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J eśli miałbym ocenić to wszyst-
ko, co dziś dzieje się wokół
mnie, to musiałbym przyznać

rację angielskiemu myślicielowi i
pisarzowi, skądinąd zagorzałemu
piewcy chrześcijaństwa –  Gilberto-
wi Keithowi Chestertonowi (1874-
1936), który trafnie stwierdził, że
nie chodzi o to, iż świat stał się gor-
szy, tylko naświetlenie wydarzeń
stało się o wiele lepsze. Chesterton
zdobył się również na celny żart,
formułując taką tezę: „Dziennikar-
stwo polega na tym, że informację
o śmierci lorda Johna przekazuje
się ludziom, którzy nawet nie wie-
dzieli, iż lord John żył”. 

Obecnie ową tezę można
śmiało odnieść do człon-
ków episkopatu Polski.

Większość społeczeństwa nie mia-
łaby zielonego pojęcia o istnieniu
wielu biskupów i kardynałów, gdy-
by papież Franciszek nie zdecydo-
wał się wreszcie, żeby doprowadzić
ich do porządku, co oficjalnie od-
notowały media. I nie jest tak, iż ci
panowie stali się nagle gorsi, tylko
naświetlenie ich działań uległo zde-
cydowanej poprawie, bo hasło „tyl-
ko nie mów nikomu” straciło waż-
ność. No i nie tylko wierni mogli –
jak to się mówi – od razu przejrzeć
na oczy.

T ak Bogiem a prawdą, gdy
Franciszek posiadł wiedzę o
kolejnych odkryciach, jakich

dokonuje się w polskim Biskupi-

nie, zaczął tych bon vivantów i sa-
mozwańczych dyktatorów, jedne-
go po drugim, wzywać na dywa-
nik, żeby uświadomić im – gdzie
Rzym, gdzie Krym. Mówiąc zaś
bardziej dosadnie, opiernicza te-
raz posiadaczy cennych pierścieni
i strojnych purpuratów jak bure
suki. Z wysokości Wzgórza Waty-
kańskiego widać dostrzegł, że w
głowach im się poprzewracało.
Chciwość, pazerność i dwulicowość
są wreszcie karane przez samego
szefa, a błyskawiczne usuwanie
wielkopańskich naczelników die-
cezji, niekiedy zwyczajnych pija-
ków i wydrwigroszy, jest najlep-
szym świadectwem, iż Franciszek
wie już o nich wszystko co trzeba. 

K ościół – jako instytucja mo-
ralnie spajająca społeczeń-
stwo przez setki lat  – chwie-

je się teraz i klęka przed wierny-
mi, spowiadającymi go z ewident-
nych grzechów. Będąca niewątpli-
wym efektem celibatu pedofilia, o
której się najwięcej mówi, to tylko
wierzchołek góry lodowej. Naj-
większym grzechem ludzi Kościoła
stało się bowiem jawne żerowanie
na majątku publicznym. Pod płasz-
czykiem „potrzeb sakralnych” dzia-
łająca wedle średniowiecznych za-
sad instytucja zawłaszczyła bo-
wiem pół Polski bez mała i wciąż
żąda więcej i więcej, wykorzystując
w tym celu nawet najdrobniejsze
luki prawne. Niektórzy powiadają,
że to współcześni Krzyżacy, tylko w
celu zawłaszczania nie posługują
się mieczem. O kościelnym faryze-
uszostwie mówią coraz częściej sa-
mi księża, jak choćby ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski. Jak na ironię
jednak, obecne władze RP robią
dobrą minę do złej gry. Im bardziej
prominentni i pomniejsi duchow-
ni się kompromitują, tym bardziej
sprzyja się ich żądaniom, próbując

przemienić indywidualną, dyskret-
ną wiarę w Boga – jak nakazuje
Biblia – w zbiorowy fanatyzm re-
ligijny, wymuszany instruktażem
szkolnym. I tej tendencji delegowa-
ny do spraw edukacji i nauki mini-
ster Przemysław Czarnek nawet
nie usiłuje wybielić. Skądinąd bo-
ska zasada wolnej woli ginie w co-
raz większej czeluści nakazów i za-
kazów. A jak wytłumaczyć dzie-
ciom uczęszczającym na lekcje re-
ligii w szkole, że obecni apostoło-
wie, strojni w biskupie szaty, nie
są właściwymi autorytetami mo-
ralnymi? Przecież dzieciarnia ła-
two dowiaduje się całej prawdy z
Internetu. I prędzej uwierzy Inter-
netowi niż ambonie. 

S urowy paternoster należy
się episkopatariuszom, któ-
rzy – nie za darmo zapewne

– sami zaprzeczają głoszonym
przez siebie zasadom i zgadzają
się na naruszanie świętości związ-
ku małżeńskiego (co Bóg złączył,
człowiek niech nie rozłącza). W
efekcie zamiast przestrzegania
tych zasad widzimy, że wśród elit
zadaje się raczej znane z przed-
wojennej piosenki pytanie: czy pa-
ni Marta jest grzechu warta? No
cóż, za pieniądze ksiądz się mo-
dli, za pieniądze lud się podli... A
swoją drogą, wyspecjalizowani
prawnicy oraz dociekliwi reporte-
rzy w wielu wypadkach wskazują,
że w pozyskiwaniu cudzych ma-

jątków Kościół – rzymskokatolic-
ki akurat – potrafi działać niczym
zorganizowana grupa przestęp-
cza. Sam nie ośmieliłbym się wysu-
nąć takiego oskarżenia, ale z licz-
nych publikacji wyczytuję to mię-
dzy wierszami. Inna sprawa, że w
długoletnim ukrywaniu prze-
stępstw pedofilii, popełnianych
przez księży, można się było śmia-
ło dopatrywać mafijnej zmowy,
swoistej omerty. I całe szczęście,
że bezkarność w tym względzie zo-
stała wreszcie ukrócona i to przy
znacznym współudziale papieża
Franciszka. 

A le bezkarność, a w każdym
razie nieponoszenie jakiej-
kolwiek odpowiedzialno-

ści za sprzeniewierzanie majątku
publicznego to przecież nie jest
wyłącznie grzech kleru. Zmarno-
wać miliard złotych to dla polskie-
go rządu – jak splunąć, jeśli przyj-
rzeć się choćby temu, co zrobiono
w Ostrołęce. Tym bardziej więc
lekceważy się wyrzucenie w błoto
„głupich” 70 milionów, wydanych
z ewidentnym naruszeniem pra-
wa na niedoszłe wybory prezy-
denckie. Gdyby spytano mnie o
grzechy samych premierów, za-
dałbym nie byle jaką pokutę i Be-
acie Szydło, i Mateuszowi Mora-
wieckiemu. I nic nie pomogłaby
tu wygłaszana uporczywie Ewan-
gelia według premiera Mateusza,
który – gdy jakże często mówi, że
jest dobrze, to on tylko mówi. A
nie zająknie się nawet o stopnio-
wym ograniczaniu samorządno-
ści lokalnej, co może najjaskra-
wiej uwidacznia się na przykła-
dzie Warszawy. Już nie tylko po-
przez wprowadzenie „eksteryto-
rialności” placu Piłsudskiego, lecz
również poprzez zagarnięcie przez
państwo Szpitala Południowego
na Ursynowie. 

K olejnym źródłem konflik-
tów staje się uchwalona
przez Sejm ustawa w kwe-

stiach reprywatyzacyjnych. Ma
ona swoje zalety ze społecznego
punktu widzenia, ale po ewentual-
nym wejściu w życie może wyrzą-
dzić bezpodstawnie mnóstwo in-
dywidualnych krzywd, zwłaszcza
w Warszawie. Tymczasem orzecz-
nictwo sądów w tych sprawach ce-
chuje taka rozbieżność, że nikt już
nie jest w stanie w tym się poła-
pać. Nie tylko z tego powodu zresz-
tą obywatele RP tracą powoli sza-
cunek dla prawa...

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

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

KK oo mm uu  nn aa ll ee żż yy  ss ii ęę  pp aa tt ee rr nn oo ss tt ee rr .. .. ..KK oo mm uu  nn aa ll ee żż yy  ss ii ęę  pp aa tt ee rr nn oo ss tt ee rr .. .. ..
RYS. PETRO/AUGUST



3



4

Rezerwat Skarpa Ursy-
nowska objęła inwazja
rdestwowca japońskiego.
To roślina pochodząca z
Azji, dorastająca do kilku
metrów wysokości.

Między aleją Wilanowską a
Ursynowem roztaczają się daw-
niejsze tereny parkowe należące
do dworów. Obejmują one m.in.
fragment skarpy doliny Wisły,
tzw. skarpy warszawskiej, tej sa-
mej, która przebiega w centrum
Warszawy pod Zamkiem Kró-
lewskim. To unikatowy ekosys-
tem, łączący łąki z podmokłym
lasem. Cechą charakterystycz-
ną przyrody rezerwatu Skarpa
Ursynowska jest występowanie:
łąk, torfowisk, grądów, olsów,
łęgów oraz zbiorników wod-
nych. Dzięki takiemu olbrzymie-
mu zróżnicowaniu dobre wa-
runki bytowania znajduje tu
wiele gatunków zwierząt, roślin
i grzybów. 

Występują tu m. in. łasica po-
spolita, sarna, lis, wiewiórka po-
spolita, jeż, nietoperze, bóbr eu-
ropejski, ropucha szara, trasz-
ka, rzekotka drzewna, żaba
trawna, moczarowa i zielona,
kumak nizinny, zaskroniec i sło-
wik, oraz spośród flory m. in.
olsza czarna, czeremcha pospo-
lita, jesion wyniosły, wiąz szy-
pułkowy, osika, wierzba, brzoza
brodawkowata, klon, jawor,
grab pospolity, dąb szypułkowy
i topola szara. Oprócz samego
rezerwatu istnieje jego otulina i
jest to już teren niemalże ponad
100 hektarów. Dzięki rozlewi-
skom, oczkom wodnym oraz
strumieniom okolica jest jed-
nym z najważniejszych miejsc
retencji w południowo-zach-
odniej Warszawie. To niezwy-

kle ważne biorąc pod uwagę su-
che i upalne lata, jakie w ostat-
nio stają się w stolicy normą.

Inwazja z Azji
Niestety, przyroda rezerwatu

musi opierać się nie tylko antro-
popresji, ale i również z inwa-
zyjnymi gatunkami obcymi.
Wśród nich najbardziej widocz-
ne są nawłoć kanadyjska, która
dominuje łąki oraz rdestowiec
japoński. Ten drugi potrafi sku-
tecznie natomiast zablokować
dostęp światła do wszystkich ro-
ślin. Sprowadzony do ogrodów
europejskich w celach ozdob-
nych i miododajnych jest obecnie
problemem dla rodzimej flory.
Przypominające bambus kilku-

metrowe nawet pędy rdestowca
robią wrażenie, ale są realnym
zagrożeniem i powinny być
zwalczane. Tak też stało się z sie-
dliskiem na Skarpie Ursynow-
skiej, gdzie w miejscu roślin po-
jawiło się kilkadziesiąt metrów
kwadratowych siatki. Prace wy-
konano w ramach projektu zwal-
czania inwazyjnych gatunków
obcych prowadzonego przez Ge-
neralną Dyrekcję Ochrony Śro-
dowiska z udziałem środków
unijnych.

–W ramach projektu na Skar-
pie Ursynowskiej do zwalczania
rdestowca japońskiego wykorzy-
stuje się metodę mesh-tech. Me-
toda polega na oczyszczaniu i
siatkowaniu terenu. Młode pędy

rdestowca wyrastają przez otwo-
ry w stalowej siatce. W trakcie
wzrostu, średnica pędów syste-
matycznie zwiększa się. Po pew-
nym czasie pędy zaczynają ocie-
rać się o stalową siatkę i przera-
stać ją. Postępujący dalszy
wzrost średnicy pędów skutkuje
odcięciem dopływu wody do kłą-
czy. Tarcie w miejscu styku z siat-
ką powoduje dalsze uszkodze-
nie pędów. Liście i pędy więd-
ną, a następnie łamią się, prze-
wracają i ostatecznie obumiera-
ją – wyjaśnia Piotr Otrębski,
rzecznik GDOŚ - Trzeba zazna-
czyć, że przez pewien czas kłącza
będą nadal wytwarzać i wypy-
chać nowe pędy przez drucianą
siatkę, lecz postępujący stale pro-
ces doprowadzi w końcu do za-
mierania pędów i wyczerpania
zapasów węglowodanów zawar-
tych w kłączach, które są nie-
zbędne do wzrostu pędów. W
rezerwacie Skarpa Ursynowska
rdestowiec występuje w formie
trzech płatów, na których domi-
nują osobniki tego inwazyjnego
gatunku – dodaje. 

W ramach prac na Skarpie Ur-
synowskiej: usunięto zalegającą
biomasę rdestowca z poprzed-
nich sezonów wegetacyjnych,
usunięto młode tegoroczne pę-
dy, złożono do wyschnięcia ścię-
te tegoroczne pędy w pryzmach,
zabezpieczono ścięte pędy przed
przypadkowym roznoszeniem
przez wiatr i zwierzęta poprzez
okrycie ażurową siatką, umiesz-
czono trzy tabliczki informacyj-
ne na/przy pryzmach z tego-
roczną biomasą, rozłożono siat-
kę na ściętych pędach rdestowca.

Niszczycielskie rośliny
Rdestowce to pochodzące z

Azji, wieloletnie rośliny o silnie
rozgałęzionych pędach, swoim
pokrojem przypominające
krzew, o wysokości dochodzącej
nawet do 4 m. Należą do naj-
bardziej inwazyjnych roślin Eu-
ropy, a ich uprawa jest zabro-
niona. Tworzą gęste, jednoga-
tunkowe łany, które uniemożli-
wiają występowanie innych ga-
tunków roślin, powodują zmia-
nę siedliska i utratę miejsc lęgo-
wych, schronień i bazy pokar-
mowej dla wielu gatunków
zwierząt, ograniczając ich róż-
norodność. 

Jednocześnie są to niezwykle
niszczycielskie rośliny, które po-
przez swoją olbrzymią siłę wzro-
stu, głęboką i szeroką penetrację
gleby, wyrządzają wiele szkód.
Należy pamiętać, że inwazje bio-
logiczne obcych gatunków ro-
ślin i zwierząt to jedno z najwięk-
szych zagrożeń dla przyrody. 

P i o t r  C e l e j

W najbliższą niedzielę, 4 lipca, o godzinie 14.00 Urząd
Dzielnicy Ursynów zaprasza na plenerowy spektakl w
ramach cyklu „Bajki na trawie”. Tym razem spotkanie
odbędzie się w Parku przy Bażantarni. Dla najmłod-
szej ursynowskiej publiczności wystąpi Teatrzyk Raz
Dwa Trzy w spektaklu „Opowieści Sznurkowe”, po któ-
rym odbędą się warsztaty wyplatania figur ze sznurka.
Wstęp wolny - zalecane własne kocyki do siedzenia.

- Bajki na trawie to połączenie zabawy i nauki dla najmłodszych.
Cykl został bardzo dobrze przyjęty przez młodą ursynowską widow-
nię, dlatego po pandemicznej przerwie, podczas której spotkania
z bajkami odbywały się w sieci, wracamy do spektakli w plenerze.
Aby zapewnić dostępność wydarzeń dla najmłodszych, przygoto-
waliśmy w te wakacje aż osiem spotkań w trzech lokalizacjach – mó-
wi zastępca burmistrza Klaudiusz Ostrowski.

Zakończyła się piąta w ciągu ostatnich dwóch  miesięcy
kontrola w Szpital SOLEC Sp. z o.o., spółce zarządzają-
cej Szpitalem Solc oraz Szpitalem Tymczasowym.
Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
pozytywnie zaopiniowali wdrożone rozwiązania. 

„Warto przypomnieć, że od 20 kwietnia br. pracę spółki kontro-
lował Narodowy Fundusz Zdrowia oraz czterech Konsultantów
Wojewódzkich. Wszystkie kontrole zakończyły się pozytywnie, co
gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów, dobrą organizację pracy oraz
wysoką jakość świadczonych usług” – mówi  dr n. med. Ewa Więc-
kowska, Pełnomocnik Zarządu Szpital Solec Sp. o.o., spółki odpo-
wiedzialnej za funkcjonowanie Szpitala Tymczasowego.

