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D ał nam przykład Bonapar-
te, jak zwyciężać mamy. Te
słowa związane z cesarzem

Francji znamy z naszego hymnu
narodowego. Mało kto zna nato-
miast ciekawy zestaw słów wypo-
wiedzianych przez samego Napo-
leona Bonapartego w kwestii przy-
wództwa. Stwierdził on otóż, że
stado baranów prowadzone przez
lwa jest dużo groźniejsze od sta-
da lwów prowadzonego przez ba-
rana. Być może sławny Korsyka-
nin odniósł to stwierdzenie do na-
rodu polskiego. Trudno jednak by-
łoby się zorientować, czy miał na
myśli naszą przeszłość, czy przy-
szłość. Można tylko przypuszczać,
że chodziło mu o to, by Góra, któ-
rej akurat trzeba słuchać, nie by-
ła Baranią Górą. 

S ą tacy, co uważają, że ideal-
ny układ przywódczy istnie-
je wtedy, gdy nieustanne be-

czenie barana kwitowane jest mil-
czeniem owiec. Nie dotyczy to
oczywiście relacji: duszpasterz i
jego owieczki. Czy jednak – odno-
sząc się do wspomnianego na
wstępie przykładu – nie należa-
łoby zapytać, dlaczego lwy pro-
wadzone przez barana nawet na
niego nie rykną? Zebrało mi się –
nie wiedzieć czemu – na rozwa-
żania filozoficzne, tymczasem po
wakacyjnym nieróbstwie najwyż-
szy czas przejść do konkretów. A
nader gorącym konkretem jest w

Warszawie spór miejskiego ratu-
sza z kierowcami pracującymi dla
Miejskiego Przedsiębiorstwa Tak-
sówkowego. Ludziom zza kółka
MPT nie podoba się otóż sprzeda-
nie tej marki jakiejś firmie zareje-
strowanej ponoć na Cyprze.
Transakcji miały dokonać Miej-
skie Zakłady Autobusowe, których
MPT była częścią. Taksówkarskie
przedsiębiorstwo-zabytek już
dawno zaczęło być na minusie,
tym bardziej, że w pewnym mo-
mencie jego władze – zamiast iść
z postępem – zdecydowały się na
powstrzymanie procesu unowo-
cześniania. I tak to chyba wyszło
jak ze stadniną koni arabskich w
Janowie Podlaskim. Czyli perłę
rzucono przed wieprze. Pewne
wątpliwości może budzić to, że  o
ile mi wiadomo – w sprawie sprze-
daży nie ogłoszono jawnego prze-
targu, ale tak naprawdę nie ma to
zapewne większego znaczenia,
chociaż zdesperowani kierowcy
MPT narzekają, że nabywcą ich
poniekąd masy upadłościowej jest
jakaś spółka zarejestrowana na
Cyprze. Pewnie chodziło więc o
jakieś obejścia podatkowe. Z ma-
jątku MPT pamiętam dwie nieru-
chomości – na Pradze przy Chrza-
nowskiego i na Ochocie przy Bi-
twy Warszawskiej. Nie wiem, czy
firma je sprzedała, czy nie, bo też
były jakieś boczne roszczenia wła-
snościowe. Cokolwiek o tym
wszystkim myśleć jednakże, trud-
no nie dojść do wniosku, że obec-
ne demonstracje szoferów z MPT
niczego już w ich losie nie zmienią.
Można się za to zastanawiać, czy
przetrwa w Polsce, a w Warszawie
w szczególności amerykański wy-
nalazek w postaci Ubera. Nasz
rząd ostro się teraz stawia Amery-
kanom. Do wojny z US Army na
pewno nie dojdzie, ale do wojenki

z Uberem może dojść jak najbar-
dziej. Na razie ludzie z MPT w
starciu z jeżdżącymi po Warsza-
wie Ubermenschami różnych na-
rodów nie mają żadnych szans. 

T ymczasem informatycy co-
raz więcej mówią o szero-
kim zastosowaniu w stoli-

cy Polski sztucznej inteligencji.
Najbardziej przydałaby się ona
w Sejmie RP, ale na tę instytucję
miasto nie ma wpływu. Ma za to
wpływ chociażby na koordyna-
cję miejskich świateł sygnaliza-
cyjnych, które przez wiele lat do-
prowadzały kierowców do szału
(na szczęście sporo już się popra-
wiło). Zresztą, co tu przy sztucz-

nej inteligencji gadać o kierow-
cach, skoro już wkrótce zaczną
nas wozić samochody autono-
miczne, również takie taksówki
i o jakimkolwiek strajku szofe-
rów nie będzie mowy. 

P rzy okazji zwrócę uwagę, że
w tym roku jubileusz 40-le-
cia obchodzi Polskie Towa-

rzystwo Informatyczne, a pośród
jego założycieli była nasza sąsiad-
ka z Ursynowa Elżbieta Wiśniew-
ska, której akurat zupełnie obo-
jętne jest, czy samochodem kieru-
je żywy szofer, czy sztuczna inteli-
gencja, bo ta wszechstronnie wy-
sportowana dama wszędzie jeź-
dzi rowerem. 

J a sam, jako człowiek od lat
związany ze sportem, wciąż bi-
je głową w mur, domagając się

i od władz miasta, i od władz pań-
stwa większego zrozumienia dla po-
trzeb warszawskich wyczynowców.
Co z tego bowiem, że doczekaliśmy
się nowego stadionu Hutnika, a no-
wy stadion ma otrzymać również
Polonia, skoro zamknięto i zdewa-
stowano cały kompleks sportowy
Gwardii, nie ma już stadionu War-
szawianki, zniszczony został obiekt
Sarmaty, a na Ursynowie tylko
przez dziesiątki lat gada się o sta-
dionie. Najgorsze zaś, że lekkoatle-
ci wciąż nie mogą się doczekać nowo-
czesnej areny tartanowej przy Wa-

welskiej, gdzie istnieją już dwa klu-
by Skra, lecz nie ma w tej chwili ani
jednego stadionu. 

N a konferencji prasowej w
Centrum Olimpijskim
(obok widać zrujnowane

boisko Spójni...) zagadnąłem o
Wawelską samego ministra kultu-
ry, dziedzictwa narodowego i spor-
tu, wicepremiera Piotra Glińskiego.
Na pytanie, czy rząd pokryje zwy-
czajowe 50 procent kosztów już
rozpoczętej budowy nowego kom-
pleksu Skry, usłyszałem bardzo ja-
sną odpowiedź: jeśli tylko miasto
odda państwu teren Skry, w oka-
mgnieniu wybudujemy przepiękny
stadion. Jak widać, inwestycja ta
ma podtekst polityczny. Rząd
chciałby pokazać nieudacznikom z
samorządu, że sam zrobi to, czego
oni nie potrafią. Tylko czy przypo-
minające czasy PRL kolejne próby
upaństwowienia wszystkiego nie
doprowadzą do ponownego stłam-
szenia u nas wolnego rynku, który
po 1989 okazał się dla Polski zba-
wieniem? Tym bardziej, że obecni
władcy najwyraźniej zmierzają do
wyprowadzenia naszego kraju z
Unii Europejskiej. Skoro pan pre-
mier Mateusz Morawiecki popro-
sił sędziów Trybunału Konstytu-
cyjnego, by rozstrzygnęli, czy pra-
wo unijne ma wyższość nad kon-
stytucją RP, czy jest całkiem od-
wrotnie – należy spodziewać się
najgorszego. Już za chwilę bowiem
możemy się odwrócić plecami do
Unii, nie bacząc na to, że tylko dzię-
ki unijnym funduszom Polska ra-
dykalnie zmieniła oblicze i wypięk-
niała, jak nigdy w historii. Wprost
wierzyć się nie chce, iż grupka za-
dufanych w sobie wsteczników ze-
chce powiedzieć Europie: adieu...

