne i ma-
lowanie jedwabiu osób z progra-
mu „Młodzi 50+”. Przestrzeń
wystawiennicza jest trójwymia-
rowa, barwna i różnorodna. wy-
stawa prac warsztatowych: tkac-
two artystyczne i malowanie je-
dwabiu osób z programu „Mło-
dzi 50+”. 

SSłłuużżeewwsskkii DDoomm KKuullttuurryy ttoo iinn-
ssttyyttuuccjjaa,, kkttóórraa oodd ppoocczząąttkkuu sswwee-
ggoo iissttnniieenniiaa jjeesstt mmooccnnoo zzwwiiąązzaa-
nnaa zz tteemmaattyykkąą oocchhrroonnyy pprrzzyyrrooddyy..
EEkkoollooggiiaa jjeesstt jjeeddnnyymm zz ddzziiaałłaańń
ssttaattuuttoowwyycchh SSDDKK.. WW 22002222 rrookkuu
ppllaaccóówwkkaa pprrzzyybblliiżżaa nnaamm śśwwiiaatt
zznnaannyycchh ii mmnniieejj zznnaannyycchh oorrggaannii-

zzmmóóww żżyyjjąąccyycchh ww rróóżżnnyycchh eekkoo-
ssyysstteemmaacchh.. CCzzeerrwwiieecc jjeesstt ww SSDDKK
mmiieessiiąącceemm ppoośśwwiięęccoonnyymm oorrggaannii-
zzmmoomm żżyyjjąąccyymm ww wwooddzziiee.. JJaakkiiee
wwyyddaarrzzeenniiaa nnaawwiiąązzuujjąą ttoo tteeggoo
tteemmaattuu?? 

Zapraszamy do śledzenia re-
pertuaru, z czerwcowych wyda-
rzeń poświęconych wodzie,
większość jest już za nami. Dzie-

ci zbudowały system retencyjny
i ogród deszczowy, rodzinnie po-
szliśmy na spacer brzegiem
rzeczki przy Dolinie Służewskiej,
a kolejnym razem spacerowali-
śmy poszukując miejskich mew.
Porozmawialiśmy o jakości wo-
dy w stolicy z Miejskim Przed-
siębiorstwem Wodociągów i Ka-
nalizacji w Warszawie. Zwień-

czeniem czerwcowych rozwa-
żań o wodzie, będzie Przyrod-
niczy wtorek z ekspertką #5
WODA. Dr Alicja Pawelec opo-
wie o tym jak wykończyliśmy
ostatniego dinozaura i o progra-
mie jego restytucji.

CCoo bbęęddzziiee tteemmaatteemm pprrzzeewwoodd-
nniimm zz zzaakkrreessuu eekkoollooggiiii ww lliippccuu ii
jjaakkiiee ppllaannuujjąą PPaańńssttwwoo ww zzwwiiąązz-
kkuu zz ttyymm wwyyddaarrzzeenniiaa??

W lipcu wydarzenia z cyklu
„Dom Ekologii” będą kręciły się
wokół zwierząt w mieście. Już
teraz zapraszamy na warsztaty
dla najmłodszych, wtorek z eks-
pertem i wiele innych wydarzeń,
są one dopinane do ostatniego
momentu.

1 czerwca w Służewskim Do-
mu Kultury (SDK) odbyła się
uroczysta gala finałowa 18. edy-
cji festiwalu MAM to! – Młodzi
Artyści Mokotowa. Festiwal jest
bardzo lubianą i cenioną przez
mieszkańców dzielnicy impre-
zą, którą jak dotąd nie może po-
szczycić się żadna inna dzielnica
Warszawy. W festiwalu udział
biorą nie tylko uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodsta-
wowych, ale także i przedszkola-
ki. Dzieci i młodzież z Mokotowa
mają możliwość zaprezentować
swe talenty i umiejętności na sce-
nach lokalnych domów kultury
przed publicznością i przed pro-
fesjonalnym jury.

Przez pierwsze lata festiwal
był finansowany z Biura Kultury
m. st. Warszawy. Obecnie koszty
imprezy pokrywają dzielnicowe
instytucje kultury, które na Mo-
kotowie działają bardzo prężnie.

Co roku w ramach festiwalu
organizowanych jest kilka róż-
nych konkursów. W tej odsłonie
było ich aż 10, a podzielone by-
ły na cztery kategorie: #słowo
#obraz #dźwięk i #taniec. Każ-

dy konkurs miał swój własny re-
gulamin oraz harmonogram.