Wakacje w mieście nie muszą być nudne. Na ursynow-
skim „Orliku” przy ul. Przy Bażantarni 3, rozpoczyna-
ją się zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży prowa-
dzone przez wykwalifikowanych trenerów. 

Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat potrwają do 27 sierp-
nia, prowadzone będą od poniedziałku do piątku. Udział w trenin-
gach jest bezpłatny. Zapisy na zajęcia trwają przez cały okres trwa-
nia projektu, jednak maksymalna liczba uczestników treningu to 20
osób. Dzieci można zapisywać osobiście u trenerów na “Orliku” przy
ul. Przy Bażantarni 3, przed rozpoczęciem zajęć w poszczególnych
grupach.

- Wakacje to czas na aktywność sportową. Zachęcam zatem naj-
młodszych miłośników piłki nożnej do skorzystania z naszej propo-
zycji treningów na ursynowskim „Orliku”- mówi zastępca burmistrza
Ursynowa Piotr Zalewski.

W programie znajdują się różne elementy gry w piłkę, sportowe
gry i zabaw i ćwiczenia rozwijające koordynację ruchową.

Dzieci trenować będą w grupach podzielonych według wieku:
10.00 -11.30 - dzieci w wieku 6-7 lat (urodzone w 2014 i 2015 r.)
11.45 -13.15 - dzieci w wieku 8-9 lat (urodzone w 2012 i 2013 r.)
13:30 do 15:00 - dzieci w wieku 10-11 lat (urodzone w 2010 i

2011 r.)
15:15 -16:45 - dzieci w wieku 12-13 lat (urodzone w 2008 

i 2009 r.)

Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy zaprasza na plene-
rową wystawę malarstwa „Być jak Van Gogh – twór-
czość w czasie pandemii”. Są to obrazy uczestników za-
jęć dla seniorów z pracowni plastycznej w Klubie A4 –
filii Domu Kultury SMB Imielin, prowadzonej przez
Marię Kuduk-Białkowską. 

Wystawę można oglądać, przy wejściu do Urzędu Dzielnicy Ur-
synów, od strony al. KEN. Obrazy powstawały od marca do czerw-
ca 2020 roku. Artyści malowali w swoich domach, a konsultacje i
korekty były prowadzone on line. Twórcy czerpali inspiracje z naj-
bliższego otoczenia, a także ze zdjęć i wspomnień.

W niedzielę, 27 czerwca, wolontariusze, radni oraz
członkowie stowarzyszenia Polski 2050 spotkali się w
Parku Jana Pawła II z mieszkańcami Ursynowa w ra-
mach letniej akcji #poznajMYsię. Na Ursynowie było to
pierwsze z cyklu pięciu spotkań, jakie zostały zaplano-
wane przez Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni. 

- Na spotkaniach z mieszkańcami chcemy rozmawiać o tym, co po-
winno się zmienić w naszej dzielnicy, ale z przyjemnością również
dowiemy się za co kochają Ursynów. Chcemy się przedstawić miesz-
kańcom i powiedzieć, że Polska 2050 Szymona Hołowni chce wsłu-
chiwać się w ich opinie, rozmawiać i wspólnie zmieniać Ursynów –
powiedział Paweł Lenarczyk odpowiedzialny za budowanie struk-
tur politycznych w Warszawie Polski 2050 Szymona Hołowni.

Wracają Bajki na trawie!

Pozytywne wyniki kontroli 
w Szpitalu Tymczasowym

Czas na wakacyjny futbol!

Nowa wystawa przy urzędzie

Spotkania z mieszkańcami

Inwazja groźnej rośliny na Skarpie Ursynowskiej
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Coraz bliżej do oddania upra-
gnionego przez mieszkańców
mostu wzdłuż ulicy Sarmackiej.
Dzięki niemu ma poprawić się
komunikacja w okolicy Mia-
steczka Wilanów. 

Nowy wjazd powstał dzięki współ-
pracy miasta i dewelopera Robyg. Nad-
wodne przedłużenie Sarmackiej skła-
da się się z jezdni z jednym pasem w
każdą stronę, przedzielonych pasem
z kostki. Po zachodniej stronie prze-
prawy znajduje się przejazd rowero-
wy, będący przedłużeniem drogi ro-
werowej na Sarmackiej. Droga ta łączy
się z ciągiem pieszo-rowerowym po
południowej stronie potoku, wzdłuż
Alei Wilanowskiej.

Zarząd Dróg Miejskich przebuduje
natomiast skrzyżowanie al. Wilanow-

skiej z ul. Kosiarzy, tak, aby możliwe
stało się podłączenie do niego ul. Sar-
mackiej. Rozpoczęcie robót zbliża się
coraz większymi krokami. Jeszcze
przed świętami Bożego Narodzenia
ogłoszono przetarg, aby wyłonić wy-
konawcę. Komplikacje jednak sprawiły,
że most powstał szybciej niż przebudo-
wa skrzyżowania.

Obecnie obydwa etapy są na ukoń-
czeniu, możliwe jest już przejechanie
drogą rowerową oraz przejście cią-
giem pieszym. Światła staną się no-
wocześniejsze – będą działać w akomo-
dacji i zostaną wyposażone w detekcję
ruchu. Skrzyżowanie będzie miało sy-
gnalizowane przejścia dla pieszych z
każdej strony – wcześniej zebry bra-
kowało od wschodu. Każde z nich bę-
dzie miało pośrodku azyl, zostanie tak-

że wyposażone w płyty z wypustkami
dla osób niedowidzących. Na skrzyżo-
waniu z al. Wilanowskiej w ulicę Sar-
macką i na odwrót będzie można skrę-
cić w każdej relacji – zostaną wyzna-
czone dodatkowe pasy do skrętu. Za-
chodnią stroną skrzyżowania będzie
poprowadzona droga rowerowa od ul.
Sarmackiej, która połączy się z trasą po
północnej stronie al. Wilanowskiej.
Prace objęły też umocnienie brzegu
Potoku Służewieckiego, budowę chod-
ników prowadzących przez i do mostu
oraz nasadzenia zieleni. 

W założeniu kończąca się inwesty-
cja ma odkorkować wjazdy na Miastecz-
ko Wilanów od strony al. Wilanowskiej.
Ma być też sposobem na zakorkowany
wjazd w ul. Branickiego – do momen-
tu otwarcia kolejnego etapu Południo-

wej Obwodnicy Warszawy to właśnie ta
ulica musi radzić sobie ze wzmożonym
ruchem na ul. Przyczółkowskiej związa-
nym z otwarciem Mostu Południowego.
Codziennie pas skręcający w kierunku
Miasteczka Wilanów korkuje się na wie-
le godzin. 

Długo czekaliśmy na ten most. Mam
nadzieję, że spełni pokładane w nim
nadzieje - mówi Marta z ulicy Sarmac-
kiej – obecnie by dojechać do domu mu-
szę okrążać pół Wilanowa, a także po-
stać swoje w korku. Jestem pełna na-
dziei, że opuszczanie i wjeżdżanie Mia-
steczko Wilanów w końcu nie będzie
katorgą– dodaje. 

Być może już niedługo korki na Mia-
steczku Wilanów będą powstawały
sporadycznie. Przypomnijmy, że od 22
grudnia kierowcy mogą korzystać z po-

nad 15 kilometrów drogi ekspresowej
S2 pomiędzy węzłami Warszawa Wila-
nów a Lubelska, z nowym mostem na
Wiśle. Wciąż jednak nieprzejezdny jest
tunel pod Ursynowem, którego otwar-
cie ma nastąpić w najbliższych miesią-
cach. Nieco później powstanie 130-me-
trowy fragment jezdni łączący Ursy-
nów z Wilanowem - między ul. Płasko-
wickiej na Ursynowie i POW w okolicy
ul. Branickiego. Dzielnica otrzymała
ostatnio pozwolenie na budowę tego
odcinka. W dalekosiężnych planach
jest też przebudowa skrzyżowania ul.
Vogla, Przyczółkowej oraz drugim koń-
cem Branickiego. Być może korki na
Miasteczku Wilanów zmaleją także po
wybudowaniu długo oczekiwanego
tramwaju na to osiedle. 

P i o t r  C e l e j

Wśród mieszkańców Ursynowa panuje
przekonanie, że ursynowska, publiczna
służba zdrowia należy do całkiem do-
brych. Może rzeczywiście tak jest? 

We wtorek 22 czerwca ok. 14-tej zgłosiłem się
do przychodni na Romera celem odbioru wyników
badań żony. Przy okienku byłem jedynym oczeku-
jącym. Po drugiej stronie szyb, folii i innych anty-
kolidowych zabezpieczeń pani w średnim wieku
segregowała swoje papiery i szufladki. Stałem
spokojnie, wreszcie, po ok. 15 minutach „pani z
okienka” zainteresowała się, w jakim celu dziadek
stoi przy okienku. Okazało się, że wyników badań
jeszcze nie ma i sprawa została zamknięta.  Kolej-
nego dnia, tj. 23 czerwca w środę ok. 13-tej dotar-
łem do swojej przychodni Na Uboczu. Celem by-
ło uzyskanie recepty na szczepionkę przeciw klesz-
czowemu zapaleniu mózgu (KZM). Rejestracja
odgrodzona szklanymi szybami, taśmami i sznu-
rami, a wewnątrz dwie sympatyczne panie. Tu
także byłem jedynym interesantem. Zapytałem
uprzejmie, czy istnieje możliwość abym dzisiaj
(tj. w środę) dostał się do lekarza celem uzyska-
nia recepty na szczepionkę. Pani zapytała mnie o
nazwisko mojego lekarza prowadzącego, a po
uzyskaniu odpowiedzi stwierdziła, że pan dok-
tor będzie we wtorek (tj. za tydzień) i jeśli przyj-
dę, to być może mnie przyjmie. Na moje stwierdze-
nie, że  w dokumentacji przychodni są moje aktu-
alne badania, a ja nie czuję żadnych dolegliwości,
wobec czego wizyta u dowolnego lekarza mogła-
by trwać ok. 5 minut – pani stwierdziła, że abso-
lutnie nie ma szans na wcześniejszą wizytę. Tem-
peratura zarówno 22, jak też 23 czerwca  dobrze
przekraczało 30 stopni, więc przyjście do przy-
chodni  i stanie przy okienku nie należało do przy-
jemności, tym bardziej, że jestem, niestety, starszą
osobą (77 lat). Tego, co pomyślałem o ursynow-

skiej służbie zdrowia, nie napiszę, aby nie gor-
szyć młodzieży!

Przypomniała mi się natomiast przygoda z 2002
roku, gdy pracowałem w Najwyższej Izbie Kontro-
li. Także w czerwcu prowadziłem wówczas kontro-
lę w ważnym śląskim urzędzie. Któregoś dnia po
skończonej pracy postanowiłem przejść się po
mieście. W hotelu zmieniłem swój „służbowy”
strój na kraciastą koszulę i dżinsowe spodnie. Spa-
cerując po Katowicach, w pewnej chwili poczułem,
że rozpoczyna się atak kolki nerkowej. Okazał się
nadzwyczaj silny, do tego stopnia, że nie byłem w
stanie wrócić do hotelu, ani zatelefonować na po-
gotowie (komórek prawie jeszcze nie było). Do-
słownie zwijałem się z bólu i poruszałem się z naj-
większym trudem.  Popołudniowy upał sprawił, że
byłem mokry od potu. Po licznych próbach za-
trzymałem taksówkę i poprosiłem o kurs do Pogo-
towia Ratunkowego. Tam siadłem na ławce ocze-
kujących, w większości pokancerowanych  pijacz-
ków, od których niewiele różniłem się już wyglą-
dem. Kiedy przyszła moja kolej, rejestratorka za-
dała mi pytanie; „wy jakoś się nazywacie?” Nie by-
łem już w stanie cokolwiek powiedzieć, więc wy-
jąłem z kieszeni koszuli NIK-owską legitymację, w
której było moje nazwisko poprzedzone literkami
„dr hab.” Rejestratorka z legitymacją wybiegła …
i się zaczęło. Za chwilę przybiegł lekarz dyżurny,
zaprosił mnie do swego gabinetu, otoczył wszech-
stronną i czułą opieką, uśmierzył ból zastrzykami.
Karetka odwiozła mnie do hotelu, a w środku no-
cy odwiedził mnie  (w hotelu) inny lekarz z pogo-
towia z pytaniem o mój stan zdrowia.

I pomyśleć, jak bardzo troska przedstawicieli pu-
blicznej służby  o stan zdrowia pacjenta zależy
od tego, czy potrafi się odpowiednio przedstawić
(niekoniecznie taką, czy inną legitymacją)!

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Warszawscy radni udzieli-
li prezydentowi Rafałowi
Trzaskowskiemu absolu-
torium z wykonania bu-
dżetu za rok 2020. Za
udzieleniem absolutorium
głosowało 40 radnych, 17
było przeciwko, 2 się
wstrzymało. W trakcie se-
sji prezydent stolicy zapre-
zentował raport o stanie
miasta.

– Z powodów oczywistych
chciałem skupić się dzisiaj na
kwestiach związanych z wyzwa-
niem pandemii. Był to dla
wszystkich mieszkańców nasze-
go miasta bardzo trudny czas,
często okupiony dramatem utra-
ty bliskich nam osób – powie-
dział prezydent Trzaskowski i
dodał, że w tym trudnym czasie
Warszawa pokazała swą siłę –
w ciągu kilku tygodni udało się
przestawić pracę miejskich in-
stytucji na tryb awaryjny.

Na koniec roku 2020 dochody
miasta wyniosły 18 mld 557 mln,
a wydatki 20 mld 226 mln. W
wyniku epidemicznych ograni-
czeń zmniejszyły się m.in. wpły-
wy miasta ze sprzedaży biletów
Warszawskiego Transportu Pu-
blicznego (o 36,4%), opłat par-
kingowych (39,3%), podatku od
czynności cywilnoprawnych
(4,6%) oraz udziału w podatku
dochodowym od osób fizycz-
nych PIT (4,8%). Na same dzia-
łania związane z przeciwdziała-
niem i usuwaniem skutków pan-
demii Warszawa przeznaczyła
144,9 mln zł.

Stolica podjęła liczne działania
na rzecz ochrony przedsiębior-
ców dotkniętych ograniczenia-
mi działalności obniżając m.in.

stawki za dzierżawę i wynajem
miejskich nieruchomości. To
przełożyło się na wpływy w bu-
dżecie: dochody z najmu nieru-
chomości były niższe o blisko
25%, z najmu lokali użytkowych
o ponad 25%, a z dzierżawy
gruntów o ponad 14% w stosun-
ku do wielkości planowanych
przed pandemią.

W 2020 r. w Warszawie po-
datki za rok 2019 zapłaciło 1 mln
430 tys. osób, tj. o 51 tys. więcej
niż w poprzednim okresie rozli-
czeniowym. To największy rocz-
ny przyrost nowych podatników.
Mimo ich większej liczby, do bu-
dżetu miasta wpłynęło mniej pie-
niędzy. Łącznie było to 6,1 mld
zł, czyli o 168 mln zł mniej niż
rok wcześniej. Jest to m.in. wy-
nik decyzji rządu, który syste-
matycznie ograniczał wpływy
samorządów, w tym Warszawy.
Zmiany w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych PIT
zmniejszyły roczne dochody
miasta o 684 mln zł.

– Za nami rok, który przyniósł
wiele zmian i wiele nowych pytań
dotyczących konsekwencji pan-
demii dla przyszłości Warszawy.