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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Do ursynowskich szkół podstawowych
trafiły maskotki Misia Ursynka. Podczas
rozpoczęcia roku szkolnego zostały prze-
kazane klasom pierwszym, oraz drugim,
które w zeszłym roku nie otrzymały ma-
skotki z powodu obostrzeń związanych 
z pandemią COVID-19. W sumie do 17
placówek trafiło 115 misiów.

- Chcemy aby duża pluszowa maskotka pomo-
gła najmłodszym uczniom oswoić się z rozpoczy-
nającym się rokiem szkolnym. Z okazji rozpoczę-
cia roku szkolnego wszystkim uczniom życzę sa-
mych dobrych ocen oraz przyjemnej nauki - mó-
wi Robert Kempa.

Miś Ursynek staje się klasową maskotką. Kon-
takt z nim dla pierwszaków jest okazją do pozna-
nia korzeni naszej dzielnicy. Postać misia na-
wiązuje bowiem do herbu dzielnicy, w którym
to herbie znajduje się niedźwiedź trzymający w
łapie różę.

W przekazaniu maskotek w Szkole Podstawo-
wej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 uczestniczy-
ły radne Olga Górna, Sylwia Krajewska oraz
Karolina Mioduszewska. Natomiast w Szkole
Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9
oraz Szkole Podstawowej nr 330 przy ul. Man-
darynki 1 pojawił się burmistrz Ursynowa 
Robert Kempa.

W dniu rozpoczęcia nowe-
go roku szkolnego infor-
mujemy o tym, co zreali-
zowaliśmy w minionym
roku szkolnym na Ursyno-
wie, aby poprawić bezpie-
czeństwo i komfort
uczniów. 

Oprócz otwarcia nowego
kompleksu oświatowego przy ul.
Zaruby, rozbudowana została
szkoła podstawowa przy ul.
Dembowskiego oraz zmoderni-
zowana szkoła przy ul. Manda-
rynki. Oprócz tego podczas wa-
kacji wykonano wiele mniej-
szych remontów.  

- Naszym priorytetem nie-
zmiennie jest inwestowanie w
placówki oświatowe. Na moder-
nizację, budowę, rozbudowę i
remonty wydaliśmy w latach

2020 i 2021 łącznie prawie 130
mln zł. - mówi burmistrz Ursy-
nowa, Robert Kempa. - Mijający
rok szkolny i wakacje to praco-
wity czas dla ursynowskich
urzędników i pracowników
oświaty. Chodzi nam przede
wszystkim o to, aby zapewnić

uczniom jak najlepsze warunki
do nauki  – dodaje. 

W listopadzie 2020 roku za-
kończono budowę budynków
kompleksu oświatowego przy ul.
Zaruby. W styczniu w szkole po-
jawili się pierwsi uczniowie, a w
lipcu pierwsi wychowankowie
w przedszkolu przy ul. Iwano-
wa – Szajnowicza. 

Obiekt został wyposażony w
niezbędne meble i materiały dy-
daktyczne dla uczniów. Ponadto
zagospodarowano pas drogowy

ul. Zaruby - na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Iwanowa-Szajno-
wicza do skrzyżowania z ul. Ka-
backą  - poprzez budowę chodni-
ków, ścieżki rowerowej, zatok po-
stojowych, urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu i nasadzeń zieleni
przyulicznej. Intensywne opady
deszczu spowodowały opóźnie-
nie w budowie boisk. Przewidu-
jemy, że prace zostaną ukończo-
ne w ciągu najbliższych dni. 

W ramach rozbudowy Szkoły
Podstawowej nr 322 przy ul.
Dembowskiego 9 powiększona
została jadalnia oraz szatnia, po-
wstały także nowe sale dydak-
tyczne. Zmodernizowana zosta-
ła instalacja hydrantowa. Dodat-
kowo w tym roku przeprowadzo-
na zostanie termomodernizacja
szkoły oraz Przedszkola nr 401. 

Modernizacja Szkoły Podsta-
wowej nr 330 przy ul. Manda-
rynki 1 polegała na modernizacji
instalacji elektrycznej, korytarzy
oraz sal dydaktycznych, a także
dostosowaniu placówki do obec-
nie obowiązujących przepisów
przeciwpożarowych, Poza tym
właśnie rozpoczęły się prace po-
legające na termomodernizacji
szkoły oraz Przedszkola nr 286. 

Trwa także modernizacja oraz
termomodernizacja budynku B
Szkoły Podstawowej nr 340 przy
ul. Lokajskiego 3 wraz z adapta-
cją pomieszczeń na potrzeby Pa-
radni Psychologiczno – Pedago-
gicznej nr 19. 

W poniedziałek, 13 wrze-
śnia 2021 roku, startuje
program bezpłatnych za-
jęć fitness dla mieszkanek
Ursynowa w wieku 45-65
lat. Zajęcia odbywać się
będą w 20-osobowych gru-
pach, w kilku lokaliza-
cjach (w grupie przy ul.
Kajakowej mogą ćwiczyć
Panie do 70. roku życia). 

Zapisy do programu startują
już 5 września. W tym roku orga-
nizacja zapisów przebiegać bę-
dzie na nowych zasadach. Cykl
ćwiczeń jesienno-zimowych po-
trwa do 10 grudnia 2021 roku. 

Kiedy i jak można 
się zapisać

Zapisy do programu startują
5 września (niedziela). W tym
roku organizacja zapisów prze-
biegać będzie w zupełnie nowy
sposób. Do udziału w progra-
mie będzie można się zgłosić
telefonicznie lub e-mailowo.
Spośród wszystkich zaintereso-
wanych Urząd Dzielnicy Ursy-
nów utworzy listy przypisane
do poszczególnych zajęć. W
przypadku gdy osób, które zgło-
szą chęć udziału, będzie więcej
niż dostępnych miejsc, zdecy-
duje losowanie. 

UWAGA! Zapisy odbywają się
w konkretnym przedziale cza-
sowym. 

Zgłoszenia e-mailowe -
5.09.2021r., w godz. 8:00-24:00.
Zgłoszenia, które dotrą po tym
terminie będą odrzucane.  

Zgłoszenia telefoniczne (tyl-
ko rozmowa) - 5.09.2021r., w
godz. 9:00-13:00 pod numerem
tel. 577 939 478

Do każdej grupy przypisany
jest inny adres e-mailowy. Zapi-
sy odbywają się poprzez wysła-
nie e-maila na podane adresy
poczty elektronicznej. Każdy ad-
res dotyczy tylko jednej grupy
zajęć. Aby dokonać zgłoszenia
do tej konkretnej grupy, należy
wysłać e-mail ten konkretny ad-
res. Nie można zgłosić się do
więcej niż jednej grupy.

Bardzo ważne jest podanie w
zgłoszeniu mailowym w tema-
cie wiadomości następujących
danych: IMIĘ I NAZWISKO oraz
NUMER TELEFONU.

Przed wysłaniem zgłoszenia
prosimy o zapoznanie się z załą-
czoną klauzulą o przetwarzaniu
danych osobowych.

Gdzie odbywają się zajęcia
Szkoła Podstawowa nr 81, ul.

