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W czasie, gdy Ursynów po-
zostawał samodzielną
gminą, nader zręcznie

uwijał się w niej wiceburmistrz,
który – jak informowała prasa lo-
kalna – potrafił podstawiać przy
ważnych projektach inwestycyj-
nych nazwisko własnej córki
względnie podpierać istotne decy-
zje nazwiskami nieboszczyków. Mi-
mo że same pismaki udowodniły,
że wiceburmistrz przekrętami stoi,
nawet jeden włos z tego powodu
nie spadł mu z głowy, a prokuratu-
ra nie miała najmniejszej ochoty
na postawienie zarzutów temu pa-
nu. Bezkarność na niższych i wyż-
szych szczeblach władzy stała się w
pewnym momencie cechą imma-
nentną nowej Polski. Bodaj jako
pierwszy próbował z tym walczyć
Lech Kaczyński, najpierw jako pre-
zes Najwyższej Izby Kontroli, a po-
tem jako minister sprawiedliwo-
ści, ale w obydwu wypadkach szyb-
ko go pogoniono, iżby nie prze-
szkadzał w dorabianiu się różnym
ważniakom. 

Dopiero później doszło do naj-
słynniejszego majsterszty-
ku w historii Polskich Na-

grań, gdy specjalnie przeszkolony w
zakresie obsługi magnetofonu na-
czelny redaktor „Gazety Wybor-
czej” Adam Michnik dokonał zapi-
su rozmowy ze znanym producen-
tem filmowym Lwem Rywinem,
który miał mu złożyć „korupcyjne”

propozycje. W następstwie podstęp-
nego nagrania Lew został zamknię-
ty w klatce. Było mu w niej o wiele
mniej wygodnie niż we własnym
legowisku w Konstancinie. Wsze-
lako analiza prawna przestępstwa,
jakiego miał się dopuścić ów pupil
lewicy, zawsze mi się wydawała co
do konkluzji zaskakująca, bowiem
Rywin proponował Michnikowi ja-
kieś „układy”, które przyniosłyby
mu korzyści finansowe i umożliwi-
ły zajęcie intratnego stanowiska za-
wodowego. Tyle że te propozycje
wychodziły z ust człowieka, który w
tym momencie nie pełnił żadnej
funkcji publicznej. Równie dobrze –
ja mógłbym zaproponować naczel-
nemu „GW” taki układ, podobnie
jak sienkiewiczowski pan Zagłoba
radził ofiarować komuś Niderlan-
dy. Czego to się bowiem przy wó-
deczce nie gada...

A jednak Rywin poszedł sie-
dzieć, chociaż w wyniku je-
go rozmów z Michnikiem

ani jeden grosz z kasy publicznej
nie został stracony. Teraz zaś ma-
my aferę na 24 fajerki, bo wyszło
na jaw, że uważany nominalnie
za „drugą osobę w państwie” mar-
szałek Sejmu Marek Kuchciński
traktował rządowe maszyny lata-
jące – Gulfstreama i Sokoła – ni-
czym prywatne taksówki i fruwał
sobie na pokładzie jednego lub dru-
giego na wycieczki do domu jako
mieszkaniec Przemyśla, nie bacząc
na to, że za każdym razem ich uży-
cie miało tzw. status HEAD i wiąza-
ło się z zaangażowaniem obstawy,
samolotów rezerwowych itd. Cho-
dziło zatem o zachowanie proce-
dur, jakie obowiązywały, gdy w
2010 doszło do tragicznego lotu
rządowym tupolewem do Smoleń-
ska. A wtedy w wyniku nieprze-
strzegania arcyważnych rygorów
zabiło się 96 osób.  

O detchnąwszy więc z ulgą,
że pan marszałek – w
przeciwieństwie do lecące-

go wspomnianym tupolewem pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego –
miał tyleż szczęśliwych startów co
lądowań, kolejne pismaki wyśle-
dziły, iż było to ponoć nawet sto
lotów, a te wycieczki, również z
udziałem rodziny lub zaprzyjaź-
nionych posłów partii Prawo i
Sprawiedliwość – przy pozorowa-
niu wizyt oficjalnych – miały kosz-
tować Skarb Państwo nawet mi-
lion złotych. Trudno tym informa-
cjom w całości zaprzeczyć, skoro
sam pan marszałek zaczął sobie
posypywać głowę popiołem i w ra-
mach pokuty za ten ciąg antypań-
stwowych grzechów – ogłosił swo-
je (bardzo skromne zresztą) wpła-
ty na cele charytatywne. Choć –

tak między Bogiem a prawdą – ja-
ko pokutę powinien sam sobie za-
dać pielgrzymkę na kolanach do
Częstochowy bo może to dopiero
sprowadziłoby go z obłoków na
ziemię. 

W jego wstępnych wyja-
śnieniach najbardziej
zdziwiło mnie to, że czę-

ste wykorzystywanie służbowych
maszyn tłumaczył napiętym ter-
minarzem zajęć. Dziwnym trafem
ten napięty terminarz wiązał się z
wizytami w pobliżu rodzinnego
Przemyśla. Tak czy siak, wiemy
już, że Marek K. wykorzystywał
państwowy serwis latający do ce-
lów prywatnych ze skandalicznym
naruszaniem przepisów. Ja jednak
bym go całkowicie usprawiedliwił.
Otóż równo rok temu dziennik
„Rzeczpospolita” poinformował

społeczeństwo, że zgodnie z oficjal-
nym dokumentem rządowym,
wielką szansą Polski powinno być
zintensyfikowanie Partnerstwa Pu-
bliczno-Prywatnego (PPP). No i
realizację tego kierunku polityki
mamy na przykładzie marszałka
Sejmu – jak znalazł. Powiem szcze-
rze, że mnie również – w ramach
praktykowania PPP – rządowe wo-
zidła latające bardzo by się jako
redaktorowi naczelnemu „Passy”
przydały. Swego czasu dobrze nam
znany sąsiad z Ursynowa Leszek
Miller, pełniący okresowo funkcję
premiera rządu RP, spadł był mi
jak z nieba, a prawdę mówiąc na-
prawdę z nieba, bo o krok od mo-
jego podwarszawskiego domu roz-
bił się wraz z rzeczniczką Aleksan-
drą Jakubowską, z trudem prze-
żywszy twarde lądowanie helikop-

tera. Sam, z czystej ciekawości,
chętnie bym się tymi rządowymi
zabawkami też porozbijał. Bo wiel-
ce to przyjemne uczucie, gdy się
korzysta z państwowych dobro-
dziejstw w celach prywatnych, cie-
sząc się w duchu: i tak Rzeczpo-
spolita za to wszystko zapłaci. Gdy-
bym miał więc możliwości Marka
K., to bym sobie latał do domu aku-
rat Sokołem, omijając korki na Pu-
ławskiej. Tak jak bez korków  boga-
cze z Konstancina dolatują na po-
le golfowe w Sobieniach Królew-
skich, wykorzystując maciupkie lą-
dowiska w obu miejscowościach. 

C o do obywatela Marka
Kuchcińskiego, to bardzo
mnie ciekawi, czy Sejm za-

bierze mu immunitet poselski i czy
koordynator służb specjalnych
Mariusz Kamiński wyda polece-
nie, by tego – najprawdopodob-
niej – przestępcę wyprowadziło
któregoś ranka z domu paru za-
maskowanych agentów, okazując
jego zatrzymanie kamerom telewi-
zyjnym. Tak jak miało się to odbyć
w wypadku znanej ze społecznych
zasług, a nie z przestępstw, pani
wójt gminy Lesznowola, której ka-
mery akurat nie zdołały uchwy-
cić. Marszałek Kuchciński dał w
Sejmie mnóstwo popisów świad-
czących dobitnie, że jest głównie
posłusznym wykonawcą zadań
partyjnych przy ewidentnym lek-
ceważeniu nie tylko zasad regu-
laminowych, lecz także dobrych
obyczajów. Czy wobec tego ma być
obywatelskim przykładem dla
młodzieży, odwiedzającej Sejm?
A przecież, jak słusznie zauważył
kiedyś Jan Zamoyski, takie będą
Rzeczypospolite, jakie ich młodzie-
ży chowanie. 

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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To będzie pełna atrakcji 
niedziela na Ursynowie!

W najbliższą niedzielę Urząd Dzielnicy Ursynów za-
prasza mieszkańców do uczestnictwa w  kilku wyda-
rzeniach. To może być jeden z najciekawszych w dziel-
nicy dni tego lata, bo jest w czym wybierać.

- Wakacje w pełni, a najbliższa niedziela zapowiada się szcze-
gólnie interesująco. Targi zdrowej żywności, koncerty i przedsta-
wienia dla dzieci, więc każdy bez wyjątku znajdzie coś dla sie-
bie. Tych, którzy nie zdecydowali się na wakacyjny wyjazd za-
chęcam do skorzystania z oferty Urzędu Dzielnicy Ursynów – mó-
wi burmistrz Ursynowa Robert Kempa. 

Oto organizacyjne szczegóły

–– ggooddzz.. 99..0000 - NNiieeddzziieellnnyy TTaarrgg ZZddrroowweejj ŻŻyywwnnoośśccii;;
Świeże warzywa i owoce, dobrej jakości wędliny, pieczywo i

wiele innych ekologicznych produktów będzie można kupować
podczas kolejnego Niedzielnego Targu Zdrowej Żywności (w
godzinach od 9.00 do 14.00 na parkingu przy Urzędzie Dzielni-
cy Ursynów - metro Imielin). Targ to doskonała okazja, by wy-
próbować i kupić bezpośrednio u producentów wartościową
żywność, produkowaną według tradycyjnych receptur, bez
sztucznych dodatków i konserwantów, naturalne soki, miody, se-
ry, ryby i wiele innych produktów.

–– ggooddzz.. 1133..0000 - TTeeaattrr ddllaa ddzziieeccii:: KKOOLLOORRIINNOO
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów (ul. Kajakowa 12 b) go-

rąco zaprasza dzieci na spektakl pt. KOLORINO. Scenografię
tworzą kolorowe materiały, przy czym żaden kolor nie pojawia się
bez przyczyny. Wywołują go skojarzone z nim sytuacje, zjawiska
przyrody lub przedmioty. Powoli pojawiają się barwy podsta-
wowe, aby stopniowo wymieszać się i stworzyć barwy pochod-
ne. Dzieci zapraszane są do aktywnego uczestnictwa w bajce, a
na zakończenie wspólnie z aktorami zatańczą taniec tęczy.

–– ggooddzz.. 1144..0000 - MMuuzzyykkaa kkllaassyykkóóww wwiieeddeeńńsskkiicchh
Koncert z cyklu „Muzyczne niedziele na Ursynowie – bez-

płatne letnie koncerty muzyki klasycznej w plenerze” realizowa-
ny w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2019. Piękna muzyka
zabrzmi na terenie zieleni na Olkówku, przy ul. Puszczyka, w
Warszawie. Wykonawcy: kwartet smyczkowy w składzie: 1
skrzypce – Grzegorz Warzecha, 2 skrzypce – Karolina Matuszkie-
wicz, altówka – Mateusz Wasiucionek, wiolonczela – Magdale-
na Kozber – Żarów. Artyści to młodzi muzycy, dopiero zaczyna-
jący karierę, ale już wyróżniający się pasją i zainteresowaniem
różnymi rodzajami muzyki.

–– ggooddzz.. 1166..0000 - „„JJaaśś ii MMaałłggoossiiaa”” - TTeeaattrr „„JJuummaajjaa””
Scena młodego widza - Park „Moczydełko” przy ul. Wełnianej.

Spektakl jest autorską interpretacją baśni braci Grimm pod tym
samym tytułem. Wzbogacony jest sugestywnymi kostiumami, re-
kwizytami oraz malowniczą scenografią, dzięki czemu dzieci są
wprowadzane w magiczny świat teatru.

–– ggooddzz.. 1199..0000 - „„SSeewweerryynn KKrraajjeewwsskkii SSmmooootthh JJaazzzz”” 
Wydarzenie w ramach cyklu pn. „Klasyka i jazz na Kabatach –

cykl letnich koncertów na świeżym powietrzu”, realizowanych w
ramach Budżetu Partycypacyjnego 2019. Spotkanie z muzyką od-
będzie się w Parku Przy Bażantarni w pobliżu Orlika. Wystąpi
kwartet w składzie: Bogdan Hołownia – instrumenty klawiszo-
we, Robert Murakowski – trąbka, Kazimierz Jonkisz – perkusja,
Joanna Bejm – śpiew, Piotr Rodowicz – kontrabas. Projekt „Sewe-
ryn Krajewski Smooth Jazz” prezentuje muzykę Seweryna Kra-
jewskiego, zaaranżowaną przez Piotra Rodowicza na jazzowo.

Kolarskie Czwartki na Torze
Wyścigów Konnych Służewiec

Klub Kolarski LEGIA 1928 zaprasza na zwody 
„Kolarskie Czwartki” na Torze Wyścigów Konnych
Służewiec (ul. Puławska 266).

Jest to:
- cykl imprez dla pasjonatów kolarstwa szosowego mający

ponad 70-letnią tradycję, my organizujemy te zawody od począt-
ku lat 90-tych;

- jazda na rowerze ujęta w formułę rywalizacji sportowej, wy-
śmienity trening przed ważnymi dla Ciebie kolarskimi zawodami;

- startować może każdy od 10 roku życia;
- możliwość startu na jednym z 4-ech dystansów 9,15, 25, 37 km;
- podział na kategorie wiekowe wśród kobiet i mężczyzn;
- wyścig rozgrywany jest na rundzie ok. 2350 m na terenie Słu-

żewieckich Wyścigów Konnych – Honorowego Partnera zawo-
dów – co zapewnia widowiskowość i daje bezpieczeństwo uczest-
nikom.

Szczegółowy program oraz zapisy na stronie: www.kolar-
skieczwartki.pl.

Kolejne spotkanie 
z letnim kinem!

W ramach cyklu URSYNOWSKIE LATO FILMOWE
dzielnica Ursynów zaprasza do Parku im. R.
Kozłowskiego (Kopa Cwila) na film: DEADPOOL 2
(USA, 2018. Reż. David Leitch). 