CCzzyymm ww ttyymm rrookkuu nnaajjbbaarrddzziieejj
zzaasskkoocczzyyllii mmłłooddzzii aarrttyyśśccii?? 

Młodzi artyści zaskakują co
roku! Niektórzy mogą się po-
chwalić sporym stażem wystę-
powania w ramach Mam to!. Po
pewnym czasie, twarze kojarzą
się już z nazwiskami i miło po-
patrzeć jak stają się coraz lepsi
w najróżniejszych dyscyplinach
artystycznych: #słowo, #obraz,
#dźwięk i #taniec. Na przy-
kład, jedna z uczestniczek – Ali-
cja – zakwalifikowała się do
starszej grupy wiekowej w kon-
kursie tanecznym, tylko dlate-
go, że jej umiejętności wykra-
czały poza zdolności jej rówie-
śników. W starszej grupie wie-
kowej zajęła 2 miejsce. 

KKttoo nnaa PPaannii zzrroobbiiłł nnaajjwwiięękksszzee
wwrraażżeenniiee??

Wszyscy zrobili na mnie
ogromne wrażenie, ale powody
były różne. Jedni pięknie mówi-
li  - z wzorową dykcją i artykula-
cją, inni urzekali wyobraźnią i
kompozycjami w obrazach i zdję-
ciach, jeszcze inni posiadali
świetny ruch sceniczny. Dosłow-
nie każdy uczestnik zrobił na
mnie wrażenie. Ich wspólną ce-
chą jest odwaga, pewność siebie
i pasja, z jaką prezentują się na
scenie. Myślę, że festiwal Młodzi
Artyści Mokotowa daje im wiele
radości, spełnienia i potrzebę do-
skonalenia umiejętności. 

JJaakk wwyygglląąddaałłaa tteeggoorroocczznnaa GGaa-
llaa FFiinnaałłoowwaa??

Tegoroczna gala odbyła się w
formie hybrydowej. Część arty-
stów prezentowała swoje talen-
ty na scenie, występy lub prace
pozostałych, publiczność oglą-
dała z ekranu.

Dwieście tysięcy złotych czeka na szczęśliwca na Służewcu

Dżokej wpadł pod kopyta i...wyszedł cało

Magiczny wieczór i inne atrakcje w Służewskim Domu Kultury
W równonoc letnią – 23 czerwca Służewski Dom 
Kultury zaprasza na magiczny wieczór pełen atrakcji.
W programie, między innymi, koncert muzyki ludowej
zespołu Cicha&Spółka, spektakl rodzinny Teatru Akt
„Tańcząc ku korzeniom” oraz warsztaty z plecenia
wianków. O Nocy Świętojańskiej i innych atrakcjach,
które czekają nas w czerwcu w SDK, jak również na te-
mat zakończonej już tegorocznej edycji festiwalu MAM
to! – Młodzi Artyści Mokotowa – rozmawiamy z panią
Martyną Sieradz z Działu Promocji SDK.

MMaarrttyynnaa SSiieerraaddzz ze Służewskim Domem Kultury jest związana
od 2020 roku. Aktualnie pracuje w dziale promocji. Ukończyła
studia inżynierskie, aktualnie studiuje Dziennikarstwo i Nowe Me-
dia w Collegium Civitas w Warszawie. Pasją Pani Marty jest radio.
Od niespełna roku prowadzi serwisy informacyjne w Akademickim
Radiu Kampus. Uwielbia sport, a szczególnie jazdę na deskorolce
i wspinaczkę.
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra,platerey,odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

SPRZEDAM tanio zakład
poligraficzny, 501 150 101

SPRZEDAM warsztat
narzędziowy – przetwórstwo
tworzyw sztucznych, 609 163 386

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

DZIAŁKI budowlane 800 m2

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom Konstancin, 70 m2 +

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

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

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

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

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

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

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

! Piaseczno Gołków, 80 m2

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

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

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

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

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

Działki:
!Działka 1600 m2

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

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

!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

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

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

Do wynajęcia: 
!Mokotów, ul. Belwederska, 

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

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

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

Lokale handlowe : 
!Centrum 58 m2 z dobrym

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!Ursynów-Kabaty, 128 m2

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

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, 

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

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

Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

AVB STUDIO poszukuje
modelek do zdjęć obuwia, 
729 965 108, photo@avb.studio

DO SPRZĄTANIA bloków 
i terenów, 509 318 602, 
510 056 006

POTRZEBNA osoba do pomocy
w formie WOLONTARIATU 
693 828 711

PRODUCENT gablot poszukuje
montera, Konstancin, 
22 754 46 70 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr
313 im. Polskich Odkrywców, ul.
Cybisa 1, poszukuje osoby do pracy
na stanowisku sprzątaczki na
pełen etat. Obowiązki: m.in.
sprzątanie sal, ciągów
komunikacyjnych, sanitariatów.
Wymagania: mile widziane
doświadczenie na takim
stanowisku. Wynagrodzenie:
zasadnicze 2700 zł brutto plus
premia uznaniowa i dodatek
stażowy. Zgłoszenia:
kierownik@sp313.edu.pl 
lub 22 641 26 77 wew. 103