Puszczyka 6, Szkoła Podstawo-
wa nr 96, ul. Sarabandy 16/22,
Dzielnicowy Dom Kultury ul. Ka-
jakowa 12b, Szkoła Podstawo-
wa nr 330 ul. Mandarynki 1,
Przedszkole nr ul. Warchałow-
skiego 4, Szkoła Podstawowa nr
343, ul. Kopcińskiego 7.

TTaabbeellaa wweeddłłuugg kkttóórreejj nnaalleeżżyy
wwyyssłłaaćć zzggłłoosszzeenniiee ddoo kkoonnkkrreett-
nneejj ggrruuppyy

Co dalej
7 i 8 września 2021 roku na

podstawie zgromadzonych zgło-
szeń odbędzie się losowanie
uczestników poszczególnych
grup. 9 września na stronie
www.ursynow.um.warszawa.pl
pojawi się informacja o wolnych

miejscach w programie (lub o
ich braku).

Od 9 do 12 września 2021 od-
będzie się runda dodatkowych
zapisów, podczas której decydo-
wać będzie kolejność wysłania
zgłoszeń na wolne miejsca. 

Każda osoba, która wyśle
zgłoszenie poprzez e-mail otrzy-
ma automatyczną odpowiedź z
informacją, że jej zgłoszenie do
programu dotarło do koordyna-
torów oraz komunikat, że dopie-
ro po losowaniu, prowadzonym
przez Urząd Dzielnicy Ursynów,
zostanie utworzona gotowa li-
sta osób ćwiczących. Osoby któ-
re zostaną wylosowane otrzy-
mają informację o dostaniu się
do grupy.

Na pierwsze zajęcia należy
przyjść z dowodem osobistym.
Na miejscu uczestniczki wypeł-

nią oświadczenie o braku prze-
ciwwskazań zdrowotnych do
ćwiczeń oraz zapoznają się z re-
gulaminem zajęć. Prosimy pa-
miętać o stroju sportowym, obu-
wiu zmiennym, macie do ćwi-
czeń, ręczniku, wodzie i dobrym
humorze!

Ważny krok w kierunku
powstania Parku Polskich
Wynalazców. Urząd Dziel-
nicy Ursynów otrzymał 
w piątek, 27 sierpnia, 
pozwolenie na budowę
parku. Obecny projekt
uwzględnia liczne uwagi
mieszkańców, zgłoszone 
w 2021 roku. 

Kolejnym krokiem jest ogło-
szenie przetargu na budowę par-
ku. Szacujemy, że jeszcze w tym
roku zostanie podpisana umo-
wa, a wiosną 2023 roku prace
zostaną zakończone. Urząd
przedstawia wizualizacje przy-
szłego parku.

Szacowany koszt całej inwe-
stycji to niespełna 5 mln zł. Mi-
lion złotych urząd pozyskał od
samorządu województwa, a po-
nad 2 mln zł z byłego Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska.

- Park Polskich Wynalazców
to jeden z pięciu parków, które
władze m. st. Warszawy i władze
Ursynowa chcą zrealizować na
terenie dzielnicy. Nie mogę się
już doczekać zakończenia
wszystkich prac, tak aby miesz-
kańcy mogli korzystać z nowych
parków – mówi burmistrz Ursy-
nowa, Robert Kempa.

Pozostałe parki to: Park Cicho-
ciemnych Spadochroniarzy AK,
Park im. Romana Kozłowskiego
(czyli okolice słynnego „wielo-
ryba”), wschodnia część Parku
Przy Bażantarni, a także park li-
nearny nad tunelem POW.

- Poświęciliśmy dużo czasu i
pracy, aby park spełniał oczeki-
wania przyszłych użytkowni-
ków. Osiągnęliśmy kompromis,
uwzględniający zarówno potrze-
by mieszkańców wypracowane
w konsultacjach w latach 2015-
2016, jak i uwagi, które pojawi-
ły się jeszcze w tym roku. Park
Polskich Wynalazców będzie

funkcjonalnym i dostępnym dla
wszystkich grup mieszkańców
parkiem miejskim przy zacho-
waniu najwyższych standardów
ochrony przyrody w obszarze
zurbanizowanym - mówi zastęp-
ca burmistrza Ursynowa, Bar-
tosz Dominiak.

Głoś mieszkańców 
- zmiany w koncepcji parku

W wyniku postulatów kiero-
wanych do Urzędu Dzielnicy Ur-
synów przez mieszkańców w
styczniu i na początku lutego
2021 roku oraz dyskusji podczas
posiedzenia Komisji Architektu-
ry i Ochrony Środowiska, wła-
dze dzielnicy, wspólnie z projek-
tantami podjęli decyzję o wpro-
wadzeniu kolejnych zmian w
koncepcji. Uwzględnione zmia-
ny wychodzą naprzeciw więk-
szości wniosków mieszkańców
i radnych, ale też nie naruszają
podstawowych założeń koncep-
cyjnych Parku Polskich Wyna-
lazców. Wprowadzenie części
postulatów uniemożliwiłoby bo-
wiem realizację w parku najważ-
niejszych funkcji, które zostały

przez mieszkańców wypracowa-
ne w konsultacjach w latach
2015-2016.

Troska o przyrodę
W 2021 roku urząd zlecił Ma-

zowiecko-Świętokrzyskiemu To-
warzystwu Ornitologicznemu
wykonanie opinii środowisko-
wej, badającej wpływ planowa-
nej inwestycji na przyrodę Parku
Polskich Wynalazców. Wcze-
śniej, w 2016 roku, ten sam pod-
miot wykonywał kompleksową
inwentaryzację przyrodniczą.
Działanie to było podyktowane
troską o środowisko naturalne.
Realizowana inwestycja nie wy-
maga - zgodnie z prawem - prze-
prowadzenia takiej oceny. Przed
jej wydaniem przeprowadzono
kontrole terenu w celu wykona-
nia ogólnej charakterystyki aktu-
alnego stanu środowiska przy-
rodniczego.

„W żaden sposób nie zakłóci
funkcji istniejących ekosyste-
mów, wręcz przeciwnie – ko-
rzystnie wpłynie na podniesie-
nie walorów krajobrazowo-prz-
yrodniczych miejsca, zwiększy
różnorodność biologiczną i jed-
nocześnie zapewni bezpieczeń-
stwo i właściwe użytkowanie te-
renu” – czytamy w opinii.

W ramach inwestycji stworzo-
ne zostaną dodatkowe siedliska
fauny w postaci miejsc lęgowych
dla ptaków, budek dla jeży, hote-
li dla owadów, a także bazy po-
karmowej dla tych zwierząt.

Żadne zdrowe drzewo 
nie zostanie wycięte

W celu budowy infrastruktu-
ry parkowej nie zostaną wycięte
żadne zdrowe drzewa lub krze-
wy. Wycinka – niezależna od sa-
mej realizacji inwestycji w parku
– może jedynie dotyczyć
drzew/krzewów martwych lub
wprost zagrażających życiu lub
zdrowiu użytkowników.

W ramach tworzenia parku zo-
stanie za to posadzonych co naj-
mniej 65 drzew liściastych, 1200
m2 krzewów liściastych i igla-
stych, 1000 m2 roślin okrywo-
wych, 3500 m2 łąk kwietnych.

Jest pozwolenie na budowę 
Parku Polskich Wynalazców

Początek roku z Misiem Ursynkiem

Remonty i modernizacje 
placówek oświatowych

Bezpłatne zajęcia „FIT 45+”
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Szykują się wielkie zmiany w okolicy
Górki Kazurki. Mieszczący się tam Park
im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK
ma przejść gruntowną metamorfozę.
Nakładem prawie 8 mln złotych pojawią
się nowe nasadzenia, alejki i mała 
architektura. 