Plenerowa projekcja rozpocznie się w czwartek (8 sierpnia) o
godz. 21.15.

DEADPOOL 2, (USA, 2018), reż. David Leitch
Wade Wilson (Ryan Reynolds), oszpecony podczas

eksperymentów medycznych, nadal ukrywa się w kostiumie
superbohatera i próbuje walczyć ze złem jako gadatliwy,
niezrównoważony Deadpool. A że nadludzkie zdolności nie idą
u niego w parze z rozwagą, czasem wskutek jego chaotycznych
akcji cierpią niewinni. 

Mamy wakacje, a w szko-
łach trwają remonty i
przygotowania do następ-
nego roku szkolnego. W li-
ceach przygotowania do
nowego roku szkolnego są
szczególnym wyzwaniem -
z uwagi na tzw. podwójny
rocznik. Trwa kolejny
etap rekrutacji do liceów,
które muszą przyjąć wię-
cej uczniów, niż w po-
przednich latach. 

Dyrektorzy i władze samorzą-
dowe robią wszystko, by zapew-
nić wszystkim uczniom możli-
wie przyjazne warunki do na-
uki, a w nadchodzącym roku
szkolnym priorytetowe są re-
monty w liceach. Łącznie dla
trzech publicznych liceów na Ur-
synowie przeznaczono na ten cel
blisko milion złotych.

W trzech ursynowskich lice-
ach wciąż trwa proces rekrutacji
do klas pierwszych, a z uwagi
na tzw. podwójny rocznik jest
ona szczególnie trudna i stano-
wi duże wyzwanie dla uczniów,
rodziców, dyrektorów szkół i
władz samorządowych. W naj-
bliższym roku szkolnym w lice-
ach będzie się uczyć więcej dzie-
ci, co skutkuje zwiększeniem
liczby oddziałów i liczebności
klas. W zeszłym roku rekruto-
wano uczniów do 13 licealnych
klas pierwszych, a w tym roku
(na rok szkolny 2019/2020) –
do 28 klas pierwszych. 

„Wszystkim uczniom staramy
się zapewnić nie tylko miejsce w
liceum, ale także odpowiednie

warunki do nauki. Chcemy, aby
ursynowskie licea były dobrze
wyposażone, a kadra pedago-
giczna na najwyższym poziomie.
Zależy nam na tym , aby szkoła
była miejscem przyjaznym i bez-
piecznym, w którym jest szansa
na rozwój indywidualny
uczniów, a także na uczenie się
właściwych relacji społecznych”
– mówi burmistrz Robert Kempa.

W tej chwili najważniejszym
zadaniem dla dyrektorów szkół
i władz samorządowych jest ta-
kie przygotowanie infrastruktu-
ralne i organizacyjne liceów, by
wszyscy uczniowie (nie tylko ci
z podwójnego rocznika, którzy
zostali tą reformą najbardziej do-

tknięci, bo musieli stawić czoła
trudom rekrutacji), w jak naj-
mniejszym stopniu odczuli ne-
gatywne skutki reformy Pani Za-
lewskiej. Jest to niewątpliwie
wyzwanie logistyczne i finanso-
we. W liceach powstały nowe
oddziały szkolne (np. w LO CLVII
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
przy ul. Szolc –Rogozińskiego
odeszło 9 klas, a będzie ich 11, a
w LXIII LO im. Lajosa Kossutha
przy ul. Dembowskiego, dosto-
sowano na potrzeby uczniów 3
nowe sale dydaktyczne). 

Wydatkowano blisko milion
złotych na zapewnienie odpo-
wiedniej infrastruktury w lice-
ach. Tego rzędu wydatki warun-

kują licealistom możliwość na-
uki, po przyjęciu podwójnego
rocznika do klas pierwszych.
Podkreślić trzeba, że środki te
pochodzą w całości z budżetu
samorządu i nie zostały zrekom-
pensowane z budżetu central-
nego, jak obiecywano w związ-
ku z wprowadzaniem reformy
oświaty, skutkującej między in-
nymi przyjęciem do liceów po-
dwójnego rocznika.

Nakłady na remonty w lice-
ach ursynowskich (remonty sal,
szatni, instalacji, wyposażenie i
pomoce dydaktyczne ) przed-
stawiają się następująco:

- w LO im. Księżnej Izabeli
Czartoryskiej ( ul. Szolc-Rogozi-
ńskiego) – 346 000,00 zł.

- w LO im. Lajosa Kossutha
(ul. Hirszfelda) – 339 532,43 zł.

- w LO im. Aleksandra Kamiń-
skiego (ul. Dembowskiego) - 272
000,00 zł. 

Ogółem 957 532 ,43 zł
Przeznaczenie takiej kwoty na

przystosowanie liceów do przy-
jęcia podwójnego rocznika po-
przez wykonanie niezbędnych
remontów, skutkuje ogranicze-
niem możliwości realizacji planu
remontów w innych placówkach
oświatowych i tym samym
wszystkie ursynowskie placów-
ki ponoszą pośrednio konse-
kwencje ostatniej reformy oświa-
towej. Podstawą decyzji władz
samorządowych, przesądzają-
cych o przeznaczeniu środków
na remonty, było i jest maksy-
malne ograniczenie negatyw-
nych skutków tej reformy.

W najbliższą sobotę (10.08)
roztańczony Ursynów – część
trzecia! Urząd Dzielnicy Ursy-
nów zaprasza na trzecią z cy-
klu czterech potańcówek, reali-
zowanych na terenie Ursynowa
w sezonie wakacyjnym. Tanecz-
ne spotkanie odbędzie się w
Sadku Natolińskim i jest zapla-
nowane między 17.00 a 21.30.
Integracja sąsiedzka, świetna
muzyka i dobra zabawa to sta-
łe elementy Ursynowskich Po-
tańcówek. 

Od 12 do 14 oraz od 27 do 30 sierpnia, w godzinach od
12.30 do 14.00  w sali treningowej w „Arenie Ursynów”
przy ul. Pileckiego 122, odbędą się warsztaty z szer-
mierki w ramach „Lata w Mieście”, prowadzone przez
Roberta Mrówczyńskiego, trenera z Klubu Sportowego
„Karabela”. 

W trakcie zajęć dzieci w wieku od 7 do 13 lat, będą mogły za-
poznać się z podstawiamy tej dyscypliny obejmującymi mi.in kro-
ki, zasłony, cięcia itp. Dzieci przejdą podstawowe szkolenie, po któ-
rym pod koniec zajęć, będą mogły spróbować swoich sił z rówie-
śnikami. Zajęcia realizowane będą w grupach maksymalnie 15-
osobowych.

Podwójny rocznik w liceach

Wyzwanie finansowe i organizacyjne

Sobotnia potańcówka – będzie się działo!

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

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

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

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

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

Warto więc wpisać ten obiekt na mapę nie tylko weekendo-
wych, ale znacznie częstszych wycieczek w poszukiwaniu miejsc
do sportowania w warunkach relaksowych.
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W całym kraju rozpoczęły się pielgrzymki na Jasną Górę. W poniedziałek 5 sierpnia z placu Zam-
kowego ruszyła 39. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna, której po błogosławił me-
tropolita warszawski – kardynał Kazimierz Nycz, wygłaszając swoje słowa w kościele św. Anny. Ha-
sło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. 

Pielgrzymów  można było spotkać również na Ursynowie, gdzie we wtorek 6 sierpnia przeszli mię-
dzy innymi ulicą Rosoła. 

Rejsy żaglówką, rodzinne czytanie bajek
czy joga o zachodzie słońca to kilka
weekendowych atrakcji Dzielnicy Wisła.
Dodatkowo na czterech plażach – Sa-
skiej, Poniatówce, Zoo i Żoliborz goście
piaszczystych brzegów mogą bezpłatnie
wypożyczyć leżak, książkę oraz sprzęt re-
kreacyjny.

Wolny czas można spędzić w stolicy promie-
niach słońca na piasku i wodzie. W wakacje punk-
ty Dzielnicy Wisła działają codziennie w godz.
10.00 - 18.00.  We wrześniu otwarte będą w piąt-
ki, soboty i niedziele. Warszawscy plażowi bezpłat-
nie wypożyczają m. in. piłki do gry w siatkówkę,
rakietki do badmintona, koce, wygodne leżaki.
Mieszkańcy i turyści mogą zapisać się u plażo-
wych na bezpłatne wyprawy kajakowe i wyciecz-
ki żaglówką.

Fani wiosłowania kajakiem w każdą sobotę i
niedzielę mają okazję wyruszyć na spływ z wawer-
skiej plaży Romantyczna na Poniatówkę. 

Grupowe wyprawy to nie tylko kajak, wiosła i
woda. Uczestnicy wycieczek poznają zakątki nie-
dostępne z lądu. Z daleka od hałasu, zbliżają się
do warszawskiej natury. 

Miłośnicy żeglugi mogą wybrać się w sobotnie
popołudnia na rejs jachtem po Wiśle. Na pokładzie
sternik opowiada, jak sterować żaglówką, kto ma
pierwszeństwo na wodzie, a także czym jest zęza
i szot. Wycieczki odbywają się o godz. 12.00, 13.00
i 14.00, a zapisy prowadzone są u plażowych oraz
w punktach Dzielnicy Wisła.

Czytanie bajek na plaży Żoliborz to atrakcja
dla najmłodszych. W każdą wakacyjną sobotę, o
godz. 16.00 dzieci słuchają fragmentów Warszaw-
skich Legend, opowieści i bajek. Historie nawiązu-
ją do przestrzeni stolicy, m. in. Starego Miasta,
Nowego Miasta, Traktu Królewskiego i Wisły,
skwerów Wilanowa oraz Marymontu.

W sobotnie popołudnia, o godz. 17.00, na pla-
ży Saskiej spotykają się właściciele psów. Czworo-
nogi pod okiem behawiorysty uczą się podstawo-
wych komend i socjalizacji. Specjalista odpowia-
da, jak radzić sobie z lękiem separacyjnym zwie-
rzęcia oraz problemami na spacerze. Przy plażo-
wej budce Dzielnicy Wisła stoją miski z wodą, a na
pupili czekają smakołyki. Wstęp wolny.

Sympatycy ćwiczeń pod chmurką mogą wy-
brać się na trening Tai Chi. Na plaży Poniatówka,
w niedziele, o godz. 11.30 uczestnicy uciekają od
szybkiego tempa współczesnego życia na rzecz
aktywnego relaksu. Ruch redukuje napięcia, po-
zwala odprężyć się, wyciszyć i zakorzenić w do-
świadczaniu teraźniejszości. Z kolei dla tych, któ-
rzy wolą zajęcia wieczorem, na plaży Zoo (Rusał-
ka) odbywa się Hatha joga. Godzinne spotkania
rozpoczynają się o godz. 20.00. 

Sporty wodne, relaks, zabawa czy ciekawost-
ki turystyczne każdego dnia przyciągają tysiące
osób nad Wisłę. By wspólnie dbać o te miejsce i
jego czystość, trwa kampania edukacyjna Dziel-
nicy Wisła. „Urzeka mnie Wisła” to hasło prze-
wodnie piątej edycji. Brzegami rzeki od czwart-
ku do niedzieli, spacerują edukatorzy, którzy
przypominają o sprzątaniu m. in. butelek, niedo-
pałków czy foliowych siatek, a dodatkowo rozda-
ją biodegradowalne worki i eko-gadżety. Kodeks
dobrych praktyk promują też przedstawiciele
świata kultury i rozrywki, m.in. KAMP!, Holak,
Smolasty, Lara Gessler czy prof. Jerzy Bralczyk.
Na fanpage’u Dzielnicy Wisła użytkownicy Mes-
sengera mogą sprawdzić kalendarium wydarzeń
sportowych, kulturalno-rozrywkowych i ekolo-
gicznych. 

K a m i l  D ą b r o w a

OODD RREEDDAAKKCCJJII
Jeśli ktoś miałby wątpliwości, czy z powodu niskie-

go stanu wody w Wiśle pływanie jachtem albo kaja-
kowanie jest możliwe, tego uspokajamy po środowej
rozmowie (7 sierpnia)  z prezesem Fundacji Rok
Rzeki Wisły – Robertem Jankowskim:

– Ważne, żeby sprzęt pływający dostosować do rze-
ki, a nie odwrotnie. Zapewniam więc, że wypłynęli-
śmy w tej chwili z Warszawy większym towarzy-
stwem na festiwal do Torunia, znajdując się na po-
kładzie „Daru Mazowsza”, mającego 20 metrów
długości i pięć szerokości oraz ważącego wraz z pa-
sażerami i sprzętem 12 ton. I rejs upływa bez więk-
szego kłopotu, jakkolwiek miejscami musimy uwa-
żać na mielizny albo na wystające z dna przedmio-
ty. Nie panikujmy zatem, lecz napawajmy się uro-
kami Wisły – mówi prezes Jankowski. 

Trwa kampania „Przybij piątkę nad Wi-
słą”. Bezpłatne rejsy po rzece, nauka wy-
platania wiklinowych koszy oraz wspól-
ne spotkania na dzikich brzegach to
część animacji „Czysta Wisła”. Akcja
przypomina o ekologicznych nawykach
szanowaniu przyrody i odpowiedzialno-
ści podczas zabawy.

„Czysta Wisła” to ogólne hasło siedmiu projek-
tów realizowanych w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. Głównym komunikatem inicjatywy jest
pięć zasad zachowania nad Wisłą: Samo się nie
wyrzuci, Zwierzaki to Ty szanuj, Przyroda – rzecz
święta, Ogień tylko w miejscach dozwolonych,
Alkohol tylko w rozsądnych dawkach.

Kampania ma zwrócić uwagę warszawianek i
warszawiaków na odpowiedzialność za wspólną
przestrzeń, jaką jest Wisła i jej nabrzeża – szcze-
gólnie w kontekście zachowania porządku. W ra-
mach przedsięwzięcia odbędzie się szereg akcji
promocyjnych pod wspólnym hasłem „Przybij
piątkę nad Wisłą”. Są to m. in. bezpłatne rejsy
edukacyjne po Wiśle, spotkania z influencerami
czy pikniki na plażach. Wodne wycieczki organi-
zowane są codziennie, start z Przystani Wodnej
Aquatica, nieopodal plaży Zoo. Podczas godzinne-
go wykładu dorośli i dzieci mogą wysłuchać cie-
kawostek o historii rzeki i poznać jej przyrodnicze

tajemnice. Szczegóły dostępne na fanpage’u Czy-
sta Wisła.