Wyjście z tego trudnego okresu
wymagać będzie od nas rozwagi,
umiaru i szczególnego namysłu w
doborze priorytetów. Mimo no-
wych problemów nigdy nie stra-
cimy z oczu tego co zawsze jest
najważniejsze – rozwoju miasta i
dobra jego mieszkańców – mó-
wił prezydent Trzaskowski. I kon-
tynuował: – Rok temu, gdy pre-

zentowałem przed Państwem Ra-
port o stanie miasta, powiedzia-
łem, że rok 2019 był ostatnim ro-
kiem, w którym miasto mogło
rozwijać się z takim rozmachem.
Miałem niestety rację. Decyzje
rządu w znacznej mierze już
ograniczyły dochody miasta z po-
datków od osób fizycznych i
prawnych, a planowane na przy-
szły rok zmiany problem ten jedy-
nie pogłębią. Potrzeby Warsza-
wy wciąż nie zostały także
uwzględnione w Krajowym Pla-
nie Odbudowy. Nie rozumiem te-
go i liczę na zmianę podejścia rzą-
du. Mam jednak nadzieję, że po-
mimo tych różnić będziemy mo-
gli wspólnie przeprowadzić War-
szawę i jej mieszkańców przez
ten trudny czas – mówił prezy-
dent Trzaskowski. M B L

Impresje na temat służby zdrowia na Ursynowie

Rafał Trzaskowski uzyskał 
absolutorium Rady Warszawy

Nowy most do Miasteczka Wilanów czeka na odbiory
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Miasteczko Wilanów jako koncepcja ar-
chitektoniczno-społeczna jest ewenemen-
tem na skalę Polski. Pierwsi mieszkańcy
pojawili się na osiedlu blisko 20 lat temu,
czy jednak mają powody do zadowolenia
patrząc jak zmieniła się ich okolica?

Możliwość utworzenia jednolitego obszaru ar-
chitektonicznego paradoksalnie jest pozostało-
ścią po czasach komunistycznych. 

W lutym 1945 roku, po wyzwoleniu Wilanowa,
klucz wilanowski o powierzchni 1000 ha został
przejęty przez Skarb Państwa na mocy nowej re-
formy rolnej. Pałac został przekazany Muzeum
Narodowemu w Warszawie i stał się jednym z
jego oddziałów. Dawne tereny folwarczne prze-
kazano przedsiębiorstwu miejskiemu AGRIL (Ad-
ministracja Gospodarstw Rolnych i Leśnych). W
późniejszych latach został utworzony PGR Wila-
nów, po czym przejął go Rolniczy Zakład do-
świadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego. Uczelnia zachowała historyczny krajo-
braz Wilanowa. 

Miasto-ogród
Tereny będące własnością SGGW były szeroko

dyskutowane w latach 90. Urbaniści, samorzą-
dowcy i mieszkańcy Warszawy opowiadali się za
zabudową mieszkalną w tym miejscu. W 1996
roku odbył się konkurs urbanistyczny. Pierwsze
miejsce zdobyli architekci z zespołu DJiO- Paweł
Detko, Piotr Jurkiewicz i Michał Owadowicz.
Przedstawiono koncepcję miasta-ogrodu z wielo-
ma miejscami do wypoczynku oraz usługami.  W
1998 roku grupa Prokom zakupiła 169 hektarów
wilanowskich działek, które stały się pierwszymi
placami budowy pod Miasteczko Wilanów. Za-
trudniony został architekt Guy Perry. Stworzył
on projekt ałożenia urbanistycznego dla Miastecz-
ka Wilanów. W styczniu 2001 roku powstały dwa
plany zagospodarowania terenu – dla Wilanowa
Zachodniego i Przedpola Pałacu Wilanowskiego,
a rok później rozpoczęły się pierwsze inwestycje. 

Miasteczko Wilanów zaprojektowano jako du-
żą, spójną strukturę osiedlową. Jest ono pierw-
szym wybudowanym w Polsce przykładem osie-
dla, które powstało w oparciu o projekt całościo-
wy, zwany „Masterplanem”. Wytyczne inwestycji
ograniczają wysokość budynków do 20 metrów.
Plan również określa zewnętrzny charakter wyglą-
du budynków (barwy, wykończenie) nawiązując
do sąsiadującego z osiedlem zespołu pałacowo-
-parkowego Pałacu w Wilanowie. Pierwotnie mia-
steczko miało zamieszkiwać 15 tysięcy osób, obec-
nie mówi się nawet o 50 tysiącach mieszkańców.
W miasteczku funkcjonują publiczne: żłobek,
przedszkole, szkoła i przychodnie w Osi Królew-
skiej. Na terenie osiedla znajduje się prywatny
szpital Medicover. Istnieje tu kilka prywatnych
placówek edukacyjnych, m.in. szkoła niemiecka
Willy’ego Brandta, przedszkole brytyjskie, przed-
szkole Akademia Uśmiechu.

Osiedle składa się z siatki ulic z kwartałami za-
budowy, które od strony arterii tworzą pierzeje, a
od wewnątrz tworzą zielone dziedzińce dla miesz-
kańców. System oparty jest o historyczne i nowo
projektowane osie kompozycyjne i widokowe (al.
Wilanowska, Oś Królewska, al. Rzeczypospolitej,
ul. Klimczaka). Układ osi tworzy tzw. la patte
d’oie (kurzą łapkę). Masterplan określił także do-
minanty, którymi są Pałac w Wilanowie oraz Świą-
tynia Opatrzności Bożej. Dodatkowe formy ochro-
ny krajobrazu w tym miejscu zamieszczone są w
dokumencie powołującym Wilanowski Park Kul-
turowy. To dlatego na Wilanowie nie znajdziemy
m.in. bilboardów. 

Zieleń w Miasteczku z pewnością nie stanowi
5/6 powierzchni, jak w koncepcji Howarda. Jest
obecna głównie w postaci traw, krzewów i prywat-
nych ogródków mieszkańców. Co prawda, jest też
kanał wodny, ale bywają okresy, kiedy nie ma w

nim wody. Od strony Ursynowa dzielnica otoczo-
na jest rezerwatem Skarpa Ursynowska z żyjący-
mi w nim licznymi przedstawicielami fauny i flo-
ry jak np: dziki, borsuki, bobry, lisy, dzięcioły, sar-
ny. Zwierzęta te są częstymi gośćmi w Miastecz-
ku Wilanów, którego dalszy rozwój bezpośred-
nio zagraża rezerwatowi. 

Miasteczko wydaje się być dość elitarnym miej-
scem, którego broni pod tym względem sam twór-
ca projektu Guy Perry: “Wbrew obawom nie bę-
dzie to zamknięty obszar tylko dla bogatych miesz-
kańców. Nie chcemy tworzyć amerykańskiego
przedmieścia tylko dla najbogatszych. Nawet w tak
bogatej kalifornijskiej dzielnicy Beverly Hills są
apartamenty o powierzchni tylko 40 m?, ale też re-
zydencje mające 300 m?. Miasteczko Wilanów
też nie będzie tylko dla najbogatszych. Chcemy
stworzyć prawdziwe miasto, w którym mieszkać
będą różni ludzie. Choć nie będzie to dzielnica
dla najbiedniejszych.”

Lemingrad czy wiatr nowości?
Powstające osiedle szybko zaczęło wzbudzać

emocje. Jedni nazywali go pogardliwie ”lemin-
gradem”, drudzy byli zachwyceni brakiem bane-
rów i ładem architektonicznym, zwracając uwagę
na i założenia wodne, park, ścieżki rowerowe,
ścieżki do biegania, jak również zielone dziedziń-
ce wewnątrz kwartałów. W 2008 roku projekt
Miasteczko Wilanów otrzymał nagrodę urbani-
stycznej „Doskonałości Roku” od organizacji pla-
nistycznej ISOCARP, w późniejszych latach projekt
również zyskiwał nagrpody i laury w konkursach
urbanistycznych i architektonicznych. 

Miasteczko Wilanów jest wyjątkowym projek-
tem urbanistycznym w skali całego kraju. Nieste-
ty, problemem osiedla jest kwestia dojazdu. Nie
funkcjonuje tu tramwaj ani metro przez co więk-
szość ruchu odbywa się transportem samocho-
dowym. Odwiecznym problemem stały się więc
wjazdy do dzielnicy. Większość kierowców wjeż-
dża na miasteczko ruchliwą al. Rzeczypospolitej,
co w godzinach szczytu wiąże się z odstaniem kil-
ku długości świateł kierowania ruchem. Można by-
ło skorzystać też ze skrętu z ul. Przyczółkowej w
kierunku ul. Branickiego, ale sytuacja drogowa na
co dzień nie jest tam wcale lepsza. Ewentualna ko-
lizja lub unieruchomiony pojazd rodziły prawdzi-
wy chaos na wąskiej uliczce. Znawcy lokalnych
dróg korzystali czasem ze skrótu ulicą Arbuzo-
wą, ale ten przejazd został niedawno zamknięty.
Obecnie trwają intensywne prace nad odkorkowa-
niem dzielnicy. Nowy most z wjazdem od ulicy
Sarmackiej stoi gotowy i czeka na odbiory tech-
niczne. Niedługo pojawi się też połączenie Wila-
nowa z Ursynowem poprzez Obwodnicę Połu-
dniową Warszawy i przedłużenie ul. Branickiego.
Wkrótce zmienić się ma również newralgiczne
skrzyżowania ul. Vogla z Przyczółkową. Dodając
do tego prowadzoną inwestycję Zarządu Transpor-
tu Miejskiego, czyli tramwaj do Wilanowa, moż-
na przewidywać, że już niedługo problemy, o któ-
rych była mowa, mogą przestać być aktualne.

Drugim problemem jest też kwestia wewnątrz-
osiedlowych ulic. Drogi publiczne, które zostały
wybudowane w Miasteczku, wciąż w dużej mie-
rze należą do deweloperów. Wilanowski ratusz nie
chce ich przejąć. Powodem jest obawa przed
uszkodzeniem nawierzchni związanym z budową
kolejnych osiedli. Miasto nie ma pieniędzy na re-
mont powstałych w ten sposób, uszkodzeń. 

Dalszy rozwój Miasteczka Wilanów jest w du-
żej mierze połączony z kwestiami komunikacyjny-
mi. Otaczająca osiedle obwodnica wyznacza jego
kres i zapewne nowe inwestycje będą pojawiać się
w lukach oraz w okolicach nowo wybudowanej
Szkoły Podstawowej nr. 400. Projekt przez lata
zdołał w pełni dojrzeć i jeżeli uda się odkorkować
ten teren, to będzie można mówić o sukcesie. 

P i o t r  C e l e j

Rozpoczęła się budowa największej w
Warszawie stacji szybkiego ładowania
autobusów elektrycznych. Na pętli Wila-
nów stanie sześć ładowarek pojazdów
obsługujących linie 116, 180 i E-2 o łącz-
nej mocy prawie 2,5 megawata.

Dzięki inwestycji w Wilanowie autobusy linii
116 i 180 będą pierwszymi w Warszawie, mają-
cymi możliwość doładowania baterii na oby-
dwu krańcach. Prace zakończą się przed upły-
wem wakacji.

To największa ale nie jedyna budowa stacji
ładowania realizowana podczas tegorocznych
wakacji. Już wkrótce powstanie trzecia dodatko-
wa ładowarka przy ulicy Konwiktorskiej, tempa

nabierają też przygotowania do realizacji stacji
przy ulicy Browarnej. Skorzystają z niej autobu-
sy linii 106.

W tej chwili Miejskie Zakłady Autobusowe
eksploatują 160 autobusów elektrycznych. Mo-
gą one korzystać z sieci ulicznych stacji szybkie-
go ładowania na pętlach Spartańska, Konwiktor-
ska, Szczęśliwice, Esperanto, Chomiczówka i
Nowodwory.

Elektrobusy mają też oczywiście ładowarki
pantografowe szybkiego ładowania w zajezd-
niach przy Woronicza, Ostrobramskiej, Stalowej
i Włościańskiej. A nocnemu uzupełnianiu ener-
gii służy 160 wtyczkowych ładowarek wolnego
ładowania.

Do końca 2022 r. na pod-
ległych ZDM ulicach nie
tylko wymienione zostaną
oprawy oświetleniowe.
Większość starych betono-
wych latarni zostanie za-
stąpiona nowoczesnymi
słupami stalowymi. Wła-
śnie ogłoszono przetarg
na dostawę niemal 4 tys.
nowych konstrukcji.

Oświetlenie większości war-
szawskich ulic wybudowano kil-
kadziesiąt lat temu. Dlatego
ZDM co roku sukcesywnie wy-
mienia nadgryzione zębem cza-
su latarnie i oprawy. Celem jest
poprawa efektywności, zmniej-
szenie poboru energii elektrycz-
nej oraz zminimalizowanie ry-
zyka wystąpienia awarii.

Na koniec 2020 r. tylko 20
proc. z ok. 55 tys. opraw na latar-
niach przy podlegających nam
ulicach świeciło nowoczesnym
światłem LED, zainstalowanym
w ciągu ostatnich kilku lat. Do
grudnia 2022 r. w ledowe lampy
ZDM wyposaży wszystkie słupy
oświetleniowe. Na mocy podpi-
sanej na początku stycznia umo-
wy zielonogórska firma LUG Li-
ght Factory po uprzednim za-
projektowaniu dostarczy pod
montaż ok. 40 tys. opraw.

3961 nowych latarń
Wartość umowy wynosi 32

mln zł i jest niższa od planowa-
nej o 7 mln zł. Dlatego zdecydo-
wano, że ta zaoszczędzona kwo-
ta zostanie przeznaczona rów-
nież na wymianę słupów oświe-
tleniowych – większość betono-
wych latarni przy podległych
ZDM drogach zostanie zastąpio-
na stalowymi. W tym celu wła-
śnie ogłoszono przetarg na do-
stawę 3961 takich słupów.

Wymiana prowadzona bę-
dzie metodą 1 do 1. Oznacza to
jedną wstawioną nową latarnię
w miejsce starej. Ponieważ ter-
min składania ofert wyznaczo-
no na 8 czerwca, a dostawa 75
proc. wszystkich słupów ma na-
stąpić do trzech miesięcy od
dnia zawarcia umowy, montaż
nowych latarni powinien roz-
począć się jesienią tego roku.
To oznacza, że ruszy mniej wię-
cej w tym samym czasie, kiedy
miasto otrzyma pierwsze par-
tie ledowych opraw.

Przetarg zakłada również za-
kup czterech urządzeń związa-
nych z pomiarem oświetlenia.
ZDM planuje poszerzyć swoją
bazę o analizator jakości zasila-
nia, miernik wielofunkcyjny,
spektroradiometr i miernik do
pomiaru powłok lakierniczych i
cynkowych metodą wiroprądo-
wą i indukcji magnetycznej.
Zwłaszcza ten ostatni sprzęt naj-
bardziej komponuje się z latar-
niami. Dzięki niemu będzie moż-
na dokładniej sprawdzać, czy

grubość warstw cynku i lakieru
na słupach oświetleniowych jest
odpowiednia i wynosi 80 mikro-
nów. To ważne, bo latarnie są
cały czas narażone na działanie
warunków atmosferycznych, w
tym opadów.

Więcej LED-ów
Zapowiedziana przez ZDM na

początku roku wymiana wszyst-
kich opraw na ledowe przyniesie
szereg korzyści. M.in. sprawi, że
roczne utrzymanie oświetlenia
będzie nas mniej kosztować w

skali roku, będzie też łatwiejsze
w utrzymaniu, zaś same ulice po
zmroku staną się jaśniejsze. Ale
wymiana słupów również będzie
pożyteczna. Stalowe latarnie wy-
glądają nowocześnie i bardziej
estetycznie w porównaniu do
betonowych konstrukcji, których
stan wizualny i techniczny często
pozostawia wiele do życzenia. 

Zmian oświetleniowych jesz-
cze w tym roku będzie więcej.
Ulice Sokratesa i Przy Agorze
rozświetlane będą LED-ami na

nowych latarniach, których
montaż zakończy realizację pro-
gramu „SOWA – oświetlenie ze-
wnętrzne”. Już w tym roku 2314
LED-ów zawiśnie w miejscu so-
dowych na masztach na węzłach
drogowych. Dostarczy nam je
LUG Light Factory, natomiast
wymianę przeprowadzimy we
własnym zakresie. Jaśniejsze po
zmroku staną się takie miejsca
jak m.in. rondo Żaba, pl. Naruto-
wicza, rondo Cybernetyki i pl.
Zbawiciela.

z d m . w a w . p l

Miasteczko Wilanów 
niedługo skończy 20 lat

Powstaje największa stacja ładowania

Betonowe słupy latarni zostaną zastąpione
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Bezpłatne treningi pamięci dla
osób powyżej 60. roku życia
Seniorze zapraszamy na bezpłatne treningi pamięci dla osób

powyżej 60 roku życia!Edycja wakacyjna potrwa od 3 lipca do
31 lipca 2021 lub od 5 lipca do 2 sierpnia 2021.