Park stanie się atrakcyjną, zieloną przestrzenią
do wypoczynku i rekreacji. Pojawią się dwa place
zabaw i ścieżka dydaktyczna nawiązująca do hi-
storii Cichociemnych, a także nowe drzewa i krze-
wy. Zachowane zostanie również miejsce na ak-
tywności sportowe, które już wcześniej upodo-
bali sobie mieszkańcy. Zarząd Zieleni m.st. War-
szawy wyłonił wykonawcę prac dla tej inwestycji.

Plac zabaw jak parkur spadochroniarzy
Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK w

dzielnicy Ursynów został utworzony w 2016 r. Po-
łożony jest wokół Wzgórza Trzech Szczytów, po-
pularnej Górki Kazurki, która powstała w wyniku
zwożenia odpadów budowlanych z placów bu-
dowy okolicznych osiedli w latach 70. i 80. XX
wieku. Teren parku liczy ponad 17 ha, z których
ponad 10 zostanie objętych inwestycją dofinanso-
waną ze środków unijnych. 

W ramach przyszłej inwestycji powstanie ścież-
ka dydaktyczna, która upamiętni dzieje wyjątkowej
grupy polskich żołnierzy z czasów II wojny świato-
wej – Cichociemnych. Trasa będzie wiodła przez te-
ren siłowni. W tym miejscu powstanie również
„Małpi gaj”, nawiązujący do ośrodka treningowe-
go Cichociemnych na terenie Szkocji. Urządzenia
mają zachęcić dzieci do ćwiczeń fizycznych.

– Zarówno najmłodsi, jak i dorośli znajdą w par-
ku coś dla siebie. Będzie tu bujna roślinność i es-
tetyczna, mała architektura. Cały teren zieleni bę-
dzie otwarty, pozbawiony zbędnych ogrodzeń i ba-
rier, przyjazny dzieciom, seniorom i osobom z
niepełnosprawnościami – mówi Aleksandra Maj-
da-Butkiewicz, dyrektorka Zarządu Zieleni m.st.
Warszawy.

Przyroda i rekreacja
Zmiany, jakie zajdą w parku, planowane są z

myślą o wszystkich odwiedzających go osobach
– rodzinach, seniorach, właścicielach psów, rowe-
rzystach czy mieszkańcach uprawiających sport.
Pojawią się tu nowe alejki do spacerowania, ścież-
ka rowerowa, a także elementy małej architektu-
ry – nowe ławki, drewniane siedziska oraz kosze

na śmieci. Zarząd Zieleni postawi też altanę i za-
montuje latarnie.  

Właściciele czworonogów będą mogli skorzystać
z „psiego parku” z altaną oraz urządzeniami do tre-
ningu typu „agility”. Zostanie on przeniesiony z
obecnej lokalizacji do lasu, popularnie nazywa-
nego „brzózkami”. Mieszkańcy uprawiający fit-
ness będą mogli ćwiczyć na siłowni plenerowej. 

Z myślą o dzieciach powstaną dwa place zabaw
o bezpiecznej nawierzchni, zbudowane z natural-
nych materiałów. Będzie można skorzystać z nich
w dwóch strefach – nasłonecznionej i zacienionej.

Miejscem do wypoczynku na trawie będzie na-
tomiast duża polana położona przy stoku Górki
Kazurki i ul. Ziemskiej, przecinającej park na linii
wschód-zachód. Teren wcześniej zostanie wyrów-
nany oraz oczyszczony. Dotychczasowy gruz i be-
tonowe pozostałości zastąpią rośliny typowe dla
łąki kwietnej.

Aż 300 nowych drzew
Zgodnie z postulatami mieszkańców, miejscy

ogrodnicy zachowają naturalny, łąkowy charakter
parku. Wszystkie prace budowlane zostaną prze-
prowadzone z poszanowaniem lokalnej przyrody
i wymaganiami dla Warszawskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu, do którego należy park. Na
jego terenie miejscy ogrodnicy pozostawią także
rzadziej koszone strefy, ostoje dzikiej przyrody.

Zarząd Zieleni zaplanował również nowe nasa-
dzenia. Pojawi się ok. 300 drzew rodzimych gatun-
ków (m.in. brzozy, dęby, klony polne, śliwy wiśnio-
we, grusze pospolite, wierzby, jarzęby mączne) i
ok. 5 000 m kw. krzewów (np. dereń jadalny, gło-
gi jednoszyjkowe, jeżyny, porzeczki, trzmieliny
brodawkowate). Duże drzewa – wierzby czy klo-
ny pospolite – pojawią się m.in. wzdłuż trasy ro-
werowej. Ponadto na terenie ogrodów deszczo-
wych posadzone zostaną rabaty bylinowe.

Planowaną przebudowę parku poprzedziły kon-
sultacje społeczne w 2018 roku. Opracowane wów-
czas wnioski znalazły się w wytycznych do kon-
kursu architektonicznego, który rozstrzygnięto w
rok później. Zwycięzcą została eM4 Pracownia Ar-
chitektury Brataniec. W przetargu na prace bu-
dowlane w parku najkorzystniejszą ofertę złożyła
natomiast firma AG-Complex. Zakończenie prac
planowane jest na IV kwartał 2022 roku. Projekt jest
dofinansowany w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

P i o t r  C e l e j

Amatorski teatr Ursyno-
wa oraz Fundacja Nasza
Historia poszukują na-
szych wspomnień o przod-
kach, którzy byli świadka-
mi Powstania Warszaw-
skiego. Akcję zwieńczy wy-
stawa przy Urzędzie Miej-
skim na warszawskim Ur-
synowie. 

Fundacja Nasza Historia za-
prasza do udziału w akcji histo-
rycznej pt. „Moi przodkowie w
Powstaniu Warszawskim”. Ce-
lem akcji jest oddanie honoru
tym, którzy byli uczestnikami
zrywu powstańczego w walce z

okupantem niemieckim z 1944
roku, a także poszerzenie i
utrwalenie wiedzy o wydarze-
niach, które wtedy miały miejsce
w Warszawie. 

Będzie wystawa pod 
ursynowskim ratuszem
Akcja jest przedsięwzięciem

„ATU — Amatorskiego Teatru
Ursynowa”, której tematem prze-
wodnim jest 77 rocznica Powsta-
nia Warszawskiego. Do akcji za-
praszamy mieszkańców Ursyno-
wa, zarówno młodzież, jak i oso-
by dorosłe. Zadaniem uczestni-
ków będzie przesłanie zdjęć (mi-
nimum – 2, maximum – 6) i tek-

stu z informacją na temat przod-
ka, który brał udział w Powsta-
niu. Zgłoszone prace będą oce-
niane przez Komisję. Wszystkie
prace spełniające kryteria będą
opublikowane na stronach inter-
netowych i w mediach społecz-
nościowych organizatora. Naj-
lepsze prace będą eksponowane
na wystawie przy Urzędzie Dziel-
nicy Ursynów m.st. Warszawy. 

Zgłoszenie do akcji należy
przesłać pod adres e-mail: fun-
dacjanaszahistoria@gmail.com.
W tytule należy wpisać: MÓJ
PRZODEK. Należy podać imię i
nazwisko przodka, zdjęcia i in-

formacje dotyczące jego udziału
w powstaniu oraz własne dane –
tj. imię, nazwisko, wiek i oświad-
czenie o wyrażeniu zgody na ich
udostępnienie (załącznik nr 1).
Uroczysty finał odbędzie się 15
września 2021 r. Szczegółowych
informacji o konkursie udziela:
Katarzyna Ostrowska-Biernack-
a tel. 608 484 480.