Elementem projektów jest również aktywizacja
osób bezrobotnych. Grupa beneficjentów projek-
tu została podzielona na zespoły, które opiekują się
fragmentami wybrzeża wiślanego, przy ścieżkach.
Oprócz dbałości o powierzony teren, uczestniczą
również w szkoleniach z rzemiosła – wyplatają ko-
sze z wikliny. Pierwsze ręcznie robione pojemni-
ki na odpady stanęły na prawym brzegu Wisły.

Podobne umiejętności mogą nabyć również
uczestnicy cyklu pikników „Szałas i hałas”. Od
sierpnia do września organizowane będą cało-
dniowe warsztaty wikliniarskie. Na najmłodszych
czeka nauka gry na bębnach, a nieco starsi wybu-
dują wspólny szałas. Zwieńczeniem wydarzenia
będzie koncert i muzyczno-taneczne jam session.

W tym sezonie tylko na bulwarach wiślanych
stanęło 255 koszy i 200 beczek, które w piątki, so-
boty i niedziele są opróżniane kilka razy w ciągu
dnia. W trosce o bezpieczeństwo warszawiaków
od marca nadwiślańskie tereny patrolują dodatko-
we oddziały straży miejskiej. Dodatkowo policja
rzeczna kontroluje wodę i reaguje na zagrożenia.
Trwają też prace nad doświetleniem odcinka od
Płyty Desantu do mostu Poniatowskiego i dodat-
kowym monitoringiem lewego brzegu rzeki.

K a m i l  D ą b r o w a

Luneta w kształcie sowy, hamaki z siatki czy leśna wieża obserwacyjna to tylko nie-
które z atrakcji ekologicznego placu zabaw. Od kilku dni można korzystać z obiek-
tu, który powstał obok powsińskiego Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.

Stołeczni leśnicy z Lasów Miejskich – Warszawa zapraszają najmłodszych do przeżycia fascynują-
cej przygody. Dzieci podczas zabawy mają okazję poznać leśne ciekawostki na specjalnie zaprojek-
towanych urządzeniach rekreacyjno-edukacyjnych. W ekologicznym placu zabaw czeka m. in. kulo-
drom, który odzwierciedla obieg wody w przyrodzie, słupek do wspinania przypominający huby na
pniu i piaskownice w kształcie gniazda. Do dyspozycji najmłodszych są hamaki, podniesiona leśna ra-
bata z labiryntem i tunelem, tor przeszkód wykonany z pieńków, a także wieża ze zjeżdżalnią.

Leśny plac zabaw może służyć zarówno swobodnej zabawie, jak i stać się miejscem do prowadze-
nia ciekawych zajęć dydaktycznych. Z obiektu wybudowanego na terenie Centrum Edukacji Przyrod-
niczo-Leśnej Lasów Miejskich – Warszawa (ul. Rydzowa 1a) można korzystać w godz. 8.00-18.00. Cał-
kowity koszt realizacji tej inwestycji wyniósł ponad 551 tysięcy złotych.

Ruszyły pielgrzymki...

Przybij piątkę nad Wisłą

Leśny plac zabaw w Powsinie otwarty

Wypocznij i popływaj!
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Mokotów, co słychać?
Chcesz wiedzieć więcej o wydarzeniach na Mokotowie?

Odwiedź nasz profil na Facebooku – www.facebook.com/UDMokotow oraz stronę internetową www.mokotow.waw.pl Czwartek 8.08.2019

M O KO T O W S K A  
PA M I Ę Ć  P OW S TA N I A

Ten dzień od lat w Warszawie jest szcze-
gólny. Pomimo że 1 sierpnia minie 75 lat
od wybuchu najbardziej tragicznego po-
wstania w dziejach Polski, pamięć o
tamtych dniach  heroizmu, ale również
dramatu i grozy, żywa jest w świadomo-
ści nie tylko mieszkańców stolicy. Stało
się już poniekąd warszawską tradycją,
że obok uroczystości centralnych istnieje
szereg obchodów lokalnych, organizo-
wanych przez organizacje kombatanckie
i władze poszczególnych dzielnic, w miej-
scach i dniach szczególnie ważnych dla
uczczenia powstańczego zrywu.

W alki powstańcze na Mokotowie były
jednymi z najdłuższych w Warszawie.
Oddziały Armii Krajowej walczyły do

27 września 1944 roku. Skapitulowały dopiero
po bohaterskiej i zaciętej obronie w obliczu zma-
sowanego ataku i przewagi wroga, intensywnego
bombardowania lotniczego i artyleryjskiego; przy
wyczerpaniu amunicji, środków bojowych i stra-
tach ludzkich. 

Podobnie jak dziś, Mokotów był rozległą
dzielnicą, która w trakcie okupacji nie-
mieckiej została obsadzona przez załogi

niemieckie, wyposażone w broń ciężką i przygo-
towane do obrony. Dzielnica była zamieszkiwana
przez liczne skupiska Niemców, a na jej  terenie
mieściły się ufortyfikowane koszary i posterunki
SS, żandarmerii oraz jednostek wojskowych. Skon-
centrowane w punktach wyjściowych oddziały
AK atak na wybrane wcześniej cele i obiekty roz-
poczęły o godzinie 17 w dniu 1 sierpnia.  Pomimo
bohaterstwa i poświęcenia, powstańcom nie uda-
ło się zdobyć w pierwszych godzinach walki prak-
tycznie żadnego z wyznaczonych celów. Natarcie
załamywało się w morderczym ogniu wroga. Prze-
sądziło o tym przede wszystkim niedostateczne –
delikatnie to określając – uzbrojenie powstańców
oraz brak broni ciężkiej, niezbędnej do zdobycia
umocnionych stanowisk.

Niepowodzeniem zakończyły się także
ataki pierwszego dnia powstania bata-
lionów doborowej jednostki Armii Kra-

jowej – pułku „Baszta”. Batalionowi „Bałtyk” nie
udało się opanować koszar jednostki SS przy skrzy-
żowaniu Narbutta i Kazimierzowskiej. Ciężkimi
stratami własnymi zakończyło się natarcie batalio-
nu „Olza” na umocniony punkt wroga przy ulicy
Dworkowej oraz na silnie obsadzony przez Niem-
ców „dom Wedla” przy ulicy Puławskiej.  Niesku-
teczny był także szturm batalionu „Karpaty” na te-
ren wyścigów konnych na Służewcu. Pomimo
pewnych początkowych sukcesów – powstańcy
zdobyli bowiem sporo broni i amunicji – przewa-
ga uzbrojenia wroga zadecydowała również o wy-
niku tego starcia.

W nocy z 1 na 2 sierpnia na Mokotów za-
częły przechodzić pierwsze jednostki
AK z innych dzielnic. Część z nich by-

ła zdziesiątkowana po nieudanych atakach o go-
dzinie „W”. W następnych godzinach i dniach na
Mokotów przebiły się inne oddziały, m.in. dywi-
zjon „Jeleń” i szwoleżerowie dowodzeni przez
por. „Górala” – Aleksandra Tyszkiewicza. Wcze-
snym rankiem 2 sierpnia żołnierze „Baszty” zaję-
li domy i bloki między Odyńca a Goszczyńskiego,
Puławską i aleją Niepodległości.  

P o zdobyciu koszar przy ulicy Woroni-
cza mokotowskie powstanie trwało jesz-
cze przez 57 długich dni i nocy. O mę-

stwie i heroizmie walczących w powstańczych
szeregach ale także o bezmiarze tragedii i mar-
tyrologii ludności cywilnej, ginącej i bestialsko
mordowanej; świadczą dziś liczne tablice pa-
mięci, pomniki i obeliski w dzielnicy. Każdy z
nich jest niemym świadectwem tamtych dni i
upamiętnia dramatyczne, często pełne grozy
wydarzenia. 

U roczystości poświęcone powstaniu na
Mokotowie,  uczestnikom walk oraz
ofiarom mają długą, wieloletnią tra-

dycję opartą m. in. na współpracy władz samo-
rządowych i  środowisk kombatanckich oraz na
inicjatywach społecznych. Staraniem władz sa-
morządowych dzielnicy Mokotów od sierpnia
do października będą miały miejsce wydarze-
nia oficjalne i towarzyszące tegorocznym ob-
chodom 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. 

20, 27 SIERPNIA oraz 3, 10 i 24 WRZE-
ŚNIA, godz. 18.00-19.00

Kopiec Powstania Warszawskiego, 
ul. Bartycka

Wspólne śpiewanie piosenek powstań-
czych przy „Ognisku Pamięci” – koncerty
w wykonaniu A. Starowicz i T. Borucha

7 WRZEŚNIA, godz. 12.30 
Biblioteka Multimedialna, ul. Tyniecka

40A
II edycja gry miejskiej „Powstanie War-

szawskie na Mokotowie”

7 WRZEŚNIA, godz. 19.00 
Sanktuarium Narodowe św. Andrzeja

Boboli, ul. Rakowiecka 61
Koncert słowno-muzyczny „Drogi do

Niepodległej” w wykonaniu Orkiestry Ka-
meralnej oraz Teresy Lipowskiej

14 WRZEŚNIA, godz. 20.00 
Kościół św. Dominika, ul. Domini-

kańska 2
Koncert z cyklu „W hołdzie Powstań-

com i Warszawie” w wykonaniu piani-
sty Pawła Kowalskiego i Orkiestry War-
saw Camerata pod dyrekcją Pawła 
Kos-Nowickiego

27 WRZEŚNIA, godz. 19.30 
Sanktuarium Narodowe św. Andrzeja

Boboli, ul. Rakowiecka 61 
Program muzyczny zespołu „Armia”, 

pt. „Stutthof. Apel Cieni” 

29 WRZEŚNIA, godz. 19.00 
Kościół św. Michała Archanioła, ul. 

Puławska 95a

Koncert z cyklu „W hołdzie Powstań-
com i Warszawie” - „Requiem” W. A. Mo-
zarta w wykonaniu Orkiestry i Chóru Pol-
skiej Opery Królewskiej

5 PAŹDZIERNIKA, godz. 19.30 
Parafia Matki Bożej Anielskiej, ul. 

Modzelewskiego 98a
„Sacrum i Patria” pieśni sakralne i patrio-

tyczne w wykonaniu Ludowego Zespołu
Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza
Sygietyńskiego

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny

27 WRZEŚNIA
godz. 9.00
Kościół pw. św. Michała Archanioła, 

ul. Puławska 95
Msza św. w intencji pomordowanych 

i poległych żołnierzy w Powstaniu War-
szawskim i złożenie kwiatów pod tablicą
poświęconą żołnierzom pułku „AK Baszta”

godz. 10.15 
Tablica pamięci Mieszkańców Mokoto-

wa, ul. Puławska 71 
Złożenie kwiatów

godz. 11.00 
Obelisk Pomordowanych Powstańców,

ul. Dworkowa 
Uroczystości i złożenie kwiatów

2 PAŹDZIERNIKA
godz. 18.00 
Kopiec Powstania Warszawskiego, 

ul. Bartycka 
Uroczystości pod pomnikiem Polski Wal-

czącej, wygaszenie „Ogniska Pamięci”

UROCZYSTOŚCI

Pomnik na Kopcu Powstania Warszawskiego, ul. Bartycka.Powstaniec Eugeniusz Tyrajski oraz burmistrz Mokotowa.

Złożenie wieńców pod pomnikiem w parku Dreszera/fot. E. Lach

Wieńce pod pomnikiem „Mokotów Walczący 1944”.
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Stawy w parku Arkadia, a
także w Dolinie Służew-
skiej są już po konserwa-
cji. Warszawscy ogrodnicy
zadbali o okoliczną zieleń i
lepszą estetykę tych miejsc.
Zbiorniki zostały zabezpie-
czone, tak by lepiej maga-
zynowały wodę. To element
przeciwdziałania zmia-
nom klimatycznym. 

Dzięki konserwacji stawy w
parku Arkadia nie tylko wyglą-
dają lepiej ale przede wszystkim
są bardziej funkcjonalne. Spe-
cjaliści uzupełnili ostatnio ubyt-
ki w skarpach, wyremontowali
drewniane palisady otaczające
zbiornik, a powyżej nich ułoży-

li pas zieleni. Skarpy zabezpie-
czyli specjalną włókniną i pły-
tami kamiennymi, by zapobiec
ich rozmyciu i ograniczyć ero-
zję. Dzięki belkom zaporowym
(tzw. szandorom) na istnieją-
cych zastawkach udało się rów-
nież ustabilizować poziom wód
w zbiornikach. Zmiany posłu-
żyły także do odtworzenia ka-
skady strumykowej wypływają-
cej spod skarpy. Kamienie po-
zwoliły zamaskować rury do-
prowadzające wodę – dzięki te-
mu strumyk zyskał naturalny
wygląd. Wkrótce pojawią się
tam nowe krzewy.

Wyremontowane zostały tak-
że płyty pomiędzy stawami, wy-

lot kanalizacyjny oraz betono-
wa kładka, a studzienki drenar-
skie są znów czyste. Na stawach
pojawiło się sześć nowych tratw
dla ptaków wodnych. Upodoba-
ły je sobie już kaczki i łyski licz-
nie zamieszkujące park.

W ubiegłym roku gruntowne-
mu czyszczeniu poddane zosta-
ły również stawy w Dolinie Słu-
żewskiej. Specjaliści udrożnili
m.in. połączenia pomiędzy sta-
wami. Dodatkowo ogrodnicy
wykosili tylko część roślin, by
ochronić żyjące tam zwierzęta.
W tym roku zabiegi konserwa-
cyjne na stawach w Dolince bę-
dą powtarzane i rozpoczną się
pod koniec września.