Miejsce: Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców ul.
Woronicza 44a

Informacje i zapisy pod mailem zapisy@syntonia.org.pl lub
telefonicznie 792 890 810. Projekt Senior blisko Siebie – Moko-
tów 2021 jest współfinansowany ze środków m. st. Warszawy
Dzielnicy Mokotów.

Skoki przez przeszkody 
o „Puchar Mokotowa”

Zapraszamy do udziału w skokach przez przeszkody o „Pu-
char Mokotowa”, które odbędą się w dniach 3 - 4 lipca 2021 r.
od godziny 9.00 na terenie obiektu sportowego TKKF Hubert
ul. Santocka 27.

Cykl darmowych treningów
ogólnorozwojowych

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Mokotowa
do udziału w cyklu darmowych treningów ogólnorozwojo-
wych. Ćwiczyć każdy może. Zobaczysz jakie to proste! Wy-
starczy tylko chcieć! Aktywność fizyczna jest nieodłączną for-
mą kształtowania sylwetki! Zapraszamy na darmowy trening
razem z całą rodziną!

Na treningu:
Wzbudzisz w sobie energię i motywację do działania
Zaczniesz spalać zbędne kilogramy
Poprawisz sobie humor
Na trening przygotuj:
nawodnienie
ręcznik
Ubierz się w zwykły strój sportowy np. wygodny T-shirt i le-

ginsy!
Każda osoba po treningu ma do odbioru 1 darmową konsul-

tację z suplementacji żywieniowej.
Miejsce zbiórki: Parking przy ul. Batorego Pole Mokotowskie
Data: Każda środa. Najbliższe zajęcia - 30.06.2021 r.
Godzina: 19:00
WSTĘP WOLNY/ BEZ LIMITÓW

Ostatnie kilka lat to czas
znaczących zmian i dużych
inwestycji, które pozytyw-
nie zmieniły krajobraz
dzielnicy. Budowane są
także nowe oraz remonto-
wane istniejące placówki
oświatowe, tak aby stwo-
rzyć lepsze warunki do na-
uki i zabawy dla mokotow-
skich uczniów i przedszko-
laków. Poniżej przedsta-
wiamy nasze ostatnie in-
westycje oświatowe.

Przedszkole nr 326 
przy ul. Bernardyńska 14
Inwestycja polegała na budo-

wie budynku przedszkola wraz
z zagospodarowaniem terenu i
placem zabaw oraz rozbiórce ist-
niejącego budynku przedszkola
typu ciechanowskiego.

Nowy budynek został wyko-
nany jako 8 oddziałowe przed-
szkole integracyjne dla 200 dzie-
ci. Budynek o powierzchni użyt-
kowej 1861,91 m2 i kubaturze
9936,82 m3, został dostosowa-
ny dla potrzeb dzieci niepełno-
sprawnych. Przedszkole jest pię-
trowe, bez podpiwniczenia wy-
konany w konstrukcji tradycyj-
nej udoskonalonej, posadowio-
nej na palach i płycie fundamen-
towej. Posiada płaski stropodach,
na którym umieszczona została
instalacja solarna. Na parterze
nowego przedszkola zlokalizo-
wane są pomieszczenia admini-
stracyjne, szatnie, 3 sale dla dzie-
ci najmłodszych, reprezentacyj-

na aula z widokiem na plac za-
baw, sala rehabilitacyjna, kuch-
nia z zapleczem oraz pomiesz-
czenia socjalne, sanitarne i tech-
niczne. Na piętrze znajduje się
5 sal lekcyjnych, zaplecze ku-
chenne, pokój socjalny dla na-
uczycieli, gabinety logopedy,
psychologa i pomieszczenia dla
zajęć i terapii indywidualnej ta-
kie jak: sala sensoryczna i sala
plastyczna. Budynek został w
pełni wyposażony. W chwili
obecnej trwa wykonywanie no-
wego placu zabaw. Szacowany
koszt: ok 16 mln zł.

Przedszkole przy 
Al. Niepodległości 17

Inwestycja polegała na budo-
wie nowego budynku przedszko-

la nr 330 w miejscu istniejącego
budynku przedszkola typu cie-
chanowskiego. Nowy budynek
został wykonany jako 6 oddziało-
we przedszkole dla 150 dzieci.
Budynek został dostosowany dla
potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Przedszkole jest piętrowe,
bez podpiwniczenia wykonany
w konstrukcji tradycyjnej udo-
skonalonej, posadowionej na pły-
cie fundamentowej. Posiada pła-
ski stropodach na którym
umieszczona została instalacja
fotowoltaiczna. Na parterze no-
wego przedszkola zlokalizowa-
ne są pomieszczenia administra-
cyjne, szatnia, 2 sale dla dzieci
najmłodszych, sala widowisko-
wa, gabinet logopedy, psycholo-
ga, kuchnia z zapleczem oraz po-
mieszczenia socjalne, sanitarne i
techniczne. Na piętrze znajdują
się 4 sale lekcyjne, zaplecze ku-
chenne, pokój socjalny dla na-
uczycieli oraz sala sensoryczna.
Na zewnątrz wykonany został
nowoczesny plac zabaw oraz par-
king. W chwili obecnej trwają
odbiory techniczne. Szacowany
koszt: 13,5 mln zł.

Przedszkole przy 
Maklakiewicza 9a

Inwestycja polega na budo-
wie budynku przedszkola wraz

z zagospodarowaniem terenu i
placem zabaw w miejscu ist-
niejącego budynku przedszko-
la typu ciechanowskiego pod-
legającego rozbiórce. Nowy
budynek będzie wykonany ja-
ko 6 oddziałowe przedszkole
integracyjne na 150 dzieci do-
stosowane dla potrzeb dzieci
niepełnosprawnych o po-
wierzchni zabudowy 1 412,52
m2, powierzchni użytkowej
1458,06 m2 (piwnica – 206,32
m2 i parter – 1 251,74 m2), po-
wierzchni całkowitej 1670,80
m2 i kubaturze 6 598,60 m3.
Przedszkole jest parterowe,
częściowo podpiwniczone o
konstrukcji tradycyjnej udo-
skonalonej, posadowionej na
ławach fundamentowych ze
stropodachem płaskim. Na par-
terze nowego przedszkola zlo-
kalizowane będą pomieszcze-
nia administracyjne, gabinet
logopedy i reduktora, 6 sal
przedszkolnych dla dzieci z
szatniami i sanitariatami, sala
wielofunkcyjna, pracownia
plastyczna, kuchnia z zaple-
czem oraz pomieszczenia so-
cjalne, sanitarne i techniczne.
W piwnicy znajduje się zaple-
cze kuchenne i pomieszczenia
techniczne. Szacowany koszt:
ok 11,5 mln zł.

W sobotę i niedzielę odby-
ło się na Mokotowie kilka
imprez sportowo-rekrea-
cyjnych realizowanych we
współpracy z mokotowski-
mi organizacjami poza-
rządowymi.

W sobotę w hali OSiR Moko-
tów odbyła się kolejna edycja Fe-
stiwalu Zumba Fitness, która tra-
dycyjnie zgromadziła wierne
grono amatorów rekreacji i tań-
ca. W ramach poszczególnych
bloków muzycznych: Zumba
Kids, Zumba Gold, Strong Na-
tion i Zumba Maraton okazję do
ćwiczeń mieli wszyscy uczestni-
cy, bez względu na wiek i sto-
pień zaawansowania.

Na boisku Centrum Futbolu
Warszawianka młodzi adepci
futbolu stanęli w szranki pod-
czas turnieju Real Cup. W tur-
nieju udział wzięli piłkarze z
warszawskich klubów, którzy ry-
walizowali w formule “jeden na

jednego”. Imprezę współfinanso-
wała Dzielnica Mokotów m.st.

Warszawy w ramach dotacji
udzielonej Stowarzyszeniu Klub
Sportowy Real Varsovia CF.

W niedzielę przy Parafii Sank-
tuarium Matki Bożej Nauczyciel-
ki Młodzieży na Siekierkach od-
był się festyn „Siekierkowskie Dni
Sportu i Rekreacji 2021”. Dzieci
miały okazję do zabawy na “dmu-
chańcach” i punktach sprawno-
ściowych, a dorośli do adopcji ro-
ślin, nauki tańca i innych atrakcji.
Imprezę współfinansowała Dziel-
nica Mokotów m.st. Warszawy w
ramach dotacji udzielonej Stowa-
rzyszeniu Parafiada im. Św. Jana
Kalasancjusza.

Na boisku Orlik przy ulicy
Chełmskiej oraz przy ulicy
Gruszczyńskiego rywalizowali

młodzi piłkarze w ramach tur-
niejów Gwardia Cup 2021. W
zawodach na ulicy Chełmskiej
najlepszą okazała się drużyna
UKS Orlik Mokotów, zaś w tur-
nieju dla zawodników do lat
trzynastu rozgrywanym na Słu-
żewcu Unia Warszawa, która w
finale pokonała drużynę Gwar-
dii Warszawa 3:0. Trofea i na-
grody wręczali burmistrz Rafał
Miastowski, dyrektor OSiR Mo-
kotów Krzysztof Rosiński oraz
radna dzielnicy Mokotów Nata-
lia Polubiec. Imprezę współfi-
nansowała Dzielnica Mokotów
m.st. Warszawy w ramach do-
tacji udzielonej Towarzystwu
Sportowemu „GWARDIA WAR-
SZAWA”.

Pierwsza część programu „Przedszkolaki na Start” 
dobiega końca. Podsumowaniem dwumiesięcznych
ćwiczeń najmłodszych mieszkańców Mokotowa były
„Igrzyska Przedszkolne”, w których wzięły udział 
dzieci z dziewięciu mokotowskich przedszkoli (140,
145, 146, 147, 148, 151, 228, 294 i 305).

Wczoraj w Przedszkolu nr 140 zmaganiom uczestników przyglą-
dali się przedstawiciele władz dzielnicy Mokotów – wiceburmi-
strzyni Anna Lasocka i burmistrz Marek Rojszyk oraz pracownicy
Zespołu Sportu.

Dzieci ćwiczyły z wielką radością i zaangażowaniem, a nawet
przedstawiły utwór instrumentalny i piosenkę o tematyce sporto-
wej. Wszyscy uczestnicy otrzymali piękne medale i certyfikaty wy-
ników sportowych.

Zajęcia, które zostaną wznowione po wakacjach, odbywają się
dzięki współfinansowaniu przez Urząd Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy i Fundację Kasi Dulnik.

Półmetek projektu 
„Przedszkolaki na Start”

Sportowy weekend na Mokotowie

Ciekawe inwestycje Mokotowa
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W dniu 25 maja podczas
uroczystej gali ogłoszono
wyniki VII już edycji Kon-
kursu Nagrody Architekto-
nicznej Prezydenta m.st.
Warszawy. Imprezę popro-
wadzili Marlena Happach
– Dyrektorka Biura Archi-
tektury i Planowania Prze-
strzennego Urzędu m.st.
Warszawy oraz Michał Ol-
szewski, wiceprezydenta
m.st. Warszawy. Nagrody
wręczał sam prezydent
stolicy Rafał Trzaskowski.
Wydarzenie podobnie jak
w zeszłym roku odbyło się
w formie online i było
transmitowana na żywo. 

O wyborze takiej formuły ga-
li przesądziła trwającą wciąż
pandemia COVID-19. Tegorocz-
na edycja konkursu cieszyła się
większym zainteresowaniem niż
ubiegłoroczna, bo wpłynęły aż
133 zgłoszenia. Po weryfikacji

formalnej jury rozpatrywało 81
z nich. Na liście końcowej znala-
zło się 18 najlepszych budynków,
przestrzeni publicznych i wyda-
rzeń, po trzy w każdej z 6 kate-
gorii konkursowych. W plebiscy-
cie mieszkańców oddano ponad
4500 głosów!

„Mamy w Warszawie coraz
lepszą architekturę. Nie ma więc
co się dziwić, że poziom tego-
rocznych zweryfikowanych pro-
jektów był bardzo wysoki, a osta-
teczny wybór laureatów wyjąt-
kowo trudny” komentuje nade-
słane projekty konkursowe Anna
Brzezińska-Czerska z Biura Ar-
chitektury i Planowania Prze-
strzennego m.st. Warszawy.

Aż trzy nagrody - Grand Prix
konkursu, Nagrodę w kategorii
architektury użyteczności pu-
blicznej i Nagrodę za rozwiąza-
nia proekologiczne przyznano
pracowni Bujnowski Architekci –
autorom projektu Szkoły Pod-
stawowej nr 400 przy Alei Rze-
czypospolitej 23B w Miasteczku
Wilanów. Obiekt nagrodzono za
nową jakość budynku szkolnego,
wspaniałe wkomponowanie
gmachu w otoczenie i pozosta-
wienie go otwartym i przyja-
znym dla lokalnej społeczności.
Powstała architektura przyjazna
uczniom, ale i środowisku natu-
ralnemu. Według jury układ ca-
łego założenia jest wyjątkowo
czytelny i funkcjonalny. W wy-
kończeniu elewacji budynków
architekci zastosowali natural-

ne materiały wysokiej jakości,
przyjazne środowisku natural-
nemu. Wielką zaletą komplek-
su jest otoczenie go rozległym
terenem zieleni. Na szczególne
wyróżnienie zasługuje też plac
z nawierzchnią z cegły oraz wie-
le rozwiązań proekologicznych,
takich jak zielone dachy oraz bo-
gato obsadzone roślinnością
dziedzińce szkolne. W bardzo
ciekawy sposób zaprojektowa-
ny został parking samochodo-
wy. Ma oryginalną formę archi-
tektoniczną z betonu barwione-
go na czerwono z boiskiem na
stropie i zielonymi skarpami.

Wilanowska Szkoła Podsta-
wowa nr 400 nie jest jedynym
gmachem szkolnym nagrodzo-
nym w tegorocznej edycji kon-
kursu. W kategorii Nagroda „za
modelowe wprowadzenie no-
wego życia pod stary adres” zwy-
cięzcą okazała się realizacja Ze-
społu Szkół Muzycznych nr 1

przy ulicy Rakowieckiej 21 na
Mokotowie. Dla stworzenia
gmachu tej szkoły przebudowa-
no zabytkowy budynek, w któ-
rym mieścił się ostatnimi laty
Dom Dziecka nr 4 na Mokoto-
wie. Zabytkowa część przeszła
staranną renowację i moderniza-
cję, nowe obiekty dobudowano
na tyłach zabytkowego gmachu.
Nowo zbudowane obiekty mają
współczesną, bardzo skromną
formę, co świetnie komponuje
się z częścią zabytkową komplek-
su szkolnego. „Wnętrza sal kon-
certowych, jakość ich wykończe-
nia oraz akustyka stawiają je w
rzędzie najlepszych i najpiękniej-
szych realizacji tego typu w Pol-
sce. Plafony z drewna na sufi-
tach nawiązują do kształtu pla-
stra miodu, co w zamiarze ar-
chitektów miało przypominać
fakt, że znana w Warszawie
szkoła muzyczna działała wcze-
śniej przy ulicy Miodowej” mówi
Anna Brzezińska-Czerska, jed-
na z koordynatorek konkursu.

Nagrodę w kategorii „Projek-
towanie przestrzeni publicz-
nych” otrzymał słynny już, ale i
wzbudzający wciąż wiele kon-
trowersji budynek Pawilonu
Edukacyjnego Kamień przy Wy-
brzeżu Puckim 1 na Golędzino-
wie tuż przy Moście Gdańskim.
Obiekt zaprojektowany został
na potrzeby prowadzenia w nim
szeroko pojętej aktywności pro-
-ekologicznej, w tym przede
wszystkim zajęć edukacyjnych,

warsztatów przyrodniczych
oraz organizowania konferen-
cji. Warto w tym miejscu przy-
pomnieć, że realizacja ta zdo-
była Grand Prix w tegorocznej
10. Jubileuszowej edycji kon-
kursu Architektonicznego Tygo-
dnika POLITYKA. Bryła budyn-
ku, z jednej strony niby bardzo
prosta, ale z drugiej wyrafino-
wana estetycznie, nasuwa bez-
pośrednie skojarzenia z polo-
dowcowymi głazami narzuto-
wymi, które znaleźć można w
dorzeczu Wisły. „Jego forma jest
autorska, niepowtarzalna, do-
brze pasuje i funkcjonuje w tej
lokalizacji – blisko ruchliwej i
hałaśliwej trasy mostowej. Budy-
nek ma charakter surowej rzeź-
by z betonu, osłania przestrzeń,
którą można otworzyć po rozsu-
nięciu części szklanej elewacji.
Kamienia nie można rozpatry-
wać w oderwaniu od ukształto-
wania na nowo krajobrazu z

miejscami wypoczynku. To od-
tworzenie krajobrazu doliny Wi-
sły i wysp aluwialnych w symbo-
liczny sposób. Teren uatrakcyj-
nia łąka kwietna w sąsiedztwie”
czytamy w uzasadnieniu tego-
rocznego werdyktu jury.