Tożsamość Polski 
i Polaków

We wtorek, 1 sierpnia 1944
roku, o godz. 17.00 (określonej
kryptonimem „W”, jak Wolność),
wybuchło Powstanie Warszaw-
skie. Było to jedno z najważniej-

szych, a zarazem najbardziej dra-
matycznych wydarzeń zapisa-
nych na kartach historii miasta.
Planowane na kilka dni, trwało
ponad 2 miesiące.

Powstańcy chcieli doprowadzić
do wyzwolenia Stolicy spod oku-
pacji hitlerowskiej przed przyby-
ciem armii sowieckiej, a tym sa-
mym zapewnić Polsce suweren-
ność po zakończeniu wojny. Od-
działy powstańcze, chociaż licz-
ne, ale bez odpowiedniego uzbro-
jenia stanęły do walki z regularną,
w znakomicie uzbrojoną armią
niemiecką. Niestety, bez pomocy
sojuszników nie miały szans na
wygraną. Pomoc, na jaką liczyli, w
oczekiwanym wymiarze nigdy nie
nadeszła. Powstanie, zakleszczo-
ne między dwoma potężnymi ar-
miami – sowiecką i niemiecką –
stopniowo słabło. 

Los Warszawy, nazywanej
przed wojną „Paryżem Wscho-
du”, został przypieczętowany
rozkazem wydanym przez He-
inricha Himmlera, który
brzmiał: „Każdego mieszkańca
należy zabić, nie wolno brać żad-
nych jeńców, Warszawa ma być
zrównana z ziemią i w ten spo-
sób ma być stworzony zastrasza-
jący przykład dla całej Europy”.
Stolica Polski została zniszczo-
na w blisko 85%, a mieszkańcy
wypędzeni do obozów przejścio-
wych i jenieckich. 

Chociaż z militarnego punktu
widzenia Powstanie poniosło
klęskę, stało się jednak swoistym
motywem mimetycznym wolnej
Polski. W latach komunistycznej
dyktatury było ono jednym z od-
niesień określających dumę i mi-
łość do ojczyzny. Zdaniem wielu
socjologów mit o dzielnych po-
wstańcach, którzy nie popełnia-
ją zbrodni wojennych, legł rów-
nież u podstaw ideowych wybu-
chu Solidarności – potężnego ru-
chu, odżegnującego się od prze-
mocy. P i o t r  C e l e j

Od 1 września na stronie
facebookowej Bazarku Na
Dołku ruszyły prawdziwe
konsultacje społeczne.
Chcemy się dowiedzieć,
m.in. jakiego Bazarku po-
trzebują ursynowianie,
kiedy chcą go odwiedzać,
co jest dla nich najważ-
niejszym atutem. Konsul-
tacje potrwają do końca
września, a na początku
października ogłosimy 
ich wynik. 

Jedno nie ulega wątpliwości –
Bazarek Na Dołku to miejsce
strategiczne z punktu widzenia
codziennego życia mieszkań-

ców. Tak jak stacje benzynowe,
centra handlowe czy supermar-
kety. Dlatego właśnie przenosi-
ny naszego targowiska w miejsce
docelowe nad Południową Ob-
wodnicą Warszawy i kształt tego
miejsca to sprawy, o których trze-
ba już teraz myśleć. I to myśleć
interesem tysięcy klientów.

W związku z powyższym gorą-
co namawiam niektórych decy-
dentów, by zakończyli spór z
mieszkańcami np. o Psią Górkę.
Ja rozumiem, że marzeniem
określonych radnych jest… park
wynalazców, który wykosi część
przyrody z Psiej Górki, ale miesz-
kańcy wolą dziką przyrodę. I nie

przyjmują argumentu, że w po-
gotowiu już czeka 4,5 mln zło-
tych do wydania m.in. na… plac
ze spirogafem. Nie wiem, czy
warto wydawać miliony na coś,
czego ursynowianie nie chcą. W
sytuacji, gdy marzeniem tysięcy
mieszkańców jest robienie zaku-
pów na Bazarku, który wreszcie
przestanie gnieździć się w kolej-
nych czasowych lokalizacjach.
Zwłaszcza że w tym roku obcho-
dzi 30-lecie swojej działalności.

My bierzemy sprawy w swoje
ręce, oddając głos mieszkańcom.
Im szybciej się wypowiedzą, tym
szybciej dostarczymy władzom
wiarygodne wyniki naszych kon-
sultacji. A czasu nie ma wcale
tak dużo, bo dwa lata miną, jak
z bicza strzelił, a coś czuję, że
niektórzy planują rozmawiać o
kształcie Bazarku dopiero wtedy,
gdy wybije godzina jego prze-
nosin! Mam więc taki wniosek –
racjonalizatorski, by nie za dale-
ko odchodzić od tematu wyna-
lazczości: nie konfliktujmy
mieszkańców z pamięcią o pol-
skich wynalazcach, zajmijmy się
aktualiami. Ze spirografu obiadu
się nie ugotuje, a z bazarkowej
marchewki, czy wołowiny jak
najbardziej.

P i o t r  K a r c z e w s k i

Nielegalne malunki szpecące przestrzeń
publiczną to problem wielu polskich
miast. Na akty wandalizmu reaguje tak-
że Warszawa. Dlatego na zlecenie Zarzą-
du Oczyszczania Miasta (ZOM) już po-
nad 2000 wiat i koszy zostało oczyszczo-
nych z pseudograffiti.

Pomazane, nieestetyczne, a w przypadku wiat
także ograniczające widoczność. Tak wyglądają
przystanki i kosze pokryte bazgrołami, które kwa-
lifikują się na miano wandalizmu, a nie sztuki.
Od początku roku na zlecenie Zarządu Oczyszcza-
nia Miasta pseudograffiti usunięto z ponad 2000
elementów miejskiej infrastruktury – koszy na
śmieci i wiat przystankowych.

Usuwanie pseudograffiti z wiaty przystankowej
służby porządkowe traktują priorytetowo. W ta-
kich działaniach wyspecjalizowane są grupy inter-
wencyjnego sprzątania, które usuwają nagłe za-
nieczyszczenia lub skutki wandalizmu. W tym ro-
ku ekipy porządkowe oczyściły już 1800 pomaza-
nych przystanków.

Wandale nie oszczędzają nawet betonowych
koszy na śmieci. Dlatego wśród zlecanych przez
Zarząd Oczyszczania Miasta prac jest czyszczenie
pojemników z pseudograffiti. Podczas mycia ko-
sza jego powierzchnia pokrywana jest środkiem
czyszczącym, który następnie jest spłukiwany wo-
dą pod dużym ciśnieniem. W tym roku z bazgro-
łów zostało wyczyszczonych już ponad 330 koszy.
A lista tych, które pozostały do umycia, wciąż się
zapełnia.

Monitoring stanu technicznego i estetycznego
infrastruktury miejskiej prowadzą kontrolerzy Za-
rządu Oczyszczania Miasta. Bardzo pomocne są
też zgłoszenia od mieszkańców, które można kie-
rować do Miejskiego Centrum Kontaktu Warsza-
wa 19115.

Zarząd Oczyszczania Miasta dba o czystość
4000 przystanków autobusowych i tramwajo-
wych, a od wiosny do jesieni regularnie zleca my-
cie wiat. Do obowiązków ZOM należy także orga-
nizacja regularnego opróżniania  i dbania o este-
tykę 12 000 koszy na śmieci.

Inwestować – przede wszystkim 
w codzienną wygodę mieszkańców

Park Cichociemnych przejdzie metamorfozę!