Znamy już rozstrzygnięcie konkursu or-
ganizowanego przez Zarząd Zieleni m.st.
Warszawy. Oto jak prezentować się bę-
dzie Kopiec Powstania Warszawskiego
po modernizacji.

Zwycięska koncepcja w konkursie na zagospo-
darowanie Kopca Powstania Warszawskiego wraz
z otoczeniem na Mokotowie przewiduje między in-
nymi: 8 pawilonów, w których znajdą się m.in. si-
łownia z klubem fitness, klub rowerowy, pawilon
z salami zabaw dla dzieci, dwupoziomowa platfor-
ma widokowa, strefa sportowa, łąka z gęstą siecią
ścieżek spacerowych i „ambonami” widokowymi.

W konkursie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
ogłoszonym w marcu 2019 r., I Nagroda w wyso-
kości 90 tys. zł powędrowała do pracowni topoSca-
pe oraz Archigrest (Magdalena Wnęk, Justyna
Dziedziejko, Marcin Maraszek, Maciej Kaufman,
Natalia Trochonowicz). Architekci zostali nagro-
dzeni m.in. za „konsekwentną narrację historycz-
ną nawiązującą do tożsamości miejsca z poszano-
waniem zasobów przyrodniczych, szczególną dba-
łość o oprawę placu przy wejściu na Kopiec Po-

wstania Warszawskiego, dbałość o zarządzanie
krajobrazem, rozwiązania realizujące potrzeby
społeczne w zakresie rekreacji i wypoczynku oraz
zastosowanie form architektonicznych budują-
cych nastrój miejsca”.

II Nagrodę w wysokości 30 tys, zł odebrała Ini-
cjatywa Projektowa (Piotr Straszak, Mikołaj Zda-
nowski, Magdalena Walczak, Szymon Chwazik,
współpraca: Michał Madeja), a III Nagrodę w wy-
sokości 20 tys. zł przedstawiciele Zarządu Zieleni
wręczyli pracowni 22ARCHITEKCI (Wojciech Con-
der, Aleksander Drzewiecki, Maciej Kowalczyk,
Michał Tatjewski, Aleksandra Zubelewicz-Lada).

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 12
lipca w Parku Akcji „Burza” pod Kopcem Powsta-
nia Warszawskiego. 18 lipca w Domu Kultury Do-
rożkarnia miała miejsce dyskusja pokonkursowa
z udziałem członków sądu konkursowego, miesz-
kańców Mokotowa, przedstawicieli Zarządu Zie-
leni m.st. Warszawy oraz architektów nagrodzo-
nych pracowni.

Materiał przygotowany przez 
Zarząd Zieleni m.st. WarszawyMokotowskie stawy pięknieją!

Kopiec Powstania Warszawskiego po nowemu

Miasto Stołeczne Warszawa,
zgodnie z uchwałą radnych,
oferuje dłużnikom czynszowym
nowe narzędzie pomocy. Wszy-
scy zainteresowani mają 18
miesięcy na przystąpienie do
programu oraz nawet do 10 lat
na spłatę zadłużenia. Nowe na-
rzędzie umarzania długów ma
pomóc mieszkańcom w wydo-
staniu się z trudnej sytuacji 
życiowej.

I. Okres obowiązywania narzędzia 

!od dnia wejścia w życie uchwały tj.
29 czerwca 2019 roku do 30 grudnia
2030 roku.

II. Kto może skorzystać

!osoba pełnoletnia, która ma trud-
ności ze spłatą zadłużenia za zajmo-
wane mieszkanie gminne (w tym so-
cjalne);
! osoba pełnoletnia, która już nie

mieszka w mieszkaniu komunalnym,
ale ciągle ma niespłacone zadłużenie za
to mieszkanie;
!osoba pełnoletnia, która odpowia-

da solidarnie za długi np. po dziad-
kach, rodzicach, partnerach;

III. Warunki przystąpienia do re-
strukturyzacji

!posiadanie zadłużenia w dniu skła-
dania wniosku oraz na 31.12.2018 r.
(jeżeli obecnie osoba posiada zadłuże-
nie, ale nie miała go 31.12.2018 r. wów-
czas nie może skorzystać z tego narzę-
dzia);
! dopuszcza się restrukturyzację

długu w przypadku, gdy osoba zadłu-
żona ma zarejestrowaną działalność
gospodarczą w mieszkaniu gminnym,
ale pod warunkiem że nie prowadzi
jej w tym mieszkaniu;
! złożenie wniosku w terminie do

18 miesięcy od wejścia w życie
uchwały, czyli najpóźniej do
29.12.2020 r. 
! Istotnym elementem jest, że oso-

by zainteresowane restrukturyzacją
mogą i powinny skorzystać z pomocy i
doradztwa w dzielnicy lub ZGN-ie w
zakresie wyboru wariantu.

IV. Formy restrukturyzacji - do 
wyboru

1. podstawowa jednorazowa
! spłata 40% zadłużenia w ciągu 3

miesięcy od podpisania umowy;
! terminowe płacenie bieżących

opłat przez 4 lata od podpisania
umowy;
!umorzenie 60% zadłużenia po wy-

wiązaniu się z warunków umowy.

2. podstawowa ratalna

!spłata 60% zadłużenia w ratach w
okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług
nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat,
gdy dług przekracza 10 000 zł;
! wpłata pierwszej raty może być

dokonana w dowolnej zadeklarowa-
nej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i bę-
dzie dokonana w terminie 1 miesiąca
od podpisania umowy;

!kolejne raty mogą być wpłacane w
systemie miesięcznym lub w innym
systemie niż miesięczny;
! terminowe płacenie bieżących

opłat przez cały okres obowiązywania
umowy;
!umorzenie 40% zadłużenia po wy-

wiązaniu się z warunków umowy.

3. specjalna dla osób ogrzewających
mieszkania energią elektryczną 

!spłata 40% zadłużenia w ratach w
okresie od 1 roku  do 5 lat, gdy dług nie
przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy
dług przekracza 10 000 zł;
!wpłata pierwszej raty może być do-

konana w dowolnej kwocie, ale nie
mniej niż 50 zł i będzie dokonana w ter-
minie 1 miesiąca od podpisania umowy;
!kolejne raty mogą być wpłacane w

systemie miesięcznym lub w innym
systemie niż miesięczny;

!terminowe płacenie bieżących opłat
przez cały okres obowiązywania umowy;
!umorzenie 60% zadłużenia po wy-

wiązaniu się z warunków umowy.
Istnieje możliwość łączenia tego wa-

riantu z wariantem podstawowym w
przypadku, gdy dług dotyczy zarów-
no okresu, w którym mieszkanie ogrze-
wane było energią elektryczną oraz
okresu, gdy mieszkanie ogrzewane by-
ło w innej formie np. co.

4. specjalna dla osób solidarnie od-
powiedzialnych za długi 
! spłata 60% „swojej” części za-

dłużenia (wyliczenie kwoty wg. wzo-
ru) w ratach w okresie od 1 roku  do
5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000
zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza
10 000 zł;
! wpłata pierwszej raty może być

dokonana w dowolnej zadeklarowa-
nej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i bę-

dzie dokonana w terminie 1 miesiąca
od podpisania umowy;
!kolejne raty mogą być wpłacane w

systemie miesięcznym lub w innym
systemie niż miesięczny;
!terminowe płacenie bieżących opłat

przez cały okres obowiązywania umowy,
! zwolnienie z 40% zadłużenia od

„swojej” części po wywiązaniu się z wa-
runków umowy.

V. Pomoc przy wyborze wariantów
i realizacji umowy

! dłużnik wstępnie deklaruje wa-
riant we wniosku;
!wspólnie wypracowuje się najko-

rzystniejsze rozwiązanie po analizie
możliwości finansowych dłużnika, tak
aby dostosować optymalnie czas umo-
wy do wysokości rat możliwych do
wpłaty przez dłużnika;
! stały kontakt z dłużnikiem i szyb-

ka interwencja w przypadku zdarzeń
losowych uniemożliwiających czaso-
wo kontynuowanie umowy.

VI. Dodatkowe korzyści i możliwości

!dopuszcza się dwukrotną zwłokę
w opłatach bieżących lub ratach w każ-
dym roku kalendarzowym ale nie dłuż-
szą niż 21 dni;
!gdy nastąpi zwłoka w opłatach w

związku ze zdarzeniami losowymi,
umowa będzie mogła być kontynuowa-
na pod warunkiem, że w ciągu 2 mie-
sięcy od wystąpienia zwłoki, dłużnik
wystąpi o udzielenie pomocy; 
!przywilej do kontynuowania umo-

wy, gdy dłużnik solidarny wpłaci niższą
kwotę opłat bieżących niż należne, ale
po uzyskaniu zgody;
!w przypadku śmierci dłużnika, któ-

ry zawarł umowę, spadkobiercy mogą
zawrzeć umowę o kontynuowaniu tej
umowy, jeżeli złożą stosowny wniosek
w terminie do 12 m-cy od daty śmierci;
! możliwość ubiegania się o przy-

wrócenie tytułu prawnego do lokalu
po zawarciu umowy (o ile powodem
wypowiedzenia umowy był dług).

Telefon kontaktowy ws. zadłużenia
- Dział Windykacji i Egzekucji zadłuże-
nia ZGN Mokotów: (22) 549-37-30.

Więcej informacji na stronie:
www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl

Pomoc dla lokatorów zadłużonych mieszkań komunalnych
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Jeśli chcecie poznać historie Mokotowa
przeplatającą się z ciekawymi wyda-
rzeniami Warszawy, to koniecznie 
musicie wybrać się na weekendową
przejażdżkę „Mokotowskim Tramwa-
jem Historycznym”.

Tutaj dowiecie się skąd startowały pierwsze sa-
moloty oraz kto użyczył swojej twarzy Syrence

Warszawskiej. Poznacie historie, których nie zna-
cie, a wszystko to opowie wykwalifikowany prze-
wodnik warszawski.

Zapraszamy w każdy weekend aż do 25 sierp-
nia w godzinach 11:30 – 15:30. 

Rozkład jazdy dostępny na stronie internetowej:
www.ztm.waw.pl (rozkład 
jazdy, linia specjalna M).

Mokotowski Tramwaj Historyczny

Na przybyłych czekały ogrom-
ne dmuchańce, trampolina bun-
gee i bezpłatna wata cukrowa.
Policja zaprezentowała specjalny
samochód do przewozu mate-
riałów niebezpiecznych, Straż
Pożarna wozy gaśnicze wraz z
obleganym tego dnia melexem,
którym Strażacy organizowali
przejażdżki po parku. Straż Miej-
ska zaprezentowała wspaniały
pokaz samoobrony. W namio-
tach tematycznych Straży Miej-
skiej, Policji oraz OSiR Mokotów
czekały liczne konkursy z nagro-
dami. Dziękujemy za udział

#warszawskiejkranówki, która
zadbała o pyszną wodę dla

wszystkich uczestników. 
Na zakończenie całego pikni-

ku nie zabrakło również emocji
sportowych. Rozegrane zostały
mecze towarzyskie pomiędzy
pracownikami Urzędu Dzielni-
cy Mokotów a Policjantami z Ko-
mendy Rejonowej Policji War-
szawa II. Do zobaczenia za rok,
dobra zabawa i ogromne emocje
gwarantowane. 

Urząd Dzielnicy Mokotów
wspólnie z fundacją C.E.L.
zapraszają na spotkania
grupowe, które pomagają
zajrzeć w głąb siebie i stać
się liderem dla swojej ro-
dziny. Fundacja zaprasza
rodziców na:

„Wyzwania w małżeństwie i
związkach” (8 września-24 listo-
pada) – to grupa dla par, które
walczą o lepsze relacje w związ-
ku. Efektem pracy będzie nie tyl-
ko poprawa komunikacji między
partnerami, ale również spokój i
stabilizacja życia dzieci, dla któ-
rych dobra relacja rodziców to
dobre warunki do rozwoju.

Dla rodziców dzieci przed-
szkolnych i wczesnoszkolnych
przygotowaliśmy program roz-
woju kompetencji rodzicielskich
„Poszukiwanie rodzicielskiej mo-
cy” (9 września-28 października
lub 18 października-13 grud-
nia). Grupa ta skierowana jest
do rodziców dzieci do 10 roku
życia. Ma ona na celu budowa-
nie dobrych relacji z dzieckiem,
motywowaniu go do rozwoju,
wspieranie w sytuacjach kryzy-
sowych. Pomagamy rodzicom
dostrzec mocne strony, z których
wcześniej nawet nie zdawali so-
bie sprawy.

„Ojcem być i fajnie żyć” (21
września-17 listopada), to grupa
dla panów, w której w męskim
gronie wspólnie poszukujemy
wzorca ojca i próbujemy wpro-
wadzić go we własne życie.

„Jak pokonać rodzicielską
bezradność” (24 września-10
grudnia) oraz „Kim jestem w
moim domu” (28-29 września)
to grupy dla rodziców nastolat-
ków i młodych dorosłych, któ-
rzy mierzą się z problemami do-
rastania i usamodzielniania.
Dzieci czasami bardzo mocno
„wierzgają” przygotowując ro-
dziców do separacji.

Kontakt: Fundacja Centrum
Edukacji Liderskiej, Wiśniowa
42, tel. 22 646 22 56, www.fun-
dacjacel.pl.

Z kolei Warszawski Ośrodek
Interwencji Kryzysowej zapra-
sza na grupy:

Grupę wsparcia dla młodzieży
w kryzysie psychologicznym. Za-
praszamy osoby w wieku od 18
do 26 roku życia w kryzysie psy-
chologicznym, doświadczające
długotrwale obniżonego nastro-
ju. Praca grupowa umożliwia na-
wiązanie pozytywnych relacji i
uzyskanie wsparcia od osób ma-
jących podobne doświadczenia.

Zapraszamy osoby: poszuku-
jące sensu życia, przeżywające
lęki i napięcia, doświadczających
przemocy w relacjach i szukają-
cych pozytywnych kontaktów w
grupie rówieśniczej, cierpiące na
zaburzenia nastroju (depresja,
próby samobójcze).