Nagrodę Publiczności w tym
roku wywalczyła realizacja mo-
dernizacji dwóch zabytkowych
kamienic przy ulicy Foksal 13 i
15. Autorem projektu jest Pra-
cownia Architektoniczno-Kon-
serwatorska PROART. Przepięk-
ne kamienice wzniesione zosta-
ły w latach 1895-1898. Od po-
czątku swego istnienia kamieni-
ce były domem wielu znamieni-
tych Polaków, zasłużonych dla
kultury i państwowości, takich
jak bohater wojenny major Kazi-
mierz Kubala, malarz Zygmunt
Badowski czy poeta Stefan Na-
pierski. W dwudziestoleciu mię-
dzywojennym mieszkali tu rów-
nież posłowie i senatorowie. Na
początku lat 30-tych XX wieku
budynek pod numerem 13 kupił
Jan Wedel - twórca polskiej flago-
wej marki branży cukierniczej –
E.Wedel. „Król polskiej czekola-
dy” przebudował kamienicę wy-
posażając ją w liczne nowoczesne
rozwiązania takie jak, m.in.,
pierwsza w Warszawie panora-
miczna winda. Podczas II wojny
światowej obie kamienice uległy
znacznym zniszczeniom, ale
przetrwały. We wnętrzach ocala-
ło wiele autentycznych XIX-wiec-
znych detali, takich jak rozety
sztukatorskie oraz listwy na sufi-
tach utrzymane w stylistyce ba-
rokowej, rokokowej lub klasycz-
nej. Obecnie z kamienic stworzo-
no nowoczesny penthouse z tara-
sem, z którego rozciąga się niesa-
mowity panoramiczny widok na
Warszawę. Wewnątrz budynków
znajduje się 55 luksusowych
apartamentów na wynajem i do
zakupu, o powierzchni od 45 do
230 m2, komfortowe SPA z sau-
ną i jacuzzi, usługi concierge’a
oraz podziemny piętrowy par-
king z windą dla samochodów.

K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

Pandemia się wycofuje, a
to pozwala na powrót do w
miarę normalnego życia.
Pozwala to również na or-
ganizowanie dużych wyda-
rzeń kulturalnych takich
jak: 27. Międzynarodowy
Plenerowy Festiwal Jazz
na Starówce. Ta najwięk-
sza impreza plenerowa te-
go typu cieszy się nieusta-
jącym zainteresowaniem
publiczności. 

Od 3 lipca do 28 sierpnia na
warszawskim Rynku Starego
Miasta będzie rozbrzmiewała
muzyka jazzowa. Międzynaro-
dowy Plenerowy Festiwal Jazz
na Starówce ma swoją markę i
renomę. Organizatorzy dokła-
dają starań, by utrzymać najwyż-
szy poziom tego wydarzenia.

Tegoroczną edycję festiwalu
otworzy Zbigniew Namysłow-
ski Quintet. Grupa wystąpi 3
lipca (sobota) o godz. 19.00 w
składzie: Zbigniew Namysłow-
ski - saksofon altowy, saksofon
sopranowy, sopran ino; Sławek
Jaskułke - fortepian; Jacek Na-
mysłowski - puzon; Andrzej
Święs – kontrabas; Patryk Do-
bosz - perkusja. 

Zbigniewa Namysłowskiego
nie trzeba przedstawiać miło-
śnikom muzyki jazzowej. War-
to wspomnieć, że jest to jeden z
największych i najbardziej ory-
ginalnych twórców w historii
polskiego jazzu. Wybitny mul-
tiinstrumentalista, kompozytor,
aranżer. Artysta w równej mie-
rze jest zafascynowany możli-
wościami jazzu i urodą folku,
to także prekursor w łączeniu
tych dwóch muzycznych świa-
tów. Jest liderem różnych skła-
dów instrumentalnych, od
kwartetu po orkiestrę, kompo-
zytorem licznych tematów pol-
skiego jazzu, innowatorem od-
powiedzialnym za mariaże jaz-
zu z innymi gatunkami. To tak-
że autor albumów ważnych dla
polskiego jazzu.

Artysta nieustannie poszuku-
je, ale też znajduje własną mu-
zykę i własny język. W unikato-
wy  sposób łączy jazz, folk, mu-
zykę klasyczną. Już na początku
kariery brał udział w powstaniu
kultowego albumu „Astigmatic”

Krzysztofa Komedy. Współpra-
cował z grupą The Wreckers An-
drzeja Trzaskowskiego, Chałtur-
nik  Ptaszyna Wróblewskiego, z
Michałem Urbaniakiem, zespo-
łem Novi Singers. Należał do
pierwszego składu  polskich mu-
zyków jazzowych występują-
cych po wojnie poza granicami
kraju (z Jerzym Matuszkiewi-
czem w Danii w 1958 roku). Ja-
ko pierwszy polski muzyk jaz-
zowy nagrał płytę za granicą Lo-
la (Decca 1964). Przez kilka lat
był członkiem zespołu Niemen
Enigmatic. Zapisał się na trwa-
łe grą na obu legendarnych al-
bumach , pod tym samym tytu-
łem, w utworach: „Bema pamię-
ci żałobny rapsod (1969) i „Czło-
wiek jam niewdzięczny” (1971).
Na płycie Niemena znalazła się
oryginalnie kompozycja Namy-
słowskiego (ze słowami R.M.
Grońskiego) „Sprzedaj mnie
wiatrowi”.

W swoim dorobku artystycz-
nym ma 38 płyt autorskich, naj-
ważniejsze jednak były i są, skła-

dy firmowane własnym nazwi-
skiem: Zbigniew Namysłowski
Quartet (1967), otwarty na mu-
zykę świata album Winobranie
(1973), przebojowy Kujaviak Go-
es Funky (1975), po kultowy
skład i album lat osiemdziesią-
tych „Air Codition”. W kolejnych
dekadach dał wyraz swojej fa-
scynacji muzyką Tatr, nagrywa-
jąc wraz z kapelą góralską utwo-
rzoną z wirtuozów gatunku, pły-
tę „Namysłowski & Zakopane Hi-
ghlanders” (1996). Zrealizował
swoją koncepcję wokół muzyki
Mozarta, w towarzystwie naj-
lepszych polskich kameralistów
- „Mozart Goes Jazz” (1999). 

To zaledwie drobny fragment
osiągnięć artysty, którego doro-
bek jest znacznie większy. 

Organizator: Fundacja Jazz
Art. Dyrektor generalny festiwa-
lu: Krzysztof Wojciechowski. Dy-
rektor artystyczny, rzecznik festi-
walu: Iwona Strzelczyk Wojcie-
chowska. Wstęp wolny!

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i
F o t .  F i l i p  B ł a ż e j o w s k i

Najlepsze projekty architektoniczne
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Jazz na Starówce jeszcze raz...

Po trudnym dla wszystkich roku, spowo-
dowanym pandemią, nastał czas na za-
kończenie roku szkolnego. Dzięki życzli-
wości oraz dobrej strategii Dyrektor
szkoły podstawowej nr 81, Marzeny Dą-
browskiej, udało się zorganizować indy-
widualne spotkanie klasy 1b, oczywiście
z zachowaniem wszelkich obowiązują-
cych obostrzeń sanitarnych.

Nauczycielka klasy 1b, Małgorzata Kowal-
czyk, podziękowała dzieciom za cały rok szkol-
ny i pochwaliła swoich uczniów za dobrą współ-
pracę podczas nauki zdalnej, gdy szkoła była za-
mknięta.

Rodzice w maseczkach na twarzach z przeję-
ciem wykonywali zdjęcia, gdy pani Małgosia wrę-
czała indywidualnie świadectwo ukończenia
pierwszej klasy oraz pamiątkową książkę “Rady
nie od parady”. Dzieci na koniec spotkania za-
śpiewały piosenki “Biegnij przed siebie” oraz “Za-
wsze razem”. Następnie już absolwenci pierwszej
klasy pobiegły na swój plac zabaw, by przed prze-
rwą wakacyjną raz jeszcze poszaleć całą klasą.

Miejmy nadzieję, że klasa, już 2b, dnia 1 wrze-
śnia z podobnym entuzjazmem rozpocznie już
kolejny rok nauki w tej najstarszej i pierwszej pod-
stawówce na Ursynowie.

A w a  K u r k o w s k a  -  M u s i e j k i e w i c z

Zakończenie roku szkolnego
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Dom Kultury Stokłosy, któ-
rego siedziba mieści się w
bezpośrednim sąsiedztwie
naszej redakcji, to jedna z
najstarszych instytucji
kulturalnych Ursynowa.

Początki działalności placów-
ki sięgają 1983 roku. Od tamtej
pory, przez blisko cztery deka-
dy Dom Kultury wpisał się na
stałe w kulturalną mapę dzielni-
cy, ale przede wszystkim ogry-
wa znaczącą rolę w życiu Spół-
dzielni Budowlano-Mieszka-
niowej Stokłosy. 

Od sześciu lat funkcję kierow-
nika placówki pełni mgr Witold
Pizło, który konsekwentnie po-
dąża drogą swoich poprzedni-
ków, wśród których są tak zna-
czące nazwiska dla ursynowskiej
kultury jak Włodzimierz Dawi-
dowicz czy Barbara Bielecka-
Woźniczko. Jednak warto zazna-
czyć, że ostatnie 6 lat, to nie tyl-
ko szacunek do tradycji i zobo-
wiązania, które wynikają z mar-
ki, jaką bez wątpienia Dom Kul-
tury Stokłosy stanowi dla miesz-
kańców Ursynowa. Okres 2015-
2021 to przede wszystkim wi-
zjonerskie i otwarte podejście w
kierowaniu placówką, aby jej go-
ście mieli dostęp do jak najszer-
szego spektrum kultury. To ja-
sna odpowiedź na intensywne
przemiany w dziedzinie kultu-
ry i edukacji oraz na wyzwania
związane z rosnącą konkuren-
cją. Aktywne działania na polu
pozyskiwania nowych klientów
i funduszy to w obecnych cza-
sach standard, który nie pozwa-
la na funkcjonowanie w obrębie
sztywnych schematów, będą-
cych pozostałością po anachro-
nicznych formach zarządzania. 

Warto zaznaczyć, że Dom Kul-
tury Stokłosy działa na podsta-
wie statutowych obowiązków
spółdzielni wobec swych człon-
ków: „Spółdzielnia prowadzi na
rzecz swoich członków i ich śro-
dowiska działalność, społeczną,
oświatową i kulturalną” (§4.3).

Jak powszechnie wiadomo,
nic nie jest za darmo. Jednak
dzięki proaktywnej postawie

obecnego kierownictwa Domu
Kultury, wpływy jakie placówka
generuje z umów i odpłatnych
zajęć, wypadają korzystnie w po-
równaniu z kosztami utrzyma-
nia, które de facto stanowią zni-
komy procent opłat za czynsz w
SBM Stokłosy. 

Taki pomysł na zarządzanie
instytucją kultury, sprawdza się
doskonale od 2015 roku i wpły-
wa korzystnie na funkcjonowa-
nie całego „krwioobiegu” jakim
jest życie Spółdzielni. Dom Kul-
tury to nie tylko istotna edukacja
i doznania artystyczne, to także
umowy z kontrahentami i wpły-
wy, które zasilają finansowe za-
soby Spółdzielni.  

Owocne pięciolecie 
„Potrzeba” to słowo, które w

ciągu ostatnich pięciu lat wyty-
czało kierunek pracy kadrze DK
Stokłosy. Zespół z Lachmana 5,
dokładał wszelkich starań, aby
sprostać potrzebom i oczekiwa-
niom osób korzystających z
oferty Domu Kultury, mając na
uwadze rozbieżność grup wie-
kowych. Edukacja była tutaj
priorytetem.

Stąd duży nacisk na Pracow-
nię Plastyczną i Teatr Stokłosów.
Warsztaty te oprócz nauki, są
również miejscem spotkań, sta-
nowią idealną przestrzeń do wy-
miany myśli i inspiracji, uczą re-
agowania na konstruktywną
krytykę, pozwalają wychodzić
dzieciom i młodzieży na ze-
wnątrz ze swoimi artystyczny-
mi poczynaniami. 

Godnym odnotowania jest
także fakt, że prace dzieci
uczęszczających na plastykę w
DK Stokłosy, były niejednokrot-
nie doceniane w konkursach
realizowanych przez Stołeczne
Centrum Edukacji Kulturalnej,
gdzie zdobywały pierwsze
miejsca. 

DK Stokłosy w latach 2015-
2020 to miejsce przyjazne se-
niorom. Oferta przygotowana z
myślą o najstarszych mieszkań-
cach Spółdzielni obejmowała
szereg atrakcyjnych zajęć i

warsztatów takich jak: plasty-
ka, muzyka, taniec, języki obce,
zajęcia ruchowe, spotkania Ko-
ła Brydżowego oraz Dyskusyj-
ny Klub Książki.

DK Stokłosy to także stałe
miejsce spotkań Klub Seniora,
który zrzesza blisko 100 uczest-
ników. 

W okresie ostatnich pięciu lat
Placówka zorganizowała kilka-
set wydarzeń obejmujących wy-
stawy, spektakle, występy kaba-
retowe i koncerty. Działająca w
ramach DK Stokłosy „Galeria U”
gościła wybitnych artystów z Ur-
synowa, Warszawy, jak również
z innych miast Polski, a nawet z
zagranicy. Wernisaże i wystawy
okazały się doskonałym narzę-
dziem promocyjnym. Niejedno-
krotnie prezentowane w trans-
misjach telewizyjnych, jak rów-
nież omawiane na łamach prasy,
przyczyniły się do budowania
pozytywnego wizerunku Spół-
dzielni, ukazując Stokłosy jako
miejsce stawiające na kulturę i
otwarte na sztukę.

Aktywności wymienione po-
wyżej jak również fakt, że w sa-
mym 2019 roku progi DK odwie-
dziło ponad 36 tyś. osób dowo-
dzą, iż placówka jest miejscem
ciekawym, lubianym, ciągle się
rozwijającym i potrzebnym.

Pandemia - Wyzwania
Okres pandemii przyczynił się

drastycznie do spadku wpływów
do budżetu miasta. Przyjmując,
że powrót do stanu sprzed pan-
demii potrwa lata, a obciążanie
samorządów wydatkami będzie
rosło, możemy już dziś założyć
zapaść w finansach publicznych.
Taki scenariusz przekłada się na
działalność licznych podmiotów
współpracujących z Domem Kul-
tury, które do marca 2020 po-
zyskiwały środki z budżetu mia-
sta. Wprawdzie nie zmienia to
faktu, iż Dom Kultury nigdy nie
zarabiał na środkach z dzielnicy
- wydarzenia kulturalne oraz do-
datkowe formy zajęć edukacji
artystycznej, które były dofinan-
sowywane przez Urząd Dzielni-

cy, pochłaniały cały budżet na
etapie organizacyjnym. Jednak
paradoksalnie ustanie współpra-
cy między NGO a Dzielnicą Ursy-
nów, przy jednoczesnym spadku
wpływów, obniżyło koszty utrzy-
mania placówki. Zużycie me-
diów, koszty ochrony, sprząta-
nia, realizacji technicznej etc.
znacząco spadły. 

Obecnie w placówce zatrud-
nionych jest łącznie 6 osób na 4
etatach. Mimo dysproporcji w
stosunku do dzielnicowych do-
mów kultury (Ursynowskie
Centrum Kultury – docelowo
35 etatów, DOK Ursynów  ok.
15 etatów)  tętni ona życiem i
cieszy się ogromną sympatią
uczestników kultury – ponad
2600 obserwujących internau-
tów to pełny obraz wagi tej in-
stytucji w kulturalnym życiu
dzielnicy. Ursynowskie Cen-
trum Kultury Alternatywy, we-
dle zapowiedzi nowego dyrek-
tora, by rozpocząć pełną działal-
ność programową musi uzyskać
10 mln złotych z budżetu dziel-
nicy. Dla porówna całkowity
koszt utrzymania DK Stokłosy w
roku 2020 wyniósł około 450
000 zł, co jako ciekawostkę do-

dam, że bilet do Warszawskiego
kina utrzymywanego z fundu-
szy ministerstwa kultury kosz-
tuje 12 złotych.