Akcja na Ursynowie: “Moi przodkowie 
w Powstaniu Warszawskim”

Warszawa walczy z wandalizmem



7

B o g u s ł a w  L a s o c k i

W ostatnią niedzielę sierpnia
parking przy Urzędzie Dzielnicy
– tradycyjne miejsce ursynow-
skich garażówek i targów zdro-
wej żywności – znów odżył. Po
długiej przerwie wreszcie odby-
ły się oczekiwane imprezy han-
dlowe, lubiane przez ursyno-
wian. Ograniczona przez Urząd
do 100 liczba zarejestrowanych
miejsc handlowych na pewno
została przekroczona, ponie-
waż sprzedawcy usadowili się
również na okolicznych chodni-
kach poza parkingiem. 

– Wyprzedaż garażowa to propozy-
cja dla tych, którzy szukają przedmio-
tów z duszą i historią, a także dla tych,
którzy chcą dać drugie życie przeróż-
nym rzeczom. Wydarzeniem towarzy-
szącym jest Targ Zdrowej Żywności, pod-
czas którego mieszkańcy będą mogli ku-
pić zdrową i smaczną żywność. Zachę-
cam do udziału w tych wydarzeniach –
mówił  burmistrz  Robert Kempa. Ursy-
nowianie i tym razem nie zawiedli, przy-
chodząc tłumnie na obydwa wydarzenia. 

Garażówka trochę inaczej
Pierwsza ursynowska “wyprzedaż

garażowa” jako wydarzenie cykliczne
odbyła się w październiku 2017 roku.
Do czasu pandemii impreza odbywała
się z pominięciem wakacji co miesiąc.
Potem nastąpiła długa przerwa i ze
względów bezpieczeństwa impreza mu-
siała przenieść się na powierzchnię,

choć stara nazwa “garażowa” pozosta-
ła. Dzięki temu zrobiło się nieco luźniej
i nie było tak wielkiego tłoku jak pod-
czas poprzednich imprez.

Z założenia akcja ma umożliwić “czysz-
czenie” szaf, ułatwiając wyzbycie się
zbędnych rzeczy. Rzeczy jeszcze dobrych,
niezniszczonych, ale już niepotrzebnych.
Rozumując zdroworozsądkowo –  szko-
da to wyrzucać, bo stan wielu rzeczy jest
jeszcze bardzo dobry i jeszcze długo bę-
dą mogły służyć innym użytkownikom. 

Widok na parking “handlowy” od
strony ulicy Gandhi przypominał gigan-
tyczne targowisko, sięgające nawet po-
za obręb parkingu, wzdłuż wszystkich
alejek aż do domów przy ulicach Wasil-
kowskiego i Warchałowskiego. Domi-
nowały kocyki i stoliki z zabawkami,
stojaki z przeróżną odzieżą i innymi ciu-
chami, było sporo kosmetyków i książek.
Większość uczestników stanowiły ro-
dziny z dziećmi, sprzedając swoje przed-
mioty za kilka lub kilkanaście złotych, by
następnie kupić coś za zarobione pie-
niądze na sąsiadujących  stoiskach.

Na kocyku należącym do pani w śred-
nim wieku są głównie ubranka dziecię-
ce, trochę zabawek i dwa obrazy. 

– To wszystko z domu, teraz już nie-
potrzebne – mówi pani Anna. – Oprócz
ubranek przyniosłam jeszcze te dwa
obrazy, to są akwarele. Obydwa malo-
wał przed kilkudziesięciu laty wujek
mojego męża. Jest ich w domu bardzo
dużo i musimy się części wyzbyć – opo-
wiada sprzedająca. Stojąca tuż obok
pani Lidia zainteresowała się koloro-
wym misiaczkiem za 20 złotych. – To
dla wnuczka, który ma trzy latka –
stwierdza babcia. – Drugi wnuczek  jest
w drodze, będzie dopiero w grudniu.
Dla tego młodszego kupiłam już dużo
rzeczy. Mam koszulkę, śpioszki i takie
śmieszne kapciuszki z pomponikami –
opowiada uśmiechnięta babcia Lidia.  

Pomiędzy kocykami i stolikami prze-
wija się bardzo wiele osób. Czasem wy-

raźnie starzy bywalcy, czasem tacy, col
przyszli pierwszy czy drugi raz, by ku-
pić coś dla wnuczka, dla córeczki. Za-
zwyczaj coś ciekawego udaje się zna-
leźć, asortyment jest bogaty. Impreza
daje również możliwość pozbycia się
jakichś niechcianych prezentów, z któ-
rymi nie ma co zrobić czy całkiem do-
brych i funkcjonalnych rzeczy, które się
już znudziły, ale dla innych mogą być
atrakcyjne. Niektóre stoiska wyglądają
całkiem “poważnie” – już nie na kocy-
ku na podłodze, ale na stolikach tury-
stycznych lub sporych blatach. I posia-
dają szerszy asortyment – jakaś cerami-
ka, szklane naczynia, ciuchy też, ale
można wypatrzeć także sprzęt elektro-
niczny, aparaty fotograficzne. 

Wśród stoisk rzucało się w oczy sporo
stanowisk z zabawkami, przy których
sprzedającymi były dzieci. Oczywiście, w
pobliżu była mama lub tata, ale główny-
mi sprzedawcami były ich latorośle. 

Pani Ewa z Natolina przyjechała z
dwoma synkami – starszym Filipem i
Dawidem . – To są nasze rzeczy. Za-
bawki, trochę ubranek, no i ciasteczka
własnej, domowej produkcji. Chłopaki
zbierają na traktory i może coś innego,
nowego. A te zabawki które są wyba-
wione, niech idą gdzieś dalej, uszczęśli-
wiać inne dzieci – opowiadała pani
Ewa. W tym czasie Filip aktywnie prze-
konywał do czegoś dwie dziewczynki
oglądające wystawione zabawki. Jed-
nak po chwili potencjalne klientki ode-
szły. – Nie chciały kupić i poszły sobie...
– stwierdził niezadowolony Filip. – Nie
jest tak źle.  Filip sprzedał dzisiaj już ja-
kieś zabawki i sporo ciasteczek – doda-
ła z uśmiechem mama Ewa. W odpo-
wiedzi pojawił się szeroki uśmiech na
twarzy chłopca. No i tak rosną młodzi
biznesmeni.

Prawie wszyscy w domu mamy ja-
kieś rzeczy, z których nie korzystamy i
po jakimś czasie lądują w śmietniku.
Może jednak przed wyrzuceniem war-

to zastanowić się, czy nie pójść z tym na
taką giełdę. Wyrzucanie dobrych rzeczy
jest zwykłym marnotrawstwem. Można
coś sprzedać tanio, aby potem coś inne-
go kupić – również tanio. A przy okazji
to świetna nauka dla młodszego poko-
lenia, pomagająca zrozumieć, że zdoby-
cie pieniędzy nie polega na wyciągnię-
ciu ręki do matki czy ojca. Ostatecznie
bogactwo tak zwanego Zachodu nie
wzięło się z rozrzutności, ale z rozsąd-
nego wydawania pieniędzy, a dzieci w
wielu rodzinach, nawet bogatych, uczo-
ne są nie tylko przedsiębiorczości, ale i
pracowitości. 

Zdrowo dla każdego
Równocześnie z “garażówką”, bliżej

budynku Ratusza, odbywał się Targ
Zdrowej Żywności. Podczas ursynow-
skiego Targu niekoniecznie trzeba coś
kupić, ale można tylko spróbować, a
sprzedający podziękuje z uśmiechem.
Wystawców było mniej niż w poprzed-
nich edycjach,  jednak różnorodność
asortymentu wzbudzała duże zainte-
resowanie. 