Czas trwania: Spotkania pro-
wadzone będą w wtorki w go-
dzinach od 17.00 do 19.30 w
okresie od 17 września 2019 r.
do 28 stycznia 2020 r.

Konsultacja indywidualna:
udział w grupie poprzedzony
jest spotkaniem z osobami pro-
wadzącymi w celu uzyskania
informacji, określenia potrzeb i
oczekiwań dotyczących spotkań
grupy. 

Miejsce spotkań i zapisy: Po-
radnia ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie ul. Belgij-
ska 4; tel. 22 845 12 12, 
667 833 400.

Grupę  wsparcia dla osób do-
znających przemocy w rodzi-
nie. Celem grupy  jest pogłę-
bienie wglądu i rozumienia sy-
tuacji w jakiej znaleźli się
uczestnicy grupy, budowanie
ich siły, poczucia wartości, na-
dziei i zwalczanie poczucia
bezradności wobec problemu
przemocy. Uczestnicy będą
mieli możliwość uzyskania
wsparcia emocjonalnego, edu-
kację na temat form i mechani-
zmów przemocy. Terapeuci bę-
dą starali się aranżować uczest-
nikom bezpieczne warunki do
podzielenia się doświadczenia-
mi w pokonywaniu trudności
związanych z przemocą oraz
do wymiany użytecznych in-
formacji. 

Czas trwania: Spotkania pro-
wadzone będą w piątki w godzi-
nach od 17.00 do 19.00 w okre-
sie od 13 września 2019 r. do 31
stycznia 202 r.

Konsultacja indywidualna:
udział w grupie poprzedzony jest
konsultacją.

Miejsce spotkań i zapisy: Po-
radnia ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie WOIK, ul.
Belgijska 4; tel. 22 845 12 12,
667 833 400.

Zapraszamy na bezpłatne grupy wsparcia

Piknik Rodzinny Policja Dzieciom

Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę podczas
pikniku rodzinnego Policja Dzieciom. Dzięki współpra-
cy Urzędu Dzielnicy Mokotów, Zespołu Sportu i Rekre-
acji dla Dzielnicy Mokotów, Ośrodka Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy dla Dzielnicy Mokotów, Komendy Rejo-
nowej Policji Warszawa II, Straży Miejskiej, Straży Po-
żarnej oraz MPWiK przygotowaliśmy dla mieszkańców
wspaniały festyn rodzinny. 
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„Mokotów, co słychać?“ wkładka do Tygodnika „PASSA“, nr 4/2019
Wydawca Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa,
tel. +48 22 443 65 00

www.mokotow.waw.pl, www.facebook.com/UDMokotow/ 

Śpiewamy piosenki Niemena
Piosenki Czesława Nie-

mena znają, lubią i śpiewa-
ją wszystkie pokolenia. W
najbliższym czasie pojawi
się niepowtarzalna okazja,
by z repertuarem tego nie-
zwykłego artysty zmierzyć
się na Ogólnopolskim Festi-
walu Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej MIT TON. 

Konkurs jest szczególny,
bo patron wspaniały (co ro-
ku wokaliści wykonują re-
pertuar innego artysty),
każdy uczestnik otrzymuje
dwupłytowy album z pio-
senkami patrona nagrany-
mi w nowych aranżacjach
przez laureatów poprzedniego konkursu oraz z podkładami, a w jury zasiadają niekwestionowa-
ne autorytety.  Wisienką na torcie jest koncert laureatów w Studiu Koncertowym Polskiego Ra-
dia im. Agnieszki Osieckiej, który transmitowany jest na żywo na antenie RdC. 

Zgłoszenia do 4 października 2019. Regulamin i niezbędne informacje dostępne są na stronie:
www.mitton.dorozkarnia.pl lub www.dorozkarnia.pl – zakładka MIT TON. 

Patronat honorowy nad festiwalem objął Rafał Miastowski burmistrz dzielnicy Mokotów. Or-
ganizatorem jest Dom Kultury Dorożkarnia.

Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, tel. 22 841 91 22

Sportowe Lato w Mieście na Mokotowie
Od początku wakacji Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy  pro-

wadzi zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci na obiektach położonych na terenie dzielnicy. 
Zachęcamy wszystkich tych, którzy zostali w domu oraz tych, którzy uczestniczą w akcji „La-

to w mieście”. Zapraszamy do wzięcia udziału w następujących zajęciach: Mokotowskiej Akade-
mii Piłkarskiej, Wakacjach z Baseballem oraz Lato z Szermierką.

Więcej informacji pod adresem: mokotow.zsd@um.warszawa.pl oraz pod numerem telefonu
22 443 67 91.

Kino Letnie na Siekierkach
Dorożkarnia zaprasza na Kino Letnie na

Siekierkach w każdy piątek wakacji:
9 sierpnia, godz. 21.00 – film „Hotel Mari-

gold”
16 sierpnia, godz. 21.00 – film „Drugi Ho-

tel Marigold”
23 sierpnia, godz. 21.00 – film „Wojna

państwa Rose”
30 sierpnia, godz. 21.00 – film „Podróż na

sto stóp”.
Wstęp wolny!
DOROŻKARNIA, ul. Siekierkowska 28, tel.

841 91 22, 841 72 17
www.dorozkarnia.pl

Pożegnanie lata
31 sierpnia (sobota), godz. 15.00, PO-

ŻEGNANIE LATA. RODZINNE WARSZTA-
TY RĘKODZIEŁA. 

Zapraszamy do ogrodu na artystyczne
zabawy z roślinami: upleciemy wianki, zro-
bimy zakładki z suszonych roślin. Wstęp
wolny

Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21,
www.lowicka.pl.

#Kulturalnie
Zapraszamy na...

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Mokotów przygotowuje się do organiza-
cji kolejnych jesiennych warsztatów. 

Tym razem będą to zajęcia na temat umiejętno-
ści opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców,
których celem jest pomoc w trudnościach wy-

chowawczych, nabycie umiejętności radzenia so-
bie z problemami związanymi z opieką i wycho-
waniem dzieci. Rodzice będą mogli brać udział w
spotkaniach grup wsparcia, które oprócz wymia-
ny doświadczeń niosą przede wszystkim realną
pomoc. 

Jak w każdym roku szkolnym zostanie urucho-
mione „Pogotowie lekcyjne” dla dzieci. Pomoc w
nauce w ramach tego programu jest istotnym
czynnikiem wspierającym dzieci w nauce. Se-
niorzy będą mogli liczyć na pomoc wolontariu-
szy w organizacji wolnego czasu i integracji są-
siedzkiej.

Więcej informacji: Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy- Dział Po-
mocy Specjalistycznej, ul. Bartłomieja 3. (22)
852-61-30.

Kolejna pomoc dla mieszkańców
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Minione miesiące obfitowały
w mnóstwo siatkarskiego rze-
miosła i doświadczenia, jakie
siatkarze oraz siatkarki KS Metro
Warszawa zdobywali na mazo-
wieckich i ogólnopolskich par-
kietach.

Jesteście ciekawi, jaki to był
dla nas sezon? Zapraszamy na
siatkarskie abecadło, czyli pod-
sumowanie minionego sezonu
w KS Metro Warszawa.

Ajak Ambicja! Tej na pew-
no nie brakowało żad-
nemu z naszych zawod-

ników oraz żadnej z naszych za-
wodniczek podczas całego sezo-
nu 2018/2019. Niejednokrotnie
udowadniali, że KS Metro zawsze
walczy do końca i dopóki piłka
w grze, zdarzyć się może wszyst-
ko. Miniony sezon pełen był za-
pierających dech w piersiach
zwrotów akcji, podczas walki o
upragnione medale i trofea. Bra-
ku ambicji nie można zarzucić
także żadnemu z naszych trene-
rów lub trenerek, którzy każde
spotkanie pieczołowicie rozpraco-
wywali, by z wszystkich meczów
wyciągnąć jak najwięcej wnio-
sków dla swoich zawodników.

B jak Brąz, czyli odcień
pierwszego, historycz-
nego medalu żeńskiej

sekcji KS Metro Warszawa. Pod-
opieczne Dariusza Kopaniaka
zanotowały naprawdę świetny
sezon, a swoją dobrą dyspozy-
cję zwieńczyły wywalczeniem w
Giżycku brązowego,  jakże upra-
gnionego medalu Mistrzostw
Polski w kategorii młodziczek.
To piękny prezent, jaki sprawiły
dziewczyny na 25-lecie działal-
ności Klubu Metro, które będzie-
my świętować już niedługo, bo w
grudniu bieżącego roku. Jeste-
śmy pewni, że finałowy turniej i
cały sezon, w którym prezento-
wały naprawdę świetną dyspo-
zycję zostanie w ich pamięci na
całe życie.

Cjak Cele. Przed kolej-
nym sezonem każdy z
trenerów wraz ze swo-

imi zawodnikami zakłada cele,
które chce osiągnąć. Każdy z
roczników wytycza swoje cele,
biorąc pod uwagę potencjał
sportowy drużyny, porównany
z potencjałem sportowym in-
nych drużyn, z którymi przyj-
dzie się zmierzyć w nadchodzą-
cych rozgrywkach. Dzięki sta-
wianym celom każdy jest w sta-
nie rozliczyć siebie samego z pra-
cy i zaangażowania w swój roz-
wój sportowy.

D jak Determinacja. Zde-
cydowanie w dążeniu
do celu pomimo trud-

ności to coś, co posiadać musi
każdy, kto chce odnieść sukces,
nie tylko życiu sportowym. Mó-
wi się nawet, że „determinacja”
w życiu sportowca lepsza jest niż
„motywacja”. Motywacja bywa
często ulotna i bardziej kapry-
śna, natomiast determinacja
podkręcona jest uporem w dąże-
niu do swojego wymarzonego
celu. Determinacja jest dojrzal-
sza i odporna na chwilowe spad-
ki zaangażowania. Determina-
cja jest nasza – nie naszych rodzi-
ców, dziadków, krewnych czy
przyjaciół. Każdy w KS Metro
Warszawa musi być zdetermi-
nowany na swój siatkarski cel –
to determinacja sprawia, że na-
si zawodnicy przenoszą się do
Warszawy z dala od domu, że
dojeżdżają dalekie kilometry na
nasze treningi… Oni karmią siat-
karsko swoją determinację każ-
dego dnia.

E jak Emocje, których nie-
zmierzone ilości dostar-
czane były podczas każ-

dego siatkarskiego pojedynku z
udziałem naszych zawodniczek
i zawodników. Każdy z nich co-
dziennie udowadniał, że hekto-
litry potu wylewane na siatkar-
skich treningach w KS Metro
Warszawa przynoszą wymierne
skutki i korzyści. Setki meczów
podczas turniejów, sparingów i
ligowych starć przynosiły emo-
cje, jakich nie opiszą słowa. A
nawet jeśli, na siatkarskich par-
kietach panował stoicki spokój,
to na trybunach emocje szalały
wśród niezastąpionych rodzi-
ców, czyli naszych najlepszych
kibiców, którzy za swoimi dzieć-
mi potrafili docierać w najdal-
sze zakątki Polski i tworzyć
prawdziwą metrowską niebie-
sko-czerwoną armię.

F jak Fajna zabawa. Każ-
dy trening, mecz czy
obóz pełen był wspania-

łej zabawy i wspólnego spędza-
nia czasu. Prócz siatkarskich
umiejętności, wychowanek i ab-
solwent KS Metro Warszawa wy-
nosi z Klubu mnóstwo przyjaźni
i znajomości… Wiele trwa przez
lata! Jak choćby jedna z najbar-
dziej znanych siatkarskich przy-
jaźni – Andrzeja Wrony i Karola
Kłosa. Obaj przecież swoje
pierwsze siatkarskie kroki sta-
wiali w naszym Klubie. Takich
przykładów jest wiele, bo w KS
Metro Warszawa udowadniamy,
że sport to nie wszystko w ży-

ciu, a na pierwszym miejscu za-
wsze powinniśmy stawiać dru-
giego człowieka.

G jak Guma, czyli Paweł
Zagumny. Od wrze-
śnia 2018 roku amba-

sador Klubu Sportowego „Me-
tro” Warszawa, a obecnie także
prezes Zarządu Polskiej Ligi Siat-
kówki SA. Najlepszy polski roz-
grywający wszech czasów swo-
imi radami wspierał młodych
metrowskich rozgrywających na
specjalnych, dodatkowo organi-
zowanych treningach. Dobrze
mieć takiego człowieka w swo-
ich szeregach!

H jak Historia – nieod-
łączny element nasze-
go Klubu. To coś, z

czego jesteśmy dumni i staramy
się pielęgnować. Ktoś kiedyś po-
wiedział, że…„Historia jest jak
stary dom nocą. W którym pło-
ną wszystkie lampy. I szepczą
przodkowie”. 

Aby zrozumieć historię musi-
my wejść do środka i posłuchać,
co mówią. Oglądać książki i ob-
razy na ścianach. Powąchać za-
pachy.” Dokładnie tak jest z na-
szą historią. Nie pozna jej nikt,
kto ani razu nie był w naszej sie-
dzibie, nie zrozumie jej nikt, kto
ani raz nie rozmawiał z jednym
z naszych trenerów, ani wycho-
wanków… Nasza historia jest
wyjątkowa i każdego dnia za-
pełniamy jej dalsze karty i two-
rzymy nowe rozdziały.

I jak Instagram. W tym se-
zonie ostro szaleliśmy w
sieci – musicie przyznać

sami. Od dawna jesteśmy aktyw-
ni na Facebooku, a ostatnio bar-
dzo dużo nas także na naszym
instagramowym profilu. Obser-
wuje nas tam już prawie 1,5 ty-
siąca osób! Cieszy nas, że jeste-
śmy coraz bardziej zauważalni w
socialmediowym świecie. Jeśli
jeszcze nie jesteście tam z nami
, to czas najwyższy – www.in-
stagram.com/ksmetro.