AAA MALOWANIE
tanio, remonty, 

glazurnictwo, panele, 
669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

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

HYDRAULIKA, gaz, elektryka,
602 651 211

HYDRAULIK, pełen zakres, 
601 81 85 81

MOSKITIERY, 
602 380 218

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

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PRANIE dywanów, 
wykładzin, kanap, 

669 945 460

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

ROLETY,
plisy, żaluzje, 

producent, 
602 380 218

ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

509 586 627 
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Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww.. RReeddaakkccjjaa nniiee ooddppoowwiiaaddaa zzaa ttrreeśśćć rreekkllaamm.. 

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

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

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

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

2 2  5 4 4  1 2  0 0

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej                 7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,  7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe    9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4

Ważne telefony

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

„Alternatywy“ zapraszają!
1188..0066 ((ssoobb..)) 1177::0000
MMaattmmooss // LLeeggggeerreezzzzaa || EEpphheemmeerraa FFeessttiivvaall
KKoonncceerrttyy zzeessppoołłóóww MMaattmmooss ii LLeeggggeerreezzzzaa 

ww rraammaacchh ffeessttiiwwaalluu mmuuzzyykkii eekkssppeerryymmeennttaallnneejj
EEpphheemmeerraa.. 

Bohaterem ostatniej płyty amerykańskiego
duetu Matmos zatytułowanej „Regards / Ukłony
dla Bogusław Schaeffer” jest polski artysta Bogu-
sław Schaeffer, ceniony za nowatorskie podejście
do komponowania, eksperymenty z elektroniką
oraz radykalny teatr. Duet Matmos podczas pra-
cy nad nowym materiałem miał dostęp do całe-
go katalogu z utworami kultowego kompozyto-
ra. Fragmenty dawnych kompozycji zostały po-
traktowane niczym kod DNA, na podstawie któ-
rego Matmos stworzyło nowe organizmy mu-
zyczne. Teraz będziemy mieli okazję posłuchać
ich na żywo. 

Wieczór otworzy nowopowstałe polskie trio
Leggerezza, składające się z Olgi Mysłowskiej
(głos), Michała Pepola (skrzypce) oraz Patryka
Zakrockiego (gitara preparowana), którzy przygo-
towali dźwiękowe interpretacje wybranych tek-
stów z „Wykładów amerykańskich” – poetycko-f-
ilozoficznego testamentu Itala Calvina, w którym
pisarz „drobne, świetliste ślady rzeczy” przeciw-
stawia mrocznej katastrofie. 

Koncerty odbywają się w ramach Ephemera
Festival. Ursynowskie Centrum Kultury „Alterna-
tywy” jest partnerem tego wydarzenia. Bilety do-
stępne na stronie goingapp.pl.

1199..0066 ((nniieeddzz..)) 1122::0000
„„NNaawweett mmyysszzyy iiddąą ddoo nniieebbaa””
rreeżż.. JJaann BBuubbeenniiččeekk,, DDeenniissaa GGrriimmmmoovvaa || CCzzeecchhyy,,

FFrraannccjjaa,, PPoollsskkaa,, SSłłoowwaaccjjaa 22002211 || 8877 mmiinn.. 
Porywająca animacja dla dzieci od 6. roku ży-

cia o odwadze i z pozoru niemożliwej przyjaźni
między odwiecznymi wrogami: myszką i lisem.
Przed bohaterami wyboista droga, podczas której
będą musieli przeprawić się przez gorące źródła,
rozwiązać zagadki z przedziwnego wesołego mia-
steczka i stawić czoła mrocznej Wszechpuszczy.
Najtrudniejszym zadaniem może okazać się jed-
nak pokonanie własnych lęków i głęboko zakorze-
nionych uprzedzeń. Czy bohaterom uda się odna-
leźć wspólny język? 