W czasie częściowej przerwy
wywołanej pandemią korona-
wirusa (placówka działała cały
czas w obszarach, na które po-
zwalały przepisy prawa- zacho-
wując część wpływów) pracow-
nicy Domu Kultury skupili się
na czynnościach remontowych
i konserwacyjnych. Odnawia-
jąc szereg pomieszczeń i wzbo-
gacając je o nowoczesne środki
dydaktyczne. Budynek wszak
nie jest niestety coraz młodszy
- na szczęście jak wieść niesie
w tym roku ma nastąpić długo
wyczekiwany remont systemu
wentylacji. 

Przyszłość...
Dzięki dostępnym środkom

komunikacji DK Stokłosy jest
obecny w życiu mieszkańców na
co dzień, informacja o ofercie
dociera bezpośrednio do zainte-
resowanych.

W nadchodzących czasach
największym wyzwaniem wy-
daję się utrzymanie poziomu cy-
wilizacyjnego na terenie naszej

dzielnicy, dostęp do kultury jest
zagrożony ekskluzywnością –
osoby mniej zarabiające, starsze,
zagrożone wykluczaniem zosta-
ną pozbawione dostępu do kul-
tury przez wprowadzenie od-
płatności za wydarzenia i zajęcia.
Kultura w tych warunkach mu-
si być otwarta na inicjatywy od-
dolne i obronić się przed sfor-
malizowaniem i szkodliwym
skupieniu na mitycznej rentow-
ności. Dostęp do kultury, edu-
kacji i służby zdrowia musi być
prawem a nie przywilejem naj-
bogatszych, jeżeli chcemy dążyć
do standardów Europy zachod-
niej, gdzie spółdzielcze instytu-
cje kultury działają z powodze-
niem. To od władz spółdzielni
mieszkaniowych zależy czy osie-
dla starego Ursynowa będą po-
woli staczać się w procesie sub-
urbanizacji, ze szkodą dla miesz-
kańców, czy też zadbają o spuści-
znę pokoleń i wielki atut jakimi
są instytucje kultury, nad któ-
rym pełnią swój mecenat. Pozo-
staje nam wierzyć, że wielka od-
powiedzialność jaka przed nimi
stoi jest w rękach mądrych i do-
brych ludzi.  

W i k t o r i a  N o w o t k o

Okres pandemii znacząco ogra-
niczył nam dostęp do kultural-
nych wydarzeń. Żadne imprezy
on-line nie zastąpią bezpośred-
niego kontaktu widzów z arty-
stami, toteż uwiązani w do-
mach tęskniliśmy za prawdzi-
wym kinem, teatrem, koncer-
tem. Na szczęście (nie zapeszaj-
my!) zniesienie obostrzeń na-
tychmiast wywołało prawdziwą
lawinę propozycji. 

Ostatni weekend zaowocował boga-
tą ofertą większości placówek kultural-
nych, które stanęły na wysokości zdania
i przyznam szczerze, że jako wyposz-
czony i złakniony sztuki, a chętny do
szybkiego nadrabiania zaległości, mia-
łem niezły orzech do zgryzienia co wy-
brać. Ostatecznie udało mi się z tru-
dem być niemal równocześnie na czte-
rech wydarzeniach, stąd moja relacja w
telegraficznym skrócie.

Sobota, 26 czerwca, godz. 19. Dom
Sztuki. Teatr Improwizacji Afront.
Wspólne świętowanie 10-lecia istnie-
nia zespołu, który wystąpił w obecnym
składzie: Kasia Gruszewska, Asia Ma-
zewska, Dorota Jarząbek-Rogaczyk,
Agnieszka Senderowska-Rucińska i Ka-
sia Lulu Wypchło. Na sali nie brakowa-
ło świętujących jubileusz poprzednich
członków zespołu.

Improwizacja to trudna sztuka. Trze-
ba grać spontanicznie, bez ustalonego
uprzednio scenariusza. Temat improwi-
zowanego musicalu narzuca publicz-
ność. Tym razem ustalono tytuł: Śmierć

kaloriom czyli zemsta szalonego diete-
tyka podczas rejsu na turnusie odchu-
dzającym. Do realizacji potrzebny jest
refleks i błyskotliwość, umiejętność pu-
entowania wypowiedzi, konieczne są
umiejętności wokalne i choreograficz-
ne, elementy pantomimy, komizm,
opanowanie warsztatu aktorskiego.

Dziewczętom nie brakowało inwencji i
pomysłowości, improwizowany dialog
skrzył się dowcipem, spektakl obfitował
w nieoczekiwane zwroty akcji i ele-
menty zaskoczenia, cechował go zna-
komity kontakt z publicznością, która

nieźle się bawiła razem z wykonawca-
mi. Na szczególne uznanie zasługuje
rewelacyjny Wojciech Żmuda, zapew-
niający improwizowaną, ale świetnie
dopasowaną do przebiegu akcji opra-
wę muzyczną.

Niedziela, 27 czerwca, godz. 15. Am-
fiteatr w Parku Kultury w Powsinie.

Koncert zespołu Może kiedyś innym ra-
zem nawiązującego nazwą do tytułu
przedwojennej piosenki, specjalizują-
cego się w utworach dwudziestolecia
międzywojennego. W koncercie O mi-
łości dawnej i niedawnej usłyszeliśmy

znane szlagiery z repertuaru Hanki Or-
donówny, Zuli Pogorzelskiej, Eugeniu-
sza Bodo. Aleksandra Żabczyńskiego i
Mieczysława Fogga.

Co można powiedzieć o koncercie?
Wystarczy podsumować krótko: stare
piosenki w nowych aranżacjach i inter-
pretacji, udany występ solistki zespołu

Eweliny Ziółkowskiej, która potwier-
dziła, że przyznany jej w ubiegłym ro-
ku na XVII Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga
(2020) Złoty Liść Retro słusznie się jej
należał.

Niedziela, 27 czerwca, godz. 17. Alta-
na Domu Kultury Hugonówka w Kon-
stancinie. Koncert Łukasza Jemioły z
Lublina wraz z zespołem (Michał Iwa-
nek – piano i Urszula Czerniak – kontra-
bas), prezentujący utwory z płyty Retro
na żywo. Solisty akompaniującego so-
bie na gitarze rekomendować nie mu-
szę. Wystartował ostro już w 2009 roku,
zgarniając wtedy hurtem trzy nagro-
dy: jako laureat ursynowskiej Mufki, fi-
nalista ogólnopolskiego konkursu wo-
kalnego VI OFPR im. Mieczysława Fog-
ga oraz laureat Studenckiego Festiwa-
lu Piosenki w krakowskich Jaszczurach.
Jest ponadto laureatem Złotego Liścia
Retro’2015, znany z koncertów radio-
wych i kilku nagranych płyt.

Niedziela, 27 czerwca, godz. 19. Po-
nownie ursynowski Dom Sztuki. Wi-
sienka na torcie: spektakl Teatru Za Da-
lekiego, amerykańska komedia Spró-
bujmy jeszcze raz (reż. Marcin Sławiń-
ski) w brawurowym wykonaniu Marka
Siudyma i Lucyny Malec. Mistrzowskie
aktorstwo (plus nagrany przed śmiercią
głos Jana Kobuszewskiego jako dokto-
ra terapeuty).

Na widowni obecny był wicebur-
mistrz Ursynowa Klaudiusz Ostrowski
i kierownictwo ursynowskiego Wydzia-
łu Kultury, co dobrze świadczy o zain-
teresowaniu włodarzy dzielnicy dzia-
łalnością kulturalną i dobrze rokuje na
przyszłość. Możemy liczyć na bogatą
ofertę programową na lato i kolejny se-
zon. Radzimy zapoznać się z nią i sko-
rzystać. W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Odrabiamy kulturalne straty po pandemii

Pięć lat na Stokłosach...

Nowe otwarcie, nowe wyzwania
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Od Jerozolimy aż po Władywostok i Alaskę niesie się żałosne „aj, waj” po
uchwaleniu ostatnio ustawy o zmianie ustawy „Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego”, która zdaniem wielu środowisk międzynarodowych

zamyka drogę Ocalonym z Holokaustu do dochodzenia roszczeń. O co chodzi w
ustawie? Nowelizacja dotyczy art. 156 oraz 158 kodeksu postępowania administra-
cyjnego. Ma ona wdrożyć orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r., w którym stwierdził on,
że w polskim systemie prawnym powinien znaleźć się okres przedawnienia roszczeń wobec decyzji
wydanych z naruszeniem prawa, takich jak m.in. niesłuszne odebranie mienia. Nowelizacja k.p.a.
ustala czasową granicę 30 lat, przewidując, że po tym czasie nie będzie można stwierdzić nieważ-
ności decyzji wydanej w postępowaniu administracyjnym z rażącym naruszeniem prawa, która by-
ła podstawą nabycia prawa lub stwarza uzasadnione oczekiwanie jego nabycia. Zmiany dotyczą przede
wszystkim spraw własnościowych, m.in. reprywatyzacyjnych i mają sprzyjać likwidacji stanu niepew-
ności prawnej, który gmatwa stosunki własnościowe oraz uniemożliwia ich stabilizację.

Trzeba powiedzieć, że od zakończenia wojny jakakolwiek krytyka bądź polemika w sprawach do-
tyczących mienia pożydowskiego, jak również samych Żydów, przypomina stąpanie po kruchym
lodzie czy spacer po linie, bo natychmiast można otrzymać etykietę antysemity. Ba, nawet samo wy-
powiedzenie słowa Żyd może zostać uznane za niestosowne i pachnące antysemityzmem, choć jest
to kwestia wyłącznie rasowa, ściśle powiązana z antropologiczną. Bezpieczniej powiedzieć „Izra-
elita”, ale jak można nazywać Żyda z obywatelstwem amerykańskim, polskim, francuskim, czy jesz-
cze innym Izraelitą? Wszystko co dotyczy Żydów jest tak pogmatwane i skrajne, że trudno się w tym
tyglu połapać. Tak czy siak, trzeba mieć trochę odwagi, by skrytykować cokolwiek, co dotyczy
spraw żydowskich i osób tej rasy. Dziwne, bo oni mogą publicznie wieszać psy praktycznie na każ-
dym i uchodzi to im na sucho. Mogą nawet zniszczyć karierę osób z najwyższej półki, która wypo-
wie choć jedno zdanie podważające status narodu poddanego ustawowej ochronie prawnej. Nawet
jeśli takie zdanie zostanie wypowiedziane w pijackim widzie.

J ohn Galliano, słynny brytyjski projektant mody, twórca nowatorskich projektów inspirowa-
nych motywami historycznymi, takich jak na przykład „Kolekcja Dickensowska”, to nie ja-
kiś tam przeciętniak w świecie mody. W 2001 r. królowa Elżbieta II uhonorowała go Orde-

rem Imperium Brytyjskiego, a w latach 1987, 1994, 1995 i 1997 był ex aequo z Alexandrem McQu-
eenem uznawany za projektanta roku. Wystarczyła jednak jedna antysemicka wypowiedź, rzuco-
na publicznie w stanie upojenia alkoholowego w jednej z paryskich knajp, by wschodzące bóstwo
znikło ze światowych wybiegów. Chistian Dior natychmiast wyrzucił Galliano z roboty z wilczym
biletem, zaś aktorka Natalie Portman demonstracyjnie podeptała wykonaną przez Galliano kreację,
w której miała wystąpić na oscarowej gali. Ostatnio Yair Lapid. 

Nowy minister spraw zagranicznych Izraela nie zostawił na Polsce suchej nitki: “Polska usta-
wa, która skutecznie uniemożliwia zwrot mienia żydowskiego lub zadośćuczynienie za niego

ocalonym z Holokaustu i ich po-
tomkom, jest straszną niesprawie-
dliwością i hańbą… To niemoralne
prawo poważnie zaszkodzi stosun-
kom między państwami”.

Tego już za wiele. Jeśli Żyd z Izra-
ela chce uczyć Polaków moralności,
musi sam być kryształowo czysty i
mówić prawdę. Nikt w Polsce nie
uniemożliwiał i nie uniemożliwia
zwrotu mienia pożydowskiego ofia-
rom Holocaustu oraz ich potomkom.
O ile roszczenia są udokumentowa-

ne, a z tym różnie bywa. Pytanie za sto punktów: jak długo jeszcze można rozliczać coś, co miało
miejsce prawie osiemdziesiąt lat wstecz? Przez kolejnych sto lat? Bzdura. Roszczenia tych, którym
należał się zwrot w naturze bądź zadośćuczynienie, zostały zaspokojone. Prawda jest taka, że po-
cząwszy od lat pięćdziesiątych Polska wypłaciła dwunastu krajom Zachodu rekompensaty za oca-
lałe z wojny przedwojenne mienie ich obywateli oraz ich podmiotów gospodarczych, znajdujące się
w powojennych granicach naszego kraju. W sumie było tego około 22 tysiące pozycji mienia, w po-
nad 90 procentach pożydowskiego, za które zostały wypłacone odszkodowania. Tymczasem od kil-
kunastu lat po raz drugi, a nawet trzeci zgłaszają się „spadkobiercy” lub po prostu bezczelni oszu-
ści, którzy na podstawie lipnych papierów odzyskują je po raz kolejny. Trzeba było zrobić z tym po-
rządek raz na zawsze, ponieważ brak ustawowych regulacji gmatwał stosunki własnościowe, unie-
możliwiając ich stabilizację i był wodą na młyn dla oszustów.

Wobec tego, kochajmy się jak bracia, ale liczny się... jak Żydzi. Faktem jest bezspornym,
że rząd PRL wypłacił Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Danii, Holandii, Szwaj-
carii, Szwecji, Norwegii, Belgii i Wielkiemu Księstwu Luksemburga, Grecji, Austrii oraz

Kanadzie zadośćuczynienie za ocalałe z wojny przedwojenne mienie ich obywateli. Umowy indem-
nizacyjne nie były jednak ratyfikowane i dlatego nie stały się źródłem prawa w polskim systemie
prawa. Należało więc ten problem wreszcie uregulować ustawowo. Kolejny fakt:  w 1960 r. PRL za-
warła z USA ugodę w sprawie roszczeń obywateli amerykańskich, przede wszystkim tych pocho-
dzenia żydowskiego ocalałych z Holocaustu. Uzgodniono, że dla regulacji tych roszczeń Polska wy-
płaci USA 40 mln dolarów. Była to wówczas znacząca kwota. Zresztą, wysokość kwoty nie ma dzi-
siaj wielkiego znaczenia, bowiem ugoda jest ugodą i obowiązuje rządy obu państw.  Owe 40 mln
USD miały być przeznaczone “na całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń oby-
wateli Stanów Zjednoczonych pod adresem polskiego rządu z tytułu nacjonalizacji i innego rodza-
ju przejęcia mienia”. To jasny przekaz. I dalej: „Po wejściu w życie niniejszego układu rząd USA nie
będzie przedstawiał rządowi polskiemu, ani nie będzie popierał roszczeń obywateli Stanów Zjed-
noczonych do rządu polskiego. Gdyby takie roszczenia zostały przedłożone Polsce bezpośrednio przez
obywateli amerykańskich, nasz kraj przekaże je rządowi USA”. 

Tymczasem rząd USA ma gdzieś zapisy ugody zawartej w 1960 roku. “Wierzymy w znaczenie roz-
wiązania kwestii restytucji z czasów Holokaustu, aby zapewnić sprawiedliwość i równość wszystkim
ofiarom. Wczorajsza decyzja polskiego parlamentu była krokiem w złym kierunku. Apelujemy do Pol-
ski, aby nie posuwała się naprzód z tym ustawodawstwem” - napisał na swoim Twitterze Ned Price, rzecz-
nik Departamentu Stanu. Facet zapewne nie wie, że Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Praw
Człowieka dopiero 10 października 1994 r. wraz z Protokołem nr 1 dotyczącym ochrony prawa własno-
ści. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie uwzględnia więc faktów nacjonalizacji mienia dokonanych
przez państwo przed datą ratyfikacji Konwencji, pozostawiając do decyzji władz danego państwa, czy
i w jakim zakresie uzna za możliwe zrekompensowanie byłym właścicielom skutków nacjonalizacji.