J jak Juniorzy. Najstarszy
rocznik w młodzieżo-
wym KS Metro Warsza-

wa, kolejny rok z rzędu znalazł
się wśród najlepszych drużyn w
Polsce. Podopieczni Jacka Jan-
kowskiego wywalczyli w finało-
wym Turnieju o Mistrzostwo Pol-
ski juniorów szóstą lokatę. A
trzeba przyznać, że ich siatkarski
szlak pełen był zakrętów i wy-
boistych ścieżek, z którymi dziel-
nie dawali sobie radę. Oni dziś
już z dumą mogą mówić o sobie
“absolwent” lub “wychowanek”
KS Metro Warszawa, a my z

wielką radością będziemy dalej
obserwować ich życiowe ścieżki.
Kto wie… Może niektórych nie
trzeba będzie daleko szukać…

K jak Kadetki, które udo-
wodniły, że nie znają
słowa “niemożliwe”.

Zaczynając sezon w drugiej li-
dze mazowieckiej, zakończyły
go jako ósma drużyna w Pol-
sce! Dziewczyny długo będą pa-
miętać ten zakręcony, aczkol-
wiek szczęśliwy dla nich sezon.
Ich droga od drugiej ligi mazo-
wieckiej do finałów Mistrzostw
Polski już zapisała się na dobre
w metrowskiej historii. W każ-
dym meczu udowadniały, że
czerpnią ogromną radość z gry
w siatkówkę i tworzą naprawdę
fajny team.

L jak Lumika, która dziel-
nie towarzyszyła nam w
czasie naszego senior-

skiego sezonu i która już od lat
nas wspiera i nam kibicuje. To z
jej ręki… a właściwie z aparatu
wychodzą te piękne zdjęcia,
dzięki którym możemy myśla-
mi wracać do boiskowych emo-
cji, nawet w taki dzień, jak dziś.
Powiemy krótko – dobrze mieć
takiego człowieka na pokładzie!
Dzięki Ania za to, co robisz!

M jak Medale. Bardzo
lubimy naszą siedzi-
bę przy Dereniowej

48, ale… niedługo się tam chyba
nie pomieścimy! Kto był, ten wie,
że tam ściany pełne są wspo-
mnień z minionych 25 lat nasze-
go sportowego istnienia. Ugina-
ją się one od masy zdjęć, pucha-
rów i pamiątek, jakie nasze za-
wodniczki i zawodnicy przywo-
zili z siatkarskich bojów. Które
są najcenniejsze? Nie ma takich!
Każdy jest dla nas wszystkich
równie ważny, bo każdy przy-
pomina o ogromnym wysiłku,
jaki jest wkładany w jego zdo-
bycie. Każdy jest świadkiem nie-
zwykłych emocji i każdy z nich
jest… NASZ – Metrowski!

N jak Nauka. Wiemy, jak
ważne jest, by w reali-
zacji sportowych ma-

rzeń nie zatracić się wyłącznie
w siatkarskiej determinacji. Sta-
ramy się pilnować, by nasi za-
wodnicy i zawodniczki w natło-
ku siatkarskich zadań, nowych
celów, meczów, turniejów, spa-
ringów czy wyjazdów, nie zapo-
minali o szkole i swoim wykształ-
ceniu. Przypominamy, że pomi-
mo iż w siatkówce gra się „do
trzech” i „dwudziestu pięciu”, to
tylko na tym w matematyce nie
należy pozostawać!

O jak Odpowiedzialność
– zarówno za siebie,
jak i za drużynę. To

kolejna z cech, na jaką kładziemy
nacisk w procesie szkolenia i wy-
chowywania w KS Metro War-
szawa. Wiemy, że każda druży-
na, aby dobrze grać i funkcjono-
wać, musi się dobrze wzajem-
nie rozumieć – nie tylko na bo-
isku. Siatkówka to najbardziej

zespołowy sport ze wszystkich
sportów drużynowych, więc każ-
dy z zawodników musi czuć się
częścią teamu i wiedzieć, że jest
odpowiedzialny za swoich kole-
gów lub koleżanki z drużyny.

P jak PlusLiga. Siatkarską
ekstraklasę oglądamy
bardzo często z zapar-

tym tchem, bo niezwykle lubi-
my patrzeć, jak na PlusLigowych
parkietach brylują nasi Wycho-
wankowie i Absolwenci. Cieszy
nas, że z roku na rok do tego za-
szczytnego grona dołączają ko-
lejni, dzięki czemu już niedługo
w większości z klubów w Polsce
będziemy mięć „swojego czło-
wieka” – #człowiekaMetra.
Możliwość podglądania star-
szych kolegów z Klubu, repre-
zentujących już barwy PlusLigo-
wych ekip, jest bardzo ważnym
doświadczeniem dla tych, któ-
rzy dopiero zaczynają swoje
przygody z siatkówką.

R jak Reprezentacja. I w
tym roku nie zabrakło
wśród powołanych do

reprezentacji kraju zawodni-
czek i zawodników – tych, któ-
rzy swoje siatkarskie kroki sta-
wiali w KS Metro Warszawa.
Powołania do seniorskiej Repre-
zentacji Polski otrzymali Piotr
Nowakowski, Karol Kłos, An-
drzej Wrona oraz Paweł Halaba.
Na letniej Uniwersjadzie repre-
zentowali Metro Paweł Halaba,
Bartłomiej Lemański oraz Bar-
tłomiej Lipiński. Powołania do
Reprezentacji Polski juniorów
otrzymali w tym roku Bartło-
miej Zieliński, Mateusz Jani-
kowski, Bartosz Firszt i Mate-
usz Witek. Wśród dziewcząt,
powołania do gry z orzełkiem
na piersi dostawały w minio-
nym sezonie Karolina Stani-
szewska, Wiktoria Zagumny i
Aleksandra Filip.

S jak Seniorzy. Ekipa Tre-
nera Wojciecha Szczuc-
kiego miniony sezon

może zaliczyć do udanych.
Awans do drugiej rundy play-off
i ostatecznie trzecie miejsce w
grupie drugiej, to najlepszy wy-
nik w historii drugoligowej sek-
cji Klubu, od momentu wprowa-
dzenia nowego systemu rozgry-
wek. Seniorzy Metra na drugoli-
gowych parkietach prezentowa-
li się bardzo dobrze, a z ursy-
nowskiej hali przy Dereniowej
48 stworzyli twierdzę niezwy-
kle trudną do zdobycia. Mieszan-
ka wybuchowa – zbudowana z
wychowanków KS Metro War-
szawa i tych, którzy dopiero w
tym sezonie poznawali metrow-
skie struktury, dostarczyła nam
w minionych rozgrywkach wie-
lu niezapomnianych emocji. Jak
będzie w tym roku? Kompleto-
wanie drużyny ma się już ku
końcowi, więc bądźcie czujni…
Znów chcemy namieszać!

T jak Trenerzy. Jedenastu
śmiałków kilka razy w
tygodniu, spotykało się

ze swoimi rocznikami, by zdo-
bywać coraz więcej siatkarskie-
go rzemiosła. Trenerzy pracują-
cy w KS Metro Warszawa to lu-
dzie z doświadczeniem, poten-
cjałem i charyzmą. Głodni sukce-
su i gwarantujący sukces. Trene-
rzy, którzy szkolą i wychowują.
Poświęcają czas, dają ogrom za-
pału i są chętni do codziennego
zdobywania nowych celów.

U jak Urodziny. Rok
2019 już od samego
początku był wyjątko-

wy, ale najlepsze dopiero przed
nami. W tym roku świętujemy
25-lecie powstania Klubu Spor-
towego “Metro” Warszawa. Aż
trudno uwierzyć, że minęło już
nasze ćwierć wieku na siatkar-
skiej mapie Polski. Choć to do-
piero dwadzieścia pięć lat spor-
towej działalności, to klub z Ur-
synowa zgromadził już na swo-
im koncie całkiem pokaźny do-
robek medalowy – świadczy o
tym chociażby 14. medali mło-
dzieżowych Mistrzostw Polski.
Cały czas mamy w sobie tyle sa-
mo pasji i motywacji do tego,
co robimy, bo przed nami wciąż
nowe cele i możliwości. Stawia-
my sobie poprzeczkę coraz wy-
żej i chcemy sięgać po jeszcze
więcej. To wszystko jest możliwe
nie tylko dzięki naszej ciężkiej
pracy… Niezastąpione wspar-
cie stanowicie Wy, Wasi rodzice
i rodzina oraz nasi Partnerzy i
Sponsorzy.

W jak Warszawa. To
coś więcej niż mia-
sto. Warszawa to

nasze miejsce na ziemi. Prze-
strzeń, w której działamy i
funkcjonujemy na co dzień. Ja-
ko jeden z nielicznych klubów
sportowych w Polsce, swoje
sukcesy w młodzieżowej siat-
kówce opieramy na wychowan-
kach. W KS Metro Warszawa, w
głównej mierze, szkolą się za-
wodnicy i zawodniczki z samej
Warszawy i okolic. Szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży, w
Klubie Sportowym “Metro”
Warszawa nieustannie jest
możliwe dzięki wsparciu, jakie
otrzymujemy od Miasta Sto-
łecznego Warszawy. Jesteśmy
za to bardzo wdzięczni!

Z jak Zwycięstwa. To dla
nich tu jesteśmy i dla
nich wciąż chcemy tu

być. To nasz motor napędowy
do dalszej pracy i nasza ciągła
motywacja do zdobywania co-
raz to nowych celów. Zwycię-
stwa umacniają nas w tym, co
robimy, i przekonują o słuszności
naszej pracy. Naszym wspólnym
zwycięstwem jest ten kolejny mi-
niony sezon…  Jesteśmy i zwy-
ciężamy… Codziennie! Cieszy
nas, że możemy robić to wspól-
nie z Wami.

Do zobaczenia po wakacjach
– czekają na nas kolejne góry do
zdobycia!

M a g d a l e n a  K o c i k
F o t o  A n n a  K l e p a c z k o / L U M I K A

Siatkarskie podsumowanie sezonu w wykonaniu KS Metro Warszawa

Metrowskie abecadło
Siatkarski sezon 2018/2019 w Klubie Sportowym Metro Warszawa, dobiegł końca.
Oficjalnie zakończyliśmy kolejny sezon pełen siatkarskich emocji i wybraliśmy 
się na upragnione wakacje! Tylko czy aż tak bardzo upragnione? Przecież ostatnie
dziesięć miesięcy pełne było realizacji własnych pasji i spędzania czasu wśród 
znajomych.
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Niemal każda rocznica Powstania Warszawskiego wywołuje wspomnie-
nia, ale też dyskusje nad jego celowością. Argumenty, które przy tej oka-
zji padają, często są skrajnie sprzeczne. Z jednej strony mamy zdecydo-

wanych przeciwników, utrzymujących, że było ono niepotrzebne, inni przekonu-
ją, że było efektem międzynarodowego spisku mocarstw, w który daliśmy się
wciągnąć. Nie brak też takich opinii, że było ono wynikiem bezalternatywnej rzeczywistości. Zapew-
ne rację mają jedni, drudzy i trzeci. Opinii na ten temat jest wiele. Założenie, że otwarta walka prze-
ciwko naszemu głównemu wrogowi – Niemcom – mogła przynieść zwycięstwo, było z gruntu fał-
szywe w obliczu tego, co nastąpiło później. 

Trzeba pamiętać, że łatwo jest dokonywać po latach, kiedy znamy więcej faktów, a i tak wiedza
wciąż jest niepełna. Trudno było ówczesnym przywódcom państwa polskiego wybrać dobre rozwią-
zanie, gdy stanęliśmy naprzeciw dwóch zaciekłych wrogów ze wschodu i zachodu, do których do-
łączyli jeszcze inni. Nasi sojusznicy zdradzili nas bez skrupułów, dołączając de facto do tych pierw-
szych. To, że podobny los spotkał innych, m. in. Jugosłowian, jest mało pocieszające. Ich również
wydano Stalinowi, mimo że stawiali zaciekły opór Niemcom. Odwoływanie się do sumienia świa-
ta niemal zawsze okazuje się złudne. Tak też stało się i tym razem. 

Niestety, historia lubi się powtarzać, a dzisiejsze interesy mocarstw są podobne do tych z cza-
sów II Wojny. Warto więc sięgać do doświadczeń z przeszłości, zawierając polityczne i militar-
ne sojusze. Tym bardziej, że w polityce nie ma przyjaciół, są tylko twarde interesy. I to właśnie
dla interesów wielkich mocarstw poświęcona została Warszawa, a cała Europa Środkowa moc-

no przetasowana. Po pokonaniu jednego
wroga oddano ją innemu, bardziej pod-
stępnemu, który okazał się wielkim wygra-
nym tej wojny. Zresztą, stało się to za apro-
batą pozostałych państw antyhitlerow-
skiej koalicji. 

Powstanie Warszawskie to nie tylko hi-
storia. To także kultura, która powstała
wokół niego, zwłaszcza piosenka powstań-
cza będąca czymś niezwykłym w skali ca-
łego świata. Nigdzie bowiem, w takim
stopniu jak u nas nie powstało aż tyle utwo-
rów związanych z próbą odbicia miasta z

rąk bezwzględnego, znienawidzonego okupanta. Piosenki powstańcze śpiewane były ku po-
krzepieniu serc, aby podnieść morale warszawiaków, aby podtrzymać na duchu skąpane we
krwi, płonące miasto. 

Siła przekazu tych pieśni działa silnie również na współczesnych Polaków.  Pieśni te wywołu-
ją silne wzruszenie niezależnie od wieku słuchacza. Nawet ci, dla których powstanie to jedynie
historia, ulegają silnemu wzruszeniu. Widać to dobrze podczas koncertów, występów plenero-
wych, gdzie pieśni powstańcze śpiewane są wspólnie. Koncert „Tak, tęsknię”: „Warszawa jest smut-
na bez Ciebie” i inne piosenki śpiewane na placu Krasińskich są tego dobrym przykładem, tak jak
akcja muzyczna „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”, czyli wspólne śpiewanie pio-
senek powstańczych z udziałem orkiestry i chóru pod kierownictwem Jana Stokłosy na pl. J. Pił-
sudskiego. 