Przy wejściu do alejki żywnościowej
witało okazałe, ale nietypowe stano-
wisko. To “Pora na Pola”. Wystawcy
przybyli, by pokazać produkty, dać po-
próbować i wypromować, ale bez moż-
liwości kupienia, bo zakupy tylko przez
Internet. – Chcemy mieszkańcom Ursy-
nowa pokazać nasze rzemieślnicze pro-
dukty, żeby mogli poznać ich smak –
mówiła pani Aleksandra. – Nasi do-
stawcy są z całej Polski. Większość pro-
duktów ma certyfikat “eko”, a pozo-
stałe to również tylko produkty natural-
ne. Mamy bardzo duży asortyment se-
rów, zarówno  dłużej dojrzewające i
ostrzejsze w smaku, jak i mniej dojrza-
łe, całkiem naturalne z kozieradką, cer-
tyfikowane oscypki od bacy, również
sery twarde. Oferujemy też sery typu
włoskiego, produkowane przez wło-
skiego serowara, który wykorzystuje

znane tylko sobie oryginalne receptu-
ry. Do tego różnorodne pieczywa z ma-
łych rzemieślniczych piekarni i masa
innych produktów – z dumą opowiada-
ła pani Aleksandra.

Po przeciwnej stronie usadowiła się
“Orzechownia”, oferująca w torebkach
urozmaicony asortyment orzechów –
laskowych, włoskich, piniowych, bra-
zylijskich, pistacjowych, arachidowych,
kokosowych... i wielu innych. A w sło-
iczkach również pasty z różnorodnych
prażonych orzechów rozbitych na mia-
zgę. Tych smakowitości można było
również spróbować. Tuż obok funkcjo-
nowało stoisko z regionalnym kurpiow-
skim pieczywem, dalej wędliny i inne
wyroby masarskie, potem miody, owo-
ce ekologiczne – do wyboru, do koloru. 

Kawałek dalej zmiana nastroju kon-
sumpcyjnego. Pojawiają się sery i ... wy-
malowana kozia głowa. 

– Mamy produkcję ekologiczną, w
pełni certyfikowaną – mówi pan To-
masz z “Koziej Zagrody”. Wiele naszych
produktów powstaje z koziego mleka.
Jak wiadomo, kozie mleko jest bardzo
zdrowe, a kozie sery to zdrowie dodat-
kowo skondensowane. Oferujemy kozie
sery naturalne bez przypraw, wędzo-
ne, na ostro z papryką, z czosnkiem
niedźwiedzim, z orzechem włoskim,  z
ziołami oregano. Do tego sery typu fe-
ta i ricotta, sery twarogowe, mleko jo-
gurt. Wszystkie produkty pochodzą  z
naszego gospodarstwa ekologicznego z
czystego, zdrowego regionu za Białą
Podlaską – chwali się pan Tomasz. 

Na Targu można było znaleźć wła-
ściwie wszystkie produkty krajowe, wy-
korzystywane w kuchni i na stole, posia-
dające jednocześnie walory ekologicz-
ne. Spożywcze przetwory ekologiczne
coraz bardziej przebijają się przed inne
produkty i zaczynają być poszukiwa-
ne. Warto korzystać ze zdrowej żyw-
ności, najlepiej “eko”, póki jeszcze sezon
na to pozwala. 

Rzeczy wymiana, dla pani i pana, zdrowa żywność...

Niedzielne życie ratuszowego parkingu

Od sierpnia na wybranych
przystankach Warszaw-
skiego Transportu Publicz-
nego montowane są ekra-
ny informacyjne. W pierw-
szym etapie pilotażowego
programu pojawią się na
15 przystankach.

Nowe ekrany za zgodą Zarzą-
du Transportu Miejskiego wpro-
wadza na przystankach firma
AMS, operator warszawskich
wiat przystankowych. Digital Ci-
tylight to nowoczesne cyfrowe
ekrany w wiatach, które wyposa-
żone zostały w funkcjonalności
ułatwiające podróżowanie po
mieście. System wykorzystuje
ogólnodostępne dane o aktual-
nym położeniu pojazdów War-
szawskiego Transportu Publicz-
nego. Pasażerowie na przystan-
ku mogą on-line na planie wy-

świetlanym na ekranie śledzić
położenie autobusów i tramwa-
jów, które kursują w pobliżu da-
nego przystanku. Można także
sprawdzić prognozę pogody,
utrudnienia w ruchu drogowym
albo po prostu umilić sobie czas,
śledząc autorski kanał informa-
cyjny Cityinfo. Są to plansze z
lokalnymi treściami redakcyjny-
mi i miejskimi z dziesięciu róż-
nych kategorii tematycznych. Na
przykład w dziale „Poczuj histo-
rię” można podziwiać archiwal-
ne fotografie z Warszawy, a „Mo-
je miasto” prezentuje ciekawe,
aktualne zdjęcia. Jest też kącik
adopcyjny, dzięki któremu psy
ze schronisk mogą znaleźć nowy
dom. Dodatkowo można podła-
dować telefon oraz skorzystać z
bezdotykowego dyfuzora do de-
zynfekcji dłoni. To pierwszy test

takich urządzeń na przystankach
komunikacji miejskiej, który po-
trwa do końca roku. Za ich ob-
sługę odpowiada firma AMS.

– Cieszymy się, że przystanki
na których zatrzymują się pojaz-
dy Warszawskiego Transportu
Publicznego, oferują pasażerom
nowe funkcjonalności. Możli-
wość śledzenia na mapie kursu-
jących autobusów i tramwajów
ułatwi planowanie podróży oraz
oszczędzanie czasu, zwłaszcza
że w Warszawie sytuacja na dro-
gach potrafi zmieniać się dyna-
micznie. Zdjęcia stolicy mogą za-
inspirować mieszkańców i tury-
stów do wycieczek, oczywiście
komunikacją miejską – mówi Ka-
tarzyna Strzegowska, dyrektor
Zarządu Transportu Miejskiego.

Na Digital Citylight wyświe-
tlane są reklamy i treści redak-

cyjne w ramach statycznego ob-
razu, zgodnie z wymogami
Ustawy o drogach publicznych.
W pierwszym etapie, przewi-
dzianego na kilkadziesiąt sztuk

pilotażowego programu, w cy-
frowe ekrany wyposażonych zo-
stanie 15 stołecznych przystan-
ków. Są to przystanki: Centrum
01 przy ul. Marszałkowskiej,

Królikarnia 02 przy ul. Puław-
skiej czy Zajezdnia Wola 03 i 06
przy al. Solidarności, Muranów
03 przy ul. Anielewicza, Kapi-
tulna 01 przy ul. Miodowej,
Piękna 03 i Mokotowska 02 przy
ul. Pięknej, Wiejska 01 przy ul.
Górnośląskiej. – Konsekwentnie
realizujemy politykę Smart City
i projektujemy usługi użytecz-
ne dla mieszkańców polskich
miast – mówi Robert Bartosz-
cze, dyrektor ds. digital w AMS
– Przenosimy na ekrany infor-
macje, które standardowo są do-
stępne w dedykowanych apli-
kacjach i dzięki temu zmniejsza-
my barierę dostępności usług
cyfrowych dla osób, które z ta-
kich aplikacji na co dzień nie ko-
rzystają lub po prostu rozłado-
wał im się telefon – dodaje.

z t m . w a w . p l

Sprawdzisz gdzie jest autobus i tramwaj
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Kolejna architektoniczna perełka wzbogaci zasoby mokotowskiej SM „Służew nad Dolinką”

Ta Sonata oczaruje każdego

W miniony czwartek odbyła się
uroczystość oficjalnego przeka-
zania mieszkańcom budynku
przy ul. Sonaty 5, któremu zgod-
nie z lokalną tradycją nadano
muzyczną nazwę “Sonata nad
Dolinką”. Inwestorem jest znana
z architektonicznej różnorodno-
ści oraz solidnego wykonawstwa
SM „Służew nad Dolinką”.