2211..0066 ((wwtt..)) 1199::3300
„„MMyy SSppiirriitt SSaanngg AAllll DDaayy”” –– mmuullttiimmeeddiiaallnnyy kkoonn-

cceerrtt ww wwyykkoonnaanniiuu CChhóórruu KKaammeerraallnneeggoo „„IInnvviiccttaa””
rreeżż.. JJaakkuubb KKaacczzmmaarreekk || 6600 mmiinn..
Czy potrafimy przywołać emocje, które towarzy-

szyły nam w przeszłości? Co czujemy, kiedy my-
ślimy o tym, co ma dopiero nadejść? Koncert Chó-
ru Kameralnego „Invicta” to muzyczna opowieść
o emocjach, które towarzyszą każdemu człowie-
kowi na drodze życia. Najpiękniejsze utwory mu-
zyki współczesnej zostaną uzupełnione przez elek-

troniczne multimedia, improwizacje wokalne, grę
świateł i projekcje wideo. Wydarzenie odbywa
się w ramach cyklu sąsiedzkiego, którego celem
jest prezentowanie twórczości artystów związa-
nych z Ursynowem. Wstęp wolny, obowiązują
wejściówki.

2222..0066 ((śśrr..)) 1177::0000
„„ZZaattrrzzęęssiieennii””
rreeżż.. JJaakkuubb SSnnoocchhoowwsskkii || 8800 mmiinn.. 
Cykl sąsiedzki. Kilkunastu niezwykle wrażli-

wych i odważnych młodych ludzi z Pracowni Te-
atralnej Magdaleny Glapińskiej postanowiło zary-
zykować i szczerze opowiedzieć z pomocą wielkich
tekstów, co czują oraz co myślą o dzisiejszym świe-
cie. Sami wybrali wiersze i monologi wybitnych
autorek i autorów. 

Wydarzenie odbywa się w ramach 4. Festiwa-
lu Słowa. Wstęp wolny, obowiązują wejściówki.

2222..0066 ((śśrr..)) 1188::3300
„„WWeeźź ssiięę zzaacchhoowwuujj””
rreeżżyysseerriiaa:: MMaaggddaalleennaa GGllaappiińńsskkaa;; cchhoorreeooggrraaffiiaa::

SSzzyymmoonn KKaalliicciińńsskkii ii AAggnniieesszzkkaa SSeennddeerroowwsskkaa-RRuucc-
iińńsskkaa || 6600 mmiinn.. 

Czy na co dzień pamiętamy o uprzejmości i
życzliwości? Jesteśmy punktualni i dyskretni?
Spektakl – w ramach cyklu sąsiedzkiego – na pod-
stawie poradnika z lat 60. „ABC dobrego wycho-
wania” Ireny Gumowskiej w humorystyczny spo-
sób portretuje przykłady „dobrego wychowania”.
Występują podopieczni Pracowni Teatralnej Mag-
daleny Glapińskiej.

Wydarzenie odbywa się w ramach 4. Festi-
walu Słowa. Wstęp wolny, obowiązują 
wejściówki.

2233..0066 ((cczzww..)) 1177::3300
PPrreemmiieerraa pprrzzeeddssttaawwiieenniiaa „„PPoorrttrreett BBaarrnnaabbyy’’eeggoo

BBrroocckkeettaa””
rreeżżyysseerriiaa:: MMaaggddaalleennaa GGllaappiińńsskkaa;; cchhoorreeooggrraaffiiaa::

SSzzyymmoonn KKaalliicciińńsskkii ii AAggnniieesszzkkaa SSeennddeerroowwsskkaa-RRuucc-
iińńsskkaa || 115500 mmiinn.. 

Cykl sąsiedzki. Spektakl na podstawie popu-
larnej książki „Lekkie życie Barnaby’ego Brocke-
ta” Johna Boyne’a to opowieść o chłopcu, który od
chwili narodzin jest wyjątkowy. Potrafi unosić się
w powietrzu, lecz jego rodzice nie akceptują tej od-
mienności. W spektaklu wystąpią nastoletni akto-
rzy, podopieczni Pracowni Teatralnej Magdaleny
Glapińskiej. Następnie odbędzie się uroczyste za-
kończenie roku artystycznego w Pracowni oraz 4.
Festiwalu Słowa.

Wydarzenie odbywa się w ramach 4. Festi-
walu Słowa. Wstęp wolny, obowiązują 
wejściówki.

BBiilleettyy ii bbeezzppłłaattnnee wweejjśścciióówwkkii ddoossttęęppnnee ww rreecceeppccjjii
„„AAlltteerrnnaattyyww”” oorraazz oonnlliinnee:: aalltteerrnnaattyywwyy..aarrtt..
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