Piosenki to nie jedyna forma wyrażania hołdu powstańcom. W całej Warszawie odbywały się
i odbywają uroczystości związane z tym tragicznym w skutkach wydarzeniem. Obok takich ge-
stów, jak złożenie kwiatów przy tablicach upamiętniających wydarzenia z czasu PW, odbywa-
ją się uroczystości: przy pomniku Mokotów Walczący – 1944 w Parku im. gen. G. Orlicza-Dre-
szera, przemarsz ul. Puławską do ul. Dworkowej, złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Ste-
fana Roweckiego „Grota” na rogu ul. F. Chopina i Al. Ujazdowskich, przy pomniku Polskiego Pań-
stwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ul. Wiejskiej, złożenie kwiatów przy grobie gen. An-
toniego Chruściela „Montera” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach etc. To tylko niektóre
z wielu wydarzeń dla uczczenia 75. rocznicy Powstania Warszawskiego, jakie odbywały się i od-
bywają w stolicy. 

Ich wydźwięk to ważny argument nie tylko w dyskusji na temat samego powstania, które, nie-
zależnie od oceny, wywołuje żywe reakcje wśród mieszkańców niezłomnego grodu nad Wisłą. Bo
Powstanie 1944 to ważny element naszej narodowej tożsamości.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Powstanie - część naszej tożsamości

„Niestety, historia lubi się
powtarzać, a dzisiejsze in-
teresy mocarstw są po-
dobne do tych z czasów II
Wojny. Warto więc sięgać
do doświadczeń z prze-
szłości, zawierając poli-
tyczne i militarne sojusze”

Mam przytulne mieszkanko, od lat święty spokój,
Staram się je upiększać, odświeżać co roku,

Urządzałem przez lata, włożyłem moc pracy,
Jestem dumny z efektów, jak wszyscy Polacy.

Rozglądając się w koło, stwierdzałem co wieczór,
Że coś nam się udało w ostatnim ćwierćwieczu.

Zawsze może być lepiej, więc choć lata lecą,
Pomyślałem, że warto poprawić co nieco,

Coś ulepszyć, coś zmienić, dodać to i owo…
Wtedy sąsiad mi przysłał grupę remontową.

Wybrał za mnie. Dość – mówił – burdelu na kółkach,
Znam firmę: Dobra zmiana – Jarosław i Spółka.

Przyznam, reklama firmy brzmiała dość kusząco,
Obiecywała sukces i przyszłość kwitnącą.

Chciałem innej, lecz w końcu wyraziłem zgodę,
Szybko się przekonując, że to pic na wodę.

Okazało się bowiem, po pracach w wieżowcu,
Że pan prezes pozwalniał najlepszych fachowców.

Zatrudnił swoich kumpli, powiązanych z mafią,
Takich co dużo krzyczą, lecz mało potrafią.

Już pierwsze ich decyzje przyjąłem niechętnie,
Bo wszystko to, co dobre, zniszczono doszczętnie.

Najpierw przemalowano fasadę od frontu,
I do kapitalnego wzięto się remontu.

Ale rozmach i tempo wcale mnie nie cieszy,
Bo mi szef tej ekipy wszystko rozbebeszył.

Zamiast ładu w pokoju mam pobojowisko,
Co wisiało wysoko, teraz wisi nisko.

Przybyło dziur w suficie, przez co w deszczu moknę,
Pan Janek wszystkie drzewa wyciął pod mym oknem.

Pani Ania z impetem wkroczyła do boju,
Wszystko poprzewracała w dziecięcym pokoju.
Pan Piotruś, bez kultury, zwykły kawał buca,

Zaczął zmieniać obrazy i książki wyrzuca.
Pan Jacek, by skutecznie zamieszać mi w główce,

Wyłącznie Trwam i Info zakłada w kablówce.

Mistrzem został pan Zbyszek. Wszystko zdemolował.
Zerwał parkiet, budowę zaczyna od nowa.

Markowe elementy zastąpił podróbką,
Kierowanie remontem powierzył zaś czubkom.

Przestały mieć znaczenie dawne referencje
I wyszło szydło z worka, prawdziwe intencje.

Prezes chce nam urządzić życie po swojemu,
Uszczęśliwić na siłę, cholera wie, czemu.

By idee swe wcielić, nie traci zapału,
Kazał wznieść mur solidny, dokonać podziału.

Trzeba przyznać, że niezłą dał swym ludziom fuchę,
Więc muszą, chcą czy nie chcą, walić w nas obuchem.

Remont trwa cztery lata, ale bądźmy szczerzy,
Po to, żeby nas doić, bo się im należy.

Po zmianie instalacji, prąd znowu podrożał,
A nam próbują wmówić, że to wola boża.
Została już w lodówce tylko miska ryżu,
A podejrzane typy kręcą się w pobliżu.

Patrzę w krąg z przerażeniem, rozglądam po kątach.
Kto wywiezie te gruzy? Kto teraz posprząta?
Trzeba zmienić ekipę! Co wybrać? Są inne?

Nie chciałbym po raz wtóry, wpaść z deszczu pod rynnę.
Komu mogę zaufać? Poradźcie mi, komu?

Chciałbym się znów bezpiecznie poczuć w swoim domu.

REMONT KAPITALNY

W o j t e k  D ą b r o w s k i
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Powstanie Warszawskie
1944 roku było najwięk-
szym w całej historii Euro-
py zrywem okupowanego
państwa ku wolności. Ar-
mia Krajowa dysponowa-
ła około 50 tysiącami wy-
szkolonych i zaprzysiężo-
nych żołnierzy. 

Ze względu na bardzo krótki
okres czasu na mobilizację (de-
cyzja o rozpoczęciu walk zosta-
ła podjęta 31 lipca 1944 około
godz. 18), do walki stanęło mniej
niż  40 tys. powstańców – żołnie-
rzy Armii Krajowej, dysponują-
cych jednak niewystarczającym
zapasem broni i amunicji. Nie-
równe walki trwały 63 dni. 

Zbrodnie na ludności 
cywilnej

W okresie Powstania na tere-
nach nieobjętych walkami
Niemcy dokonywali w wielu
miejscach miasta zbiorowych
egzekucji i niezwykle brutal-
nych morderstw. Pośród około
200 tysięcy ofiar, ludność cywil-
na stanowiła blisko 90 procent.
Niemcy posunęli się do niespo-
tykanego w historii ludobójstwa
ludności cywilnej, szczególnie

drastycznego podczas pierw-
szych dwóch tygodni sierpnia.
Niemieckie oddziały specjalne
– we współpracy z jednostkami
kolaborującymi  (SS RONA - Ro-
syjska Wyzwoleńcza Armia Lu-
dowa składająca się głównie z
Rosjan i Białorusinów złożona z
ok. 1700 nieżonatych mężczyzn
oraz dwa bataliony azerbejdżań-
skie) – po wkroczeniu na teren
Woli rozpoczęły metodyczne
mordowanie mieszkańców dom
po domu. Ofiarą gwałtów ko-
biet i dziewczynek oraz brutal-
nych przerażających  morderstw
tylko w okresie 5 - 7 sierpnia
1944 roku padło ponad 45 tysię-
cy osób, zaś podczas całego
okresu “rzezi Woli” zamordo-
wano nawet 65 tysięcy. 

Podobne działania, choć nie
w takiej skali, zdarzały się w
wielu miejscach Warszawy, w
tym na Mokotowie. Na terenie
klasztoru jezuitów przy ul. Ra-
kowieckiej, w rejonie nieobję-
tym walkami, 2. sierpnia za-
mordowano blisko 40  osób –
zakonników i przebywających
tam innych osób. Również me-
todycznie wyciągano i mordo-
wano mieszkańców kolejnych
kamienic. W więzieniu przy Ra-
kowieckiej zamordowano 600
osadzonych oraz wszystkich
polskich strażników. Niemi
świadkowie niemieckich zbrod-
ni na ludności cywilnej to bar-
dzo wiele domów, między in-
nymi przy ul. Madalińskiego,
Belgijskiej, Olesińskiej, Dwor-
kowej, Kazimierzowskiej, Pu-
ławskiej i w wielu innych miej-
scach. Sprawcy tych mordów

po wojnie w większości przy-
padków uniknęli kary lub zo-
stali skazani na niewielkie, kil-
kuletnie pobyty w więzieniu. 

Ursynowski i mokotowski
szlak pamięci

Pierwszy dzień Powstania,
niestety, nie zapewnił zdobycia
planowanych celów. Stosunko-
wo największe sukcesy osiągnię-
to w Śródmieściu, na Starym
Mieście i wschodniej części Wo-
li. Jednak wiele kluczowych
obiektów pozostało w rękach
Niemców. Na Mokotowie kilka
kompanii pułku Baszta obsadzi-
ło m. in. bloki mieszkalne w re-
jonie ulic Odyńca - Goszczyń-
skiego - Puławskiej i al. Niepod-
ległości. Nie udało się jednak
zdobyć innych zaplanowanych
celów, w tym terenu Wyścigów
Konnych. Stacjonowała tam jed-
nostka konna SS z 800-osobo-
wą obsadą z ciężkim sprzętem i
bronią maszynową, mimo że
niewątpliwym sukcesem było
utrzymanie się tam i obrona
przez kilka godzin. 

Właśnie w bezpośredniej bli-
skości Wyścigów Konnych usta-
nowiono po wojnie miejsca upa-
miętniające toczone tam walki:
głaz z tablicą pamiątkową po-
święconą 68 poległym 1 sierpnia
powstańców z kompanii K-1, K-
2 i K-3 pułku AK “Baszta” oraz ta-
blicę pamięci pomordowanych
w latach 1939 - 1945 na terenie
Wyścigów Konnych. Miejsce to
jest początkiem specyficznego
ursynowskiego i mokotowskiego
szlaku pamięci pierwszego dnia
Powstania Warszawskiego. 

Ursynowskie i mokotowskie obchody 75. rocznicy 

Droga ku wolności
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Dokładnie 1 sierpnia 2019 ro-
ku  stąd rozpoczął się szlak pa-
mięci 75. rocznicy Powstania
Warszawskiego z udziałem po-
wstańców z pułku “Baszta”, m.
in. Eugeniusza Tyrajskiego uczest-
nika walk o Wyścigi i innych kom-
batantów, przedstawicieli władz
samorządowych  Warszawy z wi-
ceprezydentem Robertem So-
szyńskim i przedstawicieli władz
Ursynowa  z burmistrzem Rober-
tem Kempą. W honorowej asy-
ście wojskowej i harcerskiej złożo-
no kwiaty pod obydwoma tabli-
cami pamiątkowymi.

– Najcięższe walki w Warsza-
wie w dniu 1 sierpnia to były
właściwie tutaj - mówi „Passie”
ich  uczestnik Eugeniusz Tyrajski,
pseudonim “Genek”. – Najcięż-
sze ze względu na poniesione
straty. Tu były dwie kompanie
K-1 i K-3, które przesunęły się
do Lasów Kabackich i Chojnow-
skich . Tam się przeorganizowa-
ły i wróciły na Mokotów do walk
18 sierpnia. A moja kompania to
była K-2. Myśmy zeszli na Czer-
niaków i na Sadybę i tam walczy-
liśmy do 2. września. Ja przeży-
łem przypadkiem. Ludzie prze-
brali mnie w jakieś drelichowe
ubranko, dali kombinerki, sznu-
rek sterczał z kieszeni. Jak nas
wyciągnęli z piwnicy razem z
łączniczką, to dwóch Niemców
rewidowało mnie i jeden z nich
przepchnął mnie na lewą stro-
nę, bo w sumie potraktowali
mnie jako jakiegoś robotnika.
Wtedy już czasami przestrzega-
li zasady, żeby nie zabijać cywi-
lów. Ale innych rozstrzeliwali.
W 1945 roku ze  wspólnego gro-
bu, znajdującego się na terenie
Wyścigów, wydobyto 150 ciał.
Jesteśmy pewni, że około setka
pochowanych pochdoziła z na-
szej “Baszty”, ponieśliśmy bo-
wiem bardzo ciężkie straty. Ja
przystępowałem do Powstania
jako zastępca dowódcy 15 -oso-
bowej drużyny i z tego składu
zginęło sześciu kolegów, czyli 40
procent naszego oddziału w cią-
gu tych pierwszych kilku godzin
walk. Już po wojnie dowiedzie-
liśmy się, że do tego grobu dołą-
czono 23 osoby, które zginęły 2
sierpnia w ataku na pobliski fort
przy ul. Smyczkowej – opowiada
Eugeniusz Tyrajski. 

W przestrzeni publicznej krą-
ży wiele opowieści o bardzo sła-
bym wyposażeniu i uzbrojeniu
powstańców, uniemożliwiają-
cym skuteczną walkę i obronę.
Zapytałem pana Tyrajskiego o
tę sprawę. 

– Walczyłem  tutaj, więc wiem
– wyjaśnia pan Eugeniusz.–
Baszta wychodziła do Powsta-
nia całkiem nieźle uzbrojona.  W
mojej kompanii K-2 nie było ni-
kogo, kto by nie miał żadnej bro-
ni. W najgorszym wypadku dwa
granaty. Ja wychodziłem do wal-
ki z karabinem polskiej produk-
cji z1938 roku, a już po paru mi-
nutach miałem pistolet maszy-
nowy niemiecki zdobyty. A jeśli
tak się zdarzyło, że ktoś w ogóle
nie miał broni, to nie wychodził
do akcji i pozostawał w miejscu
wyjścia – wyjaśnia „Genek”. 

„Marsz Mokotowa”
Walki na Mokotowie uchodzą

za niezwykle heroiczne, krwa-
we i tragiczne. Nie chodzi tu o
wartościowanie “które bar-
dziej...”, gdyż wszędzie ginęli
powstańcy, codzienne były tra-
gedie, śmierci, ciężkie i zwykle
śmiertelne ranienia. Jednak to
właśnie Mokotów –  wśród in-
nych dzielnic, jak  na przykład
Śródmieście, Starówka czy Żoli-
borz – zapisał się na zawsze w hi-
storii szczególnym bohater-
stwem i przelaną krwią. Moko-
tów – to miejsca pamięci pomor-

dowanych, w tym Powstańców
przy ul. Dworkowej. I zarazem
Park Dreszera, gdzie przy po-
mniku “Mokotów Walczący -
1944” odbywają się od lat głów-
ne uroczystości upamiętniające
walki powstańcze w tej dzielni-
cy. Również w tym roku około
godziny 10 przybyły poczty
sztandarowe, asysta honorowa
wojska, policji, straży miejskiej,
harcerzy. Zapalono znicze, zło-
żono wieńce. Hołd powstańcom
oddali m. in. prezydent Warsza-
wy Rafał Trzaskowski i burmistrz
Mokotowa Rafał Miastowski,
wśród licznie przybyłych przed-
stawicieli organizacji politycz-
nych i społecznych. 