Na ten temat zapadło szereg orzeczeń Trybunału, który zawsze uznawał, że roszczenia o ode-
branie nieruchomości w wyniku nacjonalizacji, spłat za znacjonalizowane mienie objęte umo-
wami międzypaństwowymi, które nastąpiło przed ratyfikacją tej konwencji, pozostają po-

za właściwością Trybunału. Najważniejszym dla Polski było oddalenie przez Europejski Trybunał
Praw Człowieka na zasadzie rationae temporis skargi Preussische Treuhand. Nie jestem wyborcą PiS,
ale niniejszym kłaniam się nisko posłom tej partii, jak również ugrupowań lewicowych, że położyły wresz-
cie ustawowo kres szabrowaniu naszego państwa. Posłowie PO czujnie wstrzymali się od głosu. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Liczmy się jak Żydzi...

„Trzeba powiedzieć, że od za-
kończenia wojny jakakolwiek
krytyka bądź polemika w
sprawach dotyczących mienia
pożydowskiego, jak również
samych Żydów, przypomina
stąpanie po kruchym lodzie
czy spacer po linie”

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Szczęśliwie udało nam się podnieść z krótkiego knockdownu. Wola walki
świadczy o sile charakteru. Stajemy gotowi, zarówno do obrony, jak i ata-
ku. Obrona jest niezwykle ważna. Wiadomo, że po gwałtownym szoku wy-

wołanym ciosem można łatwo otrzymać kolejny. Rozochocony przeciwnik na
pewno będzie starał się nas znokautować i szybko rozstrzygnąć walkę na swoją ko-
rzyść. Będzie czekał na okazję, wykorzysta moment naszej nieuwagi i nieszczęście gotowe. Wylądu-
jemy na deskach, a arbiter nas wyliczy. Nie chcąc oberwać musimy bardzo uważać. Czytelnik zapew-
ne domyśla się, że może tu chodzić nie tylko o walkę bokserską. Powyższe uwagi łatwo odnieść tak-
że do walki z koronawirusem. Choć między jedną a drugą jest wiele istotnych różnic, to najważniej-
sza zasada jest ta sama – trzeba pokonać przeciwnika. Nieważne jak. Ważne żeby zwyciężyć. 

Pozostałe reguły są uzupełnieniem tej podstawowej. W rywalizacji sportowej jest ich więcej.
Nad ich przestrzeganiem zwykle czuwa doświadczony sędzia. O bezpieczeństwo zawodników
dbają w narożnikach cutmani. Cutman jest odpowiedzialny za zapobieganie i opatrywanie ran oraz
wszelkich uszkodzeń ciała zawodnika. Świadomość, że w każdej chwili jest ktoś gotowy do pomo-
cy, podnosi morale boksera. Od umiejętności cutmana wiele zależy. Czasem może nawet to być wy-
grana lub przegrana. Smaruje wazeliną rozcięcia łuków brwiowych, co się niestety często zdarza,
tamuje krwotoki z rozbitych nosów i łagodzi skutki obrażeń, które występują podczas walki. Wy-
korzystuje do tego czas wyznaczony przez sędziego lub regulaminowe przerwy pomiędzy runda-
mi. Stara się nie dopuścić do sytuacji, gdy jego podopieczny mógłby zostać wyeliminowany z wal-
ki z powodu kontuzji lub do przegranej. 

W przypadku pandemii po naszej stronie mamy lekarzy, wirusologów, pracowników laboratoryj-
nych, diagnostów, pielęgniarki i wszelki personel medyczny i niemedyczny. Mamy też za sobą poli-
tyków, od których umiejętności i determinacji zależy wyznaczenie priorytetów w kwestii zdrowia pu-
blicznego i determinacji w walce z pandemią. To od nich zależy zapewnienie odpowiedniej ilości szcze-
pionek przeciwko wirusowi i powodzenie całej akcji szczepień. Wydaje się, że im więcej sił i środków
zostanie rzuconych do walki z zarazą, tym większa szansa na pozbycie się jej. Może się wydawać, że
tak silne wsparcia zapewni nam przewagę. To jednak wcale nie jest takie pewne. Koronawirus to ma-
ły, ale niezwykle twardy zawodnik. Dysponuje całym arsenałem sobie tylko znanej broni, a przy tym
jest wyjątkowo przebiegły i elastyczny. Potrafi przystosować się szybko do nowych okoliczności. Kie-
dy wszystkim się wydaje, że leży już na łopatkach potrafi poderwać się i zaatakować z nową ener-
gią. Znajduje obronę na nasze ataki i w jednej chwili potrafi przejść z defensywy do ofensywy. Potra-
fi też skontrować nasze uderzenia i zmienić taktykę. W walce z nim potrzebna jest dobra taktyka wła-
sna i jej konsekwentna realizacja. To przeciwnik mający do dyspozycji możliwość przekształcania się.
Dostosowuje się nowych sytuacji i przybiera zmienne formy niczym ciecz wlewana do różnych na-
czyń. Tymczasem równie ważne albo nawet ważniejsze jest ich właściwe wykorzystanie. Oczywiście,
wiele zależy od samego społeczeństwa. Nikt na siłę nie będzie nikogo leczył czy szczepił. Trudno so-
bie wyobrazić łapanki obywateli na ulicach w celu ich przymusowego szczepienia. Przeciwników szcze-
pień jest wielu i pozostają niezaszczepieni. Mogą ich przekonać rzeczowe argumenty, ale na pewno
nie wszystkich. Tworzy się więc problem, z którym rządzący i my wszyscy musimy sobie poradzić.
W przeciwnym razie możemy mieć nawrót zarazy. Pandemia niczym wspomniany wyżej zawodnik
po knockdownie chwilowo leży na deskach. Znawcy zachowań wirusów przewidują, że jeszcze się
podniesie i uderzy z nową mocą po wakacjach. Czy tak będzie? W dużej mierze zależy to od nas i nie
należy o tym zapominać. Trudno zmusić metodami administracyjnymi kogokolwiek do odpowied-
nich zachowań w kwestii pandemii, chociaż w analogicznych sytuacjach istnieją odpowiednia prze-
pisy. Zgodnie z nimi nikt nie może wchodzić, czy wjeżdżać na czerwonym świetle na skrzyżowanie
tylko dlatego, że nie podobają mu się zasady ruchu drogowego. Nie może też jechać pod prąd. Ta-
kie zachowanie jest nie tylko naganne z punktu widzenia większości społeczeństwa, ale też penali-
zowane. Czy dojdzie do tego w przypadku pandemii? Nie wiadomo. 

Tymczasem niezbędna jest akcja uświadomienia społeczeństwa o potrzebie szczepień i przeko-
nywanie jak największej liczby obywateli. Nie należy też zapominać, że szczepionki nie zabezpie-
czają w stu procentach. Dlatego konieczne jest zachowywanie niezbędnych środków ostrożności,
zwłaszcza w miejscach publicznych. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Szczepmy się!

JEGO EKSCELENCJA SOŁTYS!
Gdy los pewnego katabasa

Rzucił z pałacu do Bobrówki,
On tylko spytał: Jest tam kasa?

I łatwy dostęp do gotówki?

We wsi rozeszły się pogłoski,
Że mu się w Gdańsku pod d. pali,
Więc wrócił do rodzinnej wioski,

By na sołtysa go wybrali.

Wiejskie zebrało się konklawe.
Został sołtysem! Jest! Habemus!

Niezgodnie z kanonicznym prawem?
Lecz kto zabroni bogatemu?

Dla wsi to splendor! Leszek Sławoj!
Generał! Tyle ma orderów!

Swój człowiek! Wszyscy biją brawo.
Nietrudno na wsi o frajerów.

Habemus Sołtys! - głoszą światu.
Pierwszy na świecie arcybiskup!
To, że jest księdzem, to jest atut.
Przyzwyczajony jest do zysku.

To nic, że w szponach tkwi nałogu.
Cóż znaczy kara z Watykanu?

Krył pedofili? Służył Bogu!
Oddajmy hołd wielkiemu panu.

Wysłannik Boży równy księciu,
Wszystkim wyborcom stawia… flaszkę.

Cóż znaczy flaszka na dziewięciu?
Toż to zakrawa na igraszkę.

Lecz nie wylewa nikt za kołnierz,
Tym bardziej za swą koloratkę.

Każdy posłuszny jest jak żołnierz,
I księdza kocha jak swą matkę.

Oto nastała dobra zmiana.
Mamy trzy w jednym, Trójcę świętą:

Pana i wójta i plebana,
Rzecz w innych krajach niepojętą.

Od dziś nikogo nie ominie
Pokuta. Wiedzą to sąsiedzi.

Gdy coś załatwić zechcesz w gminie,
Musisz pójść najpierw do spowiedzi.

Jeżeli znajdziesz się w potrzebie,
Módl się! Modlitwa rośnie w cenie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie…

I nie głódź nas na pokuszenie…

Lecz mi wyborców wcale mi nie żal.
Skoro chcą księdza za sołtysa,

Ich strata. Współczuć nie zamierzam.
Mają co chcieli! Mnie to zwisa.

Tylko się martwię Polski losem.
Boję się, coś mi podpowiada,

Że zechcą teraz pójść za ciosem
I wszędzie czeka nas roszada.

Dziwisz się, dziwisz? Już niebawem
Pójdzie w ich ślady Raba Wyżna.

Każdy kto jest na bakier z prawem,
Czuje, że będzie miał się z pyszna.

Żeby ratować swoje tyłki,
Każdy kardynał, biskup, mniszka,

Unikną tu kościelnej zsyłki.
I tak przechytrzyć chcą Franciszka.

A potem pójdzie już jak z płatka.
Będą dociskać gaz do dechy,

Wszędzie gdzie ciepła jest posadka,
Rządy sprawować zaczną klechy.

Będzie religia na maturze,
A potem szybko już poleci:
Kadry na dole i na górze,

Zastąpią szkolni katecheci.

Czemu nas los doświadcza srodze?
Sami jesteśmy winni chyba,

Że kraj jest na najlepszej drodze,
Żeby zbudować Katoliban.
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W tym roku do wyści-
gu o Błękitną Wstę-
gę zapisano 13 koni

– 9 ogierów i 4 klacze. Z Niemiec
ma przyjechać klacz Nania tre-
nowana przez Rolanda Dzuba-
sza. Biegała w Niemczech i we
Włoszech wygrywając gonitwę
na 2200 m.  Ojciec klaczy, ir-
landzkiej hodowli ogier Jukebox
Jury wygrywał G2 w Ascot, go-
nitwę Preis von Europa w Kolo-
nii, irlandzki St. Leger, ścigał się
także z powodzeniem w New-
market. Matka bez sukcesów, ale
jest po epokowym niemieckim
ogierze Monsun, który dwukrot-
nie wygrał Preis von Europa i w
hodowli dał wielu zwycięzców
gonitw najwyższych grup. Na-
nia nie powinna bać się dystan-
su, w siodle zobaczymy znanego
na Służewcu czeskiego dżokeja
Jana Vernera. 

J ego rodak Tomáš
Lukášek, stały bywalec
służewieckiego hipodro-

mu, który wygrał tu dziesiątki
gonitw najwyższej kategorii,
m.in. Derby na Greek Sphere i fe-
nomenalnym Intensie, dosiądzie
w niedzielę jednego z fawory-
tów, ogiera Anator trenowanego
przez Wojciecha Olkowskiego.
Anator wygrał ostatnio łeb w łeb
z faworyzowanym Young Tho-
masem gonitwę o nagrodę Iwna,
ostatnią próbę selekcyjną przed
Derby. W tak ważnych próbach
dystansowych  rozstrzygnięcie
„łeb w łeb” zdarza się niezwykle
rzadko. Anator to silny, walecz-
ny zawodnik i pod doświadczo-
nym, znającym na wylot służe-
wiecki tor Lukáškiem urasta do
miana pierwszego faworyta pre-
stiżowego wyścigu o Błękitną
Wstęgę. Wydaje się, że najwięk-
sze zagrożenie będą stanowić
utalentowany Young Thomas ze
stajni Krzysztofa Ziemiańskiego

oraz trenowany przez Macieja
Janikowskiego Gryphon pod
Aleksandrem Reznikowem. Oj-
ciec ogiera wygrał co prawda ja-
ko trzylatek gonitwę na 2400 m,
ale generalnie specjalizował się
w gonitwach milerskich do 2000
m. Natomiast matka Gryphona
jest po znakomitym Dalakhanim
(2,5 mln USD na koncie) ze staj-
ni Agi Khana.

Odrębnej analizy wy-
maga Guitar Man, syn
irlandzkiego ogiera

Galileo, jednego z najdroższych
i najbardziej pożądanych repro-
duktorów na świecie. Jak  poto-
mek takiego tuza hodowli mógł
trafić na prowincjonalny Służe-
wiec? W środowisku powiada
się, że przychówek po Galileo
zaczynał się od miliona funtów,
a konie po nim oferowane za pół
miliona uważa się za podejrza-
ne. „Gitarzysta” został zakupio-
ny za kilkadziesiąt tysięcy, więc
na Służewcu poszła fama, że ma
on po ojcu dwie, najwyżej trzy
nogi. Oby wyścigowi spece, pro-
dukujący się w telewizyjnym stu-
diu, nie pomylili się w ocenie. Z
obserwacji wynika bowiem, że
jest to bardzo mocny, ciągły koń,
od debiutu wyraźnie oszczędza-
ny. W światowej bazie folblutów
przyznano mu bardzo wysoki
współczynnik DP (38), a folblu-
ty biegające w Polsce rzadko le-
gitymują się DP na poziomie 20-
24. Guitar Man będzie dosiada-
ny dżokejkę Joannę Wyrzyk, cór-
kę trenera. Adam Wyrzyk wy-
stawia do walki także klacz Dia-
mond Kitty oraz ogiera Adahle-
na pod czempionem Szczepa-
nem Mazurem, który jeździ na
„pierwszej ręce” w tej stajni. 

Ogólnie rzecz ujmując,
tegoroczny rocznik
trzyletnich folblutów

jest mocno przeciętny, więc nie

można wkluczyć w Derby „fuk-
sa”, który „uśpi” tor. Może to być
niemiecka Nania, ponieważ dy-
stansowe folbluty trenowane w
Niemczech mają w wyścigowym
świecie bardzo dobrą markę, po-
trafiły wygrać nawet prestiżowy
Łuk Triumfalny w Paryżu. Klacze
polskie z derbowego rocznika wy-
dają się być słabsze od ogierów,
najlepsza w roczniku chyba jest
Paradise Hill po ogierze Harzand,
triumfatorze brytyjskich i irlandz-
kich Derby. W gronie koni pre-
tendujących do najwyżej płatnych
miejsc należy wymienić także
ogiery Power Barbarian i Falvio ze
stajni Andrzeja Walickiego, ne-
stora służewieckich trenerów, któ-

ry potrafi przygotować formę ko-
nia dosłownie co do dnia. Nasz
typ: Guitar Man, Anator, Young
Thomas, Gryphon. 

Derbowa niedziela za-
powiada się wyjątko-
wo ciekawie, bo poza

wyścigiem o Błękitną Wstęgę ro-
zegrane zostaną także dwie go-
nitwy najwyższej kategorii A:
Memoriał Fryderyka Jurjewicza
(wcześniej Rzecznej) na dystan-
sie 1600 m oraz dystansowy bieg
(2600 m) o nagrodę Prezesa To-
talizatora Sportowego (wcze-
śniej Prezesa Rady Ministrów).
Początek gonitw o godz. 14.30.
Szczegółowe informacje o mi-
tyngu: www.torsluzewiec.pl. 

W2019 r. hucznie
świętowano 80-lecie
istnienia Torów Wy-

ścigów Konnych na Służewcu
oraz jubileuszową 75. już goni-
twę Derby. Na okoliczność 80-
lecia Poczta Polska wyemitowa-
ła w 180 tys. egzemplarzy oko-
licznościowy znaczek o nomina-
le 3,30 zł, którego projekt gra-
ficzny opracowała Agnieszka
Sancewicz. W tym roku organi-
zator gonitw zapomniał chyba
o równie ważnej dacie dla wyści-
gów konnych w Polsce. W dniu
20 czerwca minęła okrągła 180.
rocznica rozegrania na Polu Mo-
kotowskim pierwszej oficjalnej
gonitwy w historii naszych wy-

ścigów na podstawie zatwier-
dzonego planu i przepisów wy-
ścigowych, pod kierownictwem
Towarzystwa Wyścigów Kon-
nych w Królestwie Polskim. Wy-
ścig, który miał miejsce 20
czerwca 1841 r., wygrała uro-
dzona w 1835 r. klacz półkrwi
Lady Stanhop i to gonitwa jej
imienia powinna wejść do tego-
rocznego planu gonitw i pozo-
stać na Służewcu na stałe. To du-
że niedopatrzenie, którego chy-
ba nie da się już naprawić. A
szkoda, bo tradycja w naszym
narodzie odgrywa wszak bardzo
ważną rolę.

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
F o t o :  T S

W ramach kompleksu sportowe-
go Polonia powstanie hala spor-
towa, stadion z trybunami dla
ponad 15 tys. kibiców, Centrum
Wsparcia Sportu oraz nowy
plac miejski z fontanną i ka-
wiarniami. Warszawa przezna-
czy na inwestycję przy ul. Kon-
wiktorskiej ponad 100 milio-
nów złotych.

– Ośrodek Polonia przy ul. Konwik-
torskiej 6 to ważna część warszawskie-
go sportu, wierzę że to także część jego
pięknej sportowej przyszłości. Polonia to
również miejsce w ścisłym centrum
miasta, któremu chcemy dać nowe ży-
cie, stworzyć dogodne warunki dla
sportowców i przyjazne miejsce dla
mieszkańców. Projekt przebudowy sta-
dionu i placu, który wygrał konkurs ar-

chitektoniczny, zrealizujemy w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego. W
kasie miasta zabezpieczyliśmy na ten cel
114 mln zł –  powiedział o zmianach
na Polonii prezydent m.st. Warszawy
Rafał Trzaskowski.

Budowa nowego kompleksu to speł-
nienie potrzeb środowiska, które dziś
korzysta z Ośrodka Polonia. Planowane
zmiany skonsultowano z przedstawi-
cielami piłkarskich klubów: Polonii
Warszawa i MKS Polonii Warszawa,
klubu koszykarek SKK Polonia oraz
przedstawicielami środowiska kibiców.

Na terenie pomiędzy stadionem a
ul. Bonifraterską powstaną dwa bu-
dynki kubaturowe. Hala sportowa dla
ok. 1,2 tys. widzów, w której rozgrywa-
ne będą mecze koszykówki oraz Cen-
trum Wsparcia Sportu z dodatkowy-
mi powierzchniami sportowymi. Pod
budynkami i historycznym placem bę-
dzie się znajdować parking na ok. 775
samochodów.

– Przyspieszamy i zaczynamy nowy
etap, który przybliży nas do zmiany ob-
licza kompleksu przy ul. Konwiktorskiej
6. Od przyszłego tygodnia rozpoczy-
namy negocjacje z JSK Architekci. Pod-
pisanie umowy planujemy na przeło-
mie sierpnia i września. A jeśli wszyst-
ko pójdzie po naszej myśli jesienią 2023
r. rozpoczniemy prace budowalne. –
powiedziała podczas konferencji pra-
sowej wiceprezydentka m.st. Warszawy
Renata Kaznowska.

Kompleks sportowy Polonia będzie
realizowany w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego. Miasto prze-
prowadziło testy rynkowe, które wyka-
zały, że jest zainteresowanie taką inwe-
stycją i zaangażowaniem się w jeden z
największych projektów infrastruktu-
ralnych w warszawskim sporcie w naj-
bliższych latach. Partner prywatny bę-
dzie odpowiedzialny za budowę kom-
pleksu, a następnie utrzymanie tech-
niczne. Dziś Ośrodek Polonia pozosta-

je w rękach w.st. Warszawy, a konkret-
nie Stołecznego Centrum Sportu Ak-
tywna Warszawa.

Za realizację budowy nowego sta-
dionu, wielofunkcyjnej hali sportowej i
nowoczesnego Centrum Wsparcia
Sportu odpowiadać będzie wyspecja-
lizowana jednostka – Stołeczny Zarząd
Rozbudowy Miasta, która będzie nad-
zorować roboty budowlane prowadzo-
ne przez partnera prywatnego.

M B L

Powstanie nowy kompleks sportowy Polonii

Arcyciekawa niedziela na Służewcu

Czy Guitar Man wygra Derby?
W najbliższą niedzielę na Służewcu rozegrana zostanie
po raz 77. prestiżowa gonitwa Derby (2400 m) dla trzy-
letnich koni pełnej krwi angielskiej. Jej historia sięga
1780 roku, kiedy to sir Charles Bunbury oraz Edward
Smith – Stanley, dwunasty lord Derby wpadli na po-
mysł, by zorganizować wyścig dla trzyletnich folblutów
na dystansie 12 furlongów.

CCzzyy AAnnaattoorr ii YYoouunngg TThhoommaass ppoowwttóórrzząą ww DDeerrbbyy wwyycczzyynn zz NNaaggrrooddyy IIwwnnaa??
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CCAAŁŁEE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

SSPPRRZZEEDDAAMM miejsce w parkingu
na Pasażu Ursynowskim 5, 
tel. 603 500 660

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609 
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, dojeżdżam,

798 851 194
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

691 502 327

DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjno-
budowlane, Prażmów, 
602 770 361

KKUUPPIIĘĘ las, okolice Prażmowa,
602 770 361

SSPPRRZZEEDDAAMM działkę budowlano-
rolną 4800 m2 z domem i sadem,
Janików, mazowieckie, 
798 851 194

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee sspprrzzeeddaa tteemmaattyy:: 
PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii

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

MMiieesszzkkaanniiaa: sprzedaż:
!!CCeennttrruumm, 24 m2, 1 pok.,

świetny standard, 100 m 
od  st. metra, cisza, spokój, 
601 720 840

!!KKoonnssttaanncciinn, 100 m2

apartament, obok parku, dobra
cena, 601 720 840

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

!!SSaaddyybbaa, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,7 mln.
zł, 601 720 840

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

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

!!UUrrssyynnóóww, 61 m2, 3 pok., I p.,
do wejścia, 601 720 840

!!UUrrssyynnóóww, 2 pok.,42 m2, blisko
metro, po remoncie, c. 535 tys.zł,
601 720 840

!!UUrrssyynnóóww, 2 pok., 48 m2, 
550 tys. zł, 601 720 840

!!UUrrssyynnóóww,, 3 pok.., 58 m2, 
c. 710 tys. zł, 601 720 840

!!UUrrssyynnóóww IImmiieelliinn ,70 m2, 
3 pok.,z garażem, ładne, 
601 720 840

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

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!!DDoomm ok. Góry Kalwarii, 

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

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

!!KKoonnssttaanncciinn, 400m2/1300m2,
ładny dom w dobrej cenie, tylko
1,9 mln zł, 601 720 840

!!KKoonnssttaanncciinn , okazja dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 1.250 tys.zł, 601 720 840

!!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do 450
m2, 601 720 840

!!MMookkoottóóww GGóórrnnyy dom, 300
m2, świetny punkt, 601 720 840

!!PPiiaasseecczznnoo GGoołłkkóóww,, 80 m2

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

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

!!ZZaalleessiiee DDoollnnee, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840 

DDzziiaałłkkii::
!!DDzziiaałłkkaa 1600 m2

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

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

!!CChhyylliicczzkkii, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!!CChhyylliicczzkkii 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

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

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

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa:
!!MMookkoottóóww,, ul. Belwederska, 

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

LLookkaallee hhaannddlloowwee :
!!5588 mm22 z dobrym najemcą,

tylko 830 tys. zł.
!!BBiieeddrroonnkkaa,, z najemcą.

Wieloletnia umowa, 601 720 840
!!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

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

!!CCeennttrruumm, lokal 160 m2 –
sprzedaż – z najemcą – 10 lat,
dobra inwestycja, 601 720 840

!!GGrroocchhóóww, 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

!!KKaammiieenniiccaa 421 m2 + lokale
handlowe, wszystko wynajęte,
czynsz płacony przez najemców 
20 tys/m-cznie -  sprzedam, 
601 720 840

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

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

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

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

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

!!UUrrssyynnóóww-Kabaty, 128 m2

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

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

!!ŻŻoolliibboorrzz, 75 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550 
tys. zł , 601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww::
mmiieesszzkkaańń,, aappaarrttaammeennttóóww,, 

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

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

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

BBLLAACCHHAARRZZAA, dekarza, 
601 23 72 91

ŚŚLLUUSSAARRZZAA i lakiernika
proszkowego zatrudnimy,
Baniocha,602 253 180

ŚŚLLUUSSAARRZZAA spawającego, 
601 23 72 91

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ pana do
sprzątania, osiedle zamkniete,
Ursynów, 606 737 678

AAAAAA MMAALLOOWWAANNIIEE tanio,
remonty, glazurnictwo 
669 945 460

AAAA GGLLAAZZUURRAA,, terakota,
remonty, 794 781 765

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

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

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

HHYYDDRRAAUULLIIKK, 602 651 211
HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 601

81 85 81

MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 
505 735 827

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

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

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777
NNAAPPRRAAWWAA lodówek, 

602 272 464
NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 

502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PPRRAANNIIEE dywanów, wykładzin,
kanap, 669 945 460

RREEMMOONNTTYY,, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

WWIIEERRCCEENNIIEE, KARNISZE, itp.
608 303 530

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

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
PROSIMY O KONTAKT 

POD NUMEREM
509 586 627 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje AAggnniieesszzkkaa JJaannuusszzeewwsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Gramy dalej!
Burmistrz Ursynowa znacząco zwiększył środki na XV Mistrzostwa Ursynowa w Brydżu Spor-

towym. co pozwoli nadrobić zaległości i rozegrać do końca roku jeszcze jedenaście turniejów. Jak
wcześniej informowaliśmy, pierwsze spotkanie już 6 lipca w C.S.U. ul. Polinezyjska 10 o godz.17.00.
Zapisy bezpośrednio u sędziego zawodów do godz.16.45. 

Potwierdzamy wcześniejszą informację, że Turnieje dokształcające w “Programie Brydż 60+”
rozpoczną się we wrześniu. O miejscu i terminach, poinformujemy na początku sierpnia br.

Ps. Daty wszystkich Turniejów na stronie W. Z.B.S.

Bonan tagon (dzień dobry).
Esperanto kojarzy się zazwy-

czaj z nazwiskiem jego twórcy,
pochodzącym z Białegostoku
warszawskim lekarzem Ludwi-
kiem Zamenhofem. Mało kto
jednak wie, że esperanto za-
wdzięcza swój sukces drugiemu
wielkiemu poliglocie i entuzja-
ście idei międzynarodowego ję-
zyka, polskiemu inżynierowi
chemikowi, Antoniemu Gra-
bowskiemu.

W najbliższą niedzielę, 4 lipca
minie dokładnie 100 lat od jego
śmierci. Miłośnicy języka espe-
ranto i przedstawiciele Związku
Esperantystów serdecznie zapra-
szają o godzinie 11 na spotka-
nie na ulicę Hożą 42, gdzie znaj-
duje się tablica upamiętniająca
tego wybitnego uczonego.

Antoni Grabowski miał niesły-
chane zdolności językowe. Dzie-
więcioma językami władał bie-
gle. Nic więc dziwnego, że gdy
wpadła mu w ręce książka Lin-
gvo Internacia – antau parolo kaj
plena lernolibro, zachwycony po-
mysłem Zamenhofa, opanował
nowy język w ciągu kilku tygodni
i stał się jego entuzjastą.

Już podczas pierwszej roz-
mowy w języku esperanto, od-
bytej jeszcze z końcem XIX wie-
ku, w domu Zamenhofa przy
ul. Dzikiej, wypowiedział zna-
mienne słowa: Bez literatury

esperanto nie zwycięży. I tej idei
poświęcił się bez reszty. Świad-
czy o tym wydana antologia El
Parnaso de Popoloj (Z Parnasu
ludów), w której zamieścił 110
utworów tłumaczonych z 30 ję-
zyków świata.

Sam napisał wiele oryginal-
nych utworów poetyckich i pie-
śni w tym języku (Jutrzenka,
Powrót syna, Na jednej stru-
nie, Jubileuszowa kantata,
Siewca, Pozdrowienia z War-
szawy), ale zasłużył się przede
wszystkim jako niestrudzony
tłumacz na esperanto najwy-
bitniejszych dzieł literatury
polskiej i światowej.

LLiittvvoo,, PPaattrruujjoo mmiiaa,, 
ssiimmiillaa aall ssaammoo,,

VViiaann ggrraannddaann vvaalloorroonn 
eekkkkoonnaass lliittvvaannoo,,

VViinn ppeerrddiinnttee......
To oczywiście początek Sinjo-

ro Tadeo Adama Mickiewicza.
Ale tłumaczył także Słowackiego
(Mia Testamento, Mazepo), Pru-
sa (La Faraono), Sienkiewicza,
Fredrę, Puszkina i Goethego, li-
bretta oper Moniuszki i tekst
hymnu polskiego (La Polujo ne
pereis):

MMaarrssuu,, mmaarrss’’,, DDaabbrroowwsskkii,, 
EEll iittaallaa llaannddoo,,

AAll PPaattrruujj’’ nniinn ggvviiddooss,, 
VViiaa cceeffkkoommaannddoo..

Słusznie zatem zyskał przy-
domek ojca literatury i poezji

esperanckiej. Warto podkreślić,
że wiele polskich dzieł, na przy-
kład Faraon Prusa i Marta
Orzeszkowej, trafiło do Chin i
Japonii dopiero dzięki tłumacze-
niom na chiński i japoński z języ-
ka esperanto.

Był współtwórcą miesięczni-
ka La Esperantisto (1889-1895),
sekretarzem pierwszego Mię-
dzynarodowego Kongresu Espe-
rantystów (Boulogne sur Mer,
1905), członkiem Komitetu Języ-
kowego i Akademii Esperanta,
założycielem Polskiego Stowa-
rzyszenia Esperantystów (1908),
autorem pierwszego Słownika
polsko-esperanckiego (1910).

Warto dodać, że jednocześnie,
jako chemik, opatentował kilka
wynalazków, ujednolicił termi-
nologię chemiczną i wprowadził
polskie słownictwo chemiczne,
był jednym z współzałożycieli
Polskiego Towarzystwa Che-
micznego (1919).

33 lata temu (5 czerwca 1988
roku), nad bramą kamienicy
przy ul. Hożej 42, gdzie miesz-
kał, wnuk Antoniego Grabow-
skiego Zbigniew Antoni Kru-
szewski, profesor politologii na
Uniwersytecie Stanowym w El
Paso w Texasie, odsłonił a właści-
wie przywrócił zniszczoną pod-
czas wojny pamiątkową tablicę.
To było niezwykłe przeżycie, bo
to on sam, 55 lat wcześniej (5
czerwca 1933 roku), jako 5-let-
ni chłopiec (knabo), odsłaniał ją
po raz pierwszy z okazji VI Kon-
gresu Esperantystów.

Profesor Kruszewski, który
wyemigrował do Stanów Zjed-
noczonych po Powstaniu War-
szawskim (przez pewien czas był
wiceprezesem Kongresu Polonii
Amerykańskiej), mimo sędziwe-
go wieku (kilka dni temu skoń-
czył 93 lata, życzymy wszystkie-
go najlepszego!) przybył także
z Texasu w tym roku i po raz
trzeci weźmie udział w tym sa-
mym miejscu w uroczystości po-
święconej swojemu dziadkowi.

Podobne tablice, ufundowa-
ne przez Zbigniewa Kruszew-
skiego, znajdują się w holu Wy-
działu Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego:

Omage ai Antoni Grabowski
(1857-1921), kemisto kaj la unu-
al esperanto poeto i na gmachu
liceum ogólnokształcącego w To-
runiu, gdzie Antoni Grabowski,
wierny syn ziemi chełmińskiej,
pobierał nauki w latach1873-
1879.

Wszystkim czytelnikom za
uwagę dziękuję (Dankon). Do
widzenia (?is revido). 

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

100-lecie śmierci Antoniego Grabowskiego

LITVO, PATRUJO MIA...
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