Również zgodnie z tradycją
wyruszył z Parku Dreszera
“Marsz Mokotowa”. Wieloty-
sięczny pochód ruszył ulicą Pu-
ławską  w kierunku obelisku
przy ulicy Dworkowej, upamięt-
niającego 119 zamordowanych
tam żołnierzy - powstańców z
pułku “Baszta”. Po drodze ma-
szerujący zatrzymali się przy
baszcie z wmurowaną tablicą
pamiątkową “Marsz Mokotowa”,
gdzie codziennie o godz. 17 roz-
brzmiewa pieśń “Marsz Moko-
towa”.  Po złożeniu kwiatów pod
tablicą z udziałem wiceprzewod-
niczącego Związku Powstańców
Warszawy Eugeniusza Tyrajskie-
go oraz przedstawicieli władz,
wiceprezydenta Roberta Soszyń-
skiego i burmistrza Mokotowa
Rafała Miastowskiego  pochód
udał się na ul. Dworkową, by
kontynuować celebrację upa-
miętniającą walki powstańcze
na Mokotowie oraz  oddać hołd
poległym powstańcom i cywil-
nym ofiarom. 

Cała uroczystość była niezwy-
kle piękna i podniosłą, wzbu-
dzając refleksje oraz wspomnie-
nia. Smutne wspomnienia,
smutne refleksje. Żebyśmy tak
bardziej chcieli uczyć się od na-
szej pokrwawionej i dramatycz-
nej historii...

Obchody ursynowskie
Jakby dodatkiem do obcho-

dów rocznicy wybuchu Powsta-
nia, ale niezwykle ważnym, sta-
ła się kontynuacja ursynowskiej
tradycji.

Dokładnie o godz. 17, czyli w
“Godzinę W”, pod ratuszem przy
alei KEN zawyły syreny, zamarł
ruch samochodowy, rozstawieni
harcerze na skrzyżowaniu zapa-
lili dymne czerwone race. Bur-
mistrz, wiceburmistrzowie, rad-
ni. Wielka liczba mieszkańców z
małymi dziećmi, często odzia-
nymi w biało czerwone ubranka,
z chorągiewkami. I wciągnięcie
na maszt pod ratuszem biało-
-czerwonej flagi  (wraz z miejską
i unijną) z symbolem Polski Wal-
czącej. Dla ursynowian to było
bardzo ważne popołudnie. Nikt
nie utyskiwał na to chwilowe za-
trzymanie ruchu. Ten symbolicz-
ny dźwięk syreny w “Godzinę
W” staje się już tradycją.

I wreszcie Krystyna Krahel-
ska. Pierwowzór  Syreny War-
szawskiej, sanitariuszka  która
została ciężko ranna 1.  sierpnia
1944 roku, ratując rannych po-
wstańców, zmarła dnia następ-
nego nad ranem. Ma u nas swo-
je rondo – skrzyżowanie ul. Pła-
skowickiej z al. KEN. I ma miej-
sce  spoczynku na Cmentarzu
Służewieckim. Ona też dostała
kwiaty od ursynowian. Złożone
2. sierpnia za pośrednictwem
władz Ursynowa z burmistrzem
Robertem Kempą na czele. 

Ursynowianie, zajrzyjcie tam
czasem, pomyślcie chwilę. Bo
jak mówią niektórzy, a może
wielu, najwięcej szacunku za-
pewnia oddanie własnego życia
dla ratowania  innych.

Powstania Warszawskiego

znaczona śmiercią bohaterów.. .



KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

KKUUPPIIĘĘ za gotówkę 
antyki i przedmioty 

z likwidacji mieszkań, 
502 85 40 90; 22 646 32 67, 

ul. Narbutta 23

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA pokój-
mieszkanie, 602 651 211

WWYYNNAAJJMMĘĘ pomieszczenie 
w zakładzie fryzjerskim
manicurzystce, pedicurzystce,
kosmetyczce, Natolin - od zaraz -
tel. 22 649 18 19

AANNGGIIEELLSSKKII, 601 333 707
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, poprawki,

matury, skutecznie,
doświadczenie, 605 783 233

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

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

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
! 8888 mm22 PPrraaggaa PPłłdd., 3 pok.

nowe, stan deweloperski, 2 miejsca
garażowe,  601 720 840 

!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,
piękny apartament, kamienica 
z 1938 r., 601 720 840 

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

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

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

!MMiieesszzkkaanniiee 67 m2, ul. Wróbla,
blisko metra, 3 pok.,dobra cena
640 tys. zł do neg., świetny punkt,
601 720 840 

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

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

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

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

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm 240 m2, Józefosław,

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

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

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

!DDoomm wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840

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

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

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 950 tys. zł.
Tel. 601 720 840

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

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

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

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

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

! SSuuppeerrddoomm,, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840 

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

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

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa MMsszzcczzoonnóóww 4700 m2,

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

!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

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

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

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

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

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

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

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 56 m2 pokoje, 2.300

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

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

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
! 440000 mm22, lokal na każdą

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

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

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

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

!GGrroocchhóóww, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż,  z powodu braku czasu,
601 720 840 

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

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

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

!RReessttaauurraaccjjaa 130 m2,
Centrum, do wynajęcia, działajaca
od wielu lat, pełne wyposażenie,
wieloletni klienci, 15 000 zł/m-c,
601 720 840 

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

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

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

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

DDOO SSPPRRZZĄĄTTAANNIIAA bloków 
i terenów, 510 056 006

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

MMOONNTTEERRAA do przyuczenia,
Konstancin, 22 754 46 70

PPRRZZYYJJMMĘĘ do pracy kobiety.
Sprzątanie biur i salonu

samochodowego na Ochocie.
Zgłoszenie pod tel.501-190-442

SSZZKKOOŁŁAA PPOODDSSTTAAWWOOWWAA nnrr
334400 w Warszawie, ul. Lokajskiego
3 zatrudni sprzątaczkę i pomoc
nauczyciela z językiem włoskim,
22 546 61 20

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ cieśli, blacharzy,
dekarzy. Praca stała, moliwość
zakwaterowania na miejscu, 
22 756 84 89

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ do przyuczenia w
zawodzie blacharz, dekarz. Praca
stała, możliwość zakwaterowania,
22 756 84 89

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ fryzjera/-kę do
salonu w Piasecznie, 501 083 350

Zatrudnię fryzjera/-kę do
salonu w Piasecznie, 501 083 350

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ pana do sprzątania
terenu blisko metra Kabaty, 
504 226 160

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

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

BBUUDDOOWWAA domów, elewacje,
694 401 711

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA,, skutecznie, 
22 642 96 16

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

GGLLAAZZUURRAA, malowanie,
szpachlowanie, panele, płyta K/G,
elektryka, hydraulika - firma
rodzinna, 692 885 279

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

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

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907
MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 602 380 218

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, ul.

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

TTEELLEEWWIIZZOORRYY,, 501 829 771
TTYYNNKKII, wylewki, piana pur, 

668 327 588 

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

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

MMAASSAAŻŻ klasyczny oraz poprawa
sprawności ruchowej, 602 775 339
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BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Mało znaną postać Marce-
lego Porowskiego (1894 -
1963) przedstawiają nam
prof. Marian Marek Droz-
dowski i dr Elżbieta Pa-
ziewska w książce pt. „Ar-
chiwum Marcelego Porow-
skiego, samorządowca i
prezydenta Powstańczej
Warszawy. 

Przeciętny Polak pamięta o za-
sługach przedwojennego prezy-
denta miasta Stefana Starzyń-
skiego, który we wrześniu 1939
zorganizował bohaterską jego
obronę, a potem został areszto-
wany przez Niemców i rozstrze-
lany w grudniu tego samego ro-
ku. Porowski tymczasem, wy-

kształcony na wydziale ekono-
micznym Politechniki w Peters-
burgu (1912 - 1918), w niepod-
ległej Polsce pełnił najpierw
funkcję naczelnika Wydziału Fi-
nansowego  w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych, a potem
wyspecjalizował się w sprawach
samorządowych, działając mię-
dzy innymi w zarządzie Związku
Miast Polskich. We wrześniu
1939 został mianowany przez
Starzyńskiego delegatem dziel-
nicowym Komisariatu na teren
Starostwa Grodzkiego Praga Po-
łudnie. Podczas okupacji praco-
wał w zarządzie miasta, a w
1941 powierzono mu funkcję
Delegata Rządu RP na Uchodź-

stwie na Miasto Stołeczne War-
szawę. Od 5 sierpnia 1944 był
już jednocześnie prezydentem
Warszawy i Komisarzem Rządu.
Po upadku Powstania wraz z
ludnością cywilną opuścił War-
szawę 7 października 1944, po-
magając organizacyjnie w tej
ewakuacji.

Po wojnie, gdy krajem zaczę-
li rządzić komuniści, Porowski
stracił piastowane przez lat parę
stanowisko w administracji pu-
blicznej, został aresztowany i
skazany początkowo na karę
śmierci, złagodzoną w końcu do
dożywotniego pozbawienia wol-
ności. Wypuszczono go dopiero
po upadku stalinizmu – przyzna-
jąc skromną rentę w 1957 roku. 

W książce dwojga autorów
czytelnik znajdzie mnóstwo cie-
kawego materiału odsłaniające-
go postać prezydenta powstań-
czej Warszawy. Niezwykle cieka-
we jest przypomnienie jego arty-
kułu z lat pięćdziesiątych pt.
„Postawa katolika wobec dzi-
siejszej rzeczywistości”. W arty-
kule tym krytykuje między inny-
mi nadmierne apetyty ludzi ko-
munistycznej władzy w sytuacji,
gdy większość społeczeństwa
żyła w biedzie. Oto cytat z tego
artykułu:

„Poza  podawanymi przez ty-
godnik „Po prostu” przykładami
nieprzyzwoitości postępowania
niektórych dygnitarzy warto
wspomnieć o zjeździe 1100 sa-
mochodów na Sylwestra do Za-
kopanego /.../ oraz o sprawie
zbyt już kosztownych wyjazdów
zagranicznych”. Czyż Marceli
Porowski mógł się spodziewać,
że po wielu latach, w niekomu-
nistycznej już Polsce, znajdą się
podobne przykłady wywyższa-
nia się „klasy panującej”, a kon-
kretnie – marszałka Sejmu Mar-
ka Kuchcińskiego?

m p

Książka o prezydencie powstańczej Warszawy

Sierpień w Wilanowie
Dla dzieci, które spędzają wakacje w sto-
licy jedną z ciekawszych propozycji mo-
gą okazać się sierpień letnie, otwarte
warsztaty przyrodniczo-plastyczne. Or-
ganizatorzy (Muzeum Pałacu Króla Ja-
na III w Wilanowie) zapraszają rodziny
z dziećmi w wieku 5–7 lat do Wilanowa,
gdzie w wakacyjne środy, piątki i nie-
dziele wspólnie można odkrywać fascy-
nujący świat owadów. 

Można też poznawać przedstawicieli tej grupy
zwierząt zamieszkujących wilanowskie ogrody.
W planie są także wspólnie tworzone prace pla-

styczne inspirowane osobliwościami natury i dzie-
łami sztuki z wilanowskiej kolekcji. 

Udział w zajęciach: po wykupieniu biletu wstę-
pu do parku. Bilety dostępne w kasie muzeum lub
online. Liczba miejsc nie jest ograniczona. Można
dołączyć w dowolnym momencie spotkania. 

Kiedy: lipcowe i sierpniowe środy, piątki, nie-
dziele; godz. 14–17 (można dołączyć w dowolnym
momencie trwania spotkania).

Miejsce spotkania: Pompownia
Szczegółowe informacje: dr inż. Julia Dobrzań-

ska Dział Edukacji Muzealnej jdobrzanska@mu-
zeum-wilanow.pl M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Dreszer Jazz 2019
W każdą wakacyjną sobotę zapraszamy na 10. DRESZER

JAZZ 2019. 
Harmonogram wydarzeń:
– 10 sierpnia Iza Zając – wokal, Jarosław Małys – piano
–17 sierpnia – Janusz Strobel Trio
–24 sierpnia – Andrzej Jagodziński Trio
Wstęp wolny! Prowadzenie: Jacek Gintowt, miejsce: Park

Dreszera (pomiędzy Puławską, Odyńca, Krasickiego)

Kino plenerowe na Sielcach
W Parku Sieleckim (teren zielony Parku Sieleckiego pomię-

dzy murem parafii św. Kazimierza a kanałem wodnym) odbę-
dą się pokazy filmów oscarowych z ostatnich kilku lat. W każ-
dą lipcową i sierpniową sobotę o godzinie 21:00 prezentowa-
na będzie jedna z wybranych produkcji.

RReeppeerrttuuaarr ii tteerrmmiinnyy ppookkaazzóóww:: „Moonlight” - 10.08, „Slumdog.
Milioner z ulicy” - 17.08, „Bękarty wojny” - 24.08, „Król rozryw-
ki” - 31.08. Organizatorzy wydarzenia to Urząd Dzielnicy Mo-
kotów oraz Fundacja Rozwoju Kinematografii.

Letnie Koncerty Promenadowe 
Zapraszamy na Letnie Koncerty Promenadowe w Parku Mor-

skie Oko – przed Pałacem Szustra o godz. 12:00 w wakacyjne
niedziele. WSTĘP WOLNY

Program koncertów:
– 11 sierpnia „The Other Sound” – Koncert jazzowy
– 18 sierpnia Tango Mio „Miłość niejedno ma imię”
– 25 sierpnia Warsaw Camerata „W wiedeńskim ogródku”
– 1 września Warsaw Camerata „Klasycznie!”
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