Nazwa nowej inwestycji nawią-
zuje do okolicznych ulic osie-
dlowych, których patronami

są m.in. wybitni kompozytorzy Jan Seba-
stian Bach, Wolfgang Amadeusz Mozart,
Józef Elsner i Zygmunt Noskowski. Z
uwagi na usytuowanie budynku przy
ulicy Sonaty nadano mu taką właśnie
nazwę. W nowym budynku powstało
141 mieszkań, lokale użytkowe w parte-
rze oraz dwupoziomowy garaż podziem-
ny na 225 miejsc postojowych. W bryłę
budynku wkomponowano ogólnodo-
stępną windę zewnętrzną, która uspraw-
ni komunikację mieszkańców z przej-
ściem podziemnym oraz stacją metra

“Służew”.W jednym z lokali użytkowych
o powierzchni prawie 1100 mkw. już
działa przychodnia podstawowej opieki
zdrowotnej prowadzona przez (NFZ)
Zespół Niepublicznych Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej “Rekol-Med”. Z wynajmu
tak dużego lokalu spółdzielnia będzie
czerpać stały zysk w wysokości około
miliona złotych rocznie. Natomiast cała
inwestycja przyniesie spółdzielcom zysk
rzędu 35 mln złotych. Pozyskane pie-
niądze zostaną spożytkowane m.in. na
unowocześnienie i remonty starych za-
sobów oraz wzbogacenie spółdzielczej
infrastruktury. Zaprojektowanie w
mieszkalnym budynku lokalu użytko-
wego o tak dużej powierzchni było dzia-
łaniem przemyślanym, ponieważ od po-
czątku znany był jego najemca. 

P rzychodnia usytuowana na
parterze inwestycji “Sonata
nad Dolinką” została przenie-

siona tam ze starej siedziby przy ul. Ba-
cha 2. Wnętrza i wyposażenie nowej
służewskiej lecznicy robią duże wraże-
nie. Mówi kierująca przychodnią Anna

Korczak, dyrektor i wiceprezes zarządu
“Rekol-Med”: “Przenieśliśmy cały ze-
spół medyczny z ul. Bacha 2 z zaznacze-
niem, że nadal poszukujemy lekarzy
specjalistów oraz lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej, którzy będą chcieli
u nas pracować. Znacznie rozszerzyli-
śmy rehabilitację, która od dawna cie-
szy się wśród pacjentów znakomitą opi-
nią. Do ich dyspozycji będą m.in. urzą-
dzenia laserowe biostymulacyjne, urzą-
dzenie do krioterapii punktowej oraz
kriokomora, bogato wyposażona sala
gimnastyczna i zespół bardzo doświad-
czonych rehabilitantów. Już funkcjo-
nują poradnie ginekologiczna, urolo-
giczna, diabetologiczna, okulistyczna,
dermatologiczna, mamy dwóch genial-
nych lekarzy pediatrów plus czterech
lekarzy POZ. Nasza przychodnia wpisu-
je się pod względem wyposażenia i cy-
fryzacji w XXI wiek. Będzie przyjmo-
wać pacjentów od godz. 7.00 do 18.00.
Dodam jeszcze, że opieramy się wy-
łącznie na umowach podpisanych z
NFZ”. Tyle wicedyrektor Anna Korczak. 

Wdzisiejszych czasach zapaści
polskiej służby zdrowia tego
rodzaju nowoczesna przy-

chodnia to najlepszy prezent, jaki Za-
rząd i Rada Nadzorcza SM “Służew nad
Dolinką” mogły zrobić swoim oraz oko-
licznym mieszkańcom. Oddanie do użyt-
kowania “Sonaty nad Dolinką” zbiegło
się z jubileuszem 30-lecia tej prężnie
działającej mokotowskiej spółdzielni. W
1991 r. podjęta została bowiem uchwa-
ła o wydzieleniu osiedla “Służew nad
Dolinką” z dużej spółdzielni „Mokotów”.
Większość budynków mieszkalnych zo-
stało wybudowanych w latach siedem-
dziesiątych poprzedniego wieku. Zaso-
by SM Służew nad Dolinką” zlokalizowa-
ne są w obrębie ulic Puławska, Wałbrzy-
ska, Kmicica, Nowoursynowska oraz Łu-
kowa i zajmują powierzchnię 415 tys.
metrów kwadratowych. Od strony po-
łudniowej i wschodniej spółdzielnia gra-
niczy z terenem Parku “Dolina Służew-
ska”. Usytuowanie nad Potokiem Służe-
wieckim nadaje osiedlu niepowtarzal-
ny urok, który podkreśla okazały drzewo
– krzewostan, będący chlubą SM “Słu-
żew nad Dolinką”. Kolejnymi zaletami te-
go wielkiego osiedla jest bardzo korzyst-
ne połączenie komunikacyjne z innymi
rejonami miasta (metro, tramwaje, au-
tobusy), jak również duże możliwości
rekreacji i wypoczynku. Po wydzieleniu
się z SM “Mokotów” zasób mieszkanio-
wy poddano gruntownej modernizacji,
co pozwoliło utrzymać budynki w bar-
dzo dobrym stanie. Znacznej poprawie
uległa również osiedlowa infrastruktura. 

D ziałalność inwestycyjną SM
“Służew nad Dolinką” wzno-
wiła w roku 2003, a dwa lata

później oddano do użytkowania budy-
nek przy ul. Noskowskiego 2. Kolejne no-
we budynki to Puławska 255 i 255A, ba-
jecznie zlokalizowany przy lokalnym
akwenie Elsnera 34 oraz Mozarta 1. “So-
natę nad Dolinką” zlokalizowano w wy-
jątkowo atrakcyjnym miejscu – u zbiegu
al. KEN i ul. Sonaty, naprzeciwko DH
“Land”. Dwa lata przed rozpoczęciem re-
alizacji przedsięwzięcia “Sonata nad Do-
linką” władze spółdzielni postanowiły
wyjść naprzeciw swoim mieszkańcom i w
ramach planowanej inwestycji mieszka-
niowej doprowadziły do przebudowania
na własny koszt zewnętrznych schodów
prowadzących do stacji metra od strony
południowo - wschodniej na zadaszone
schody ruchome. To inwestycja wyjąt-
kowa – nie tylko w skali Warszawy – 

i pożądana, szczególnie przez osoby star-
sze oraz niepełnosprawne. W następnym
roku SM “Służew nad Dolinką” zamierza
realizować kolejną inwestycję, na naroż-
niku ulic Puławskiej i Wałbrzyskiej. 

Nowe inwestycje, choć przyno-
szą spółdzielni konkretne zy-
ski, nie są dla spółdzielczych

władz priorytetem. W swojej dotychcza-
sowej działalności władze SM “Służew
nad Dolinką” dużo uwagi przywiązują
do inwestycji o charakterze społecznym,
służącym wszystkim mieszkańcom. W
roku 2015 oddano do użytkowania
„Przedszkole Małego Kopernika”, które
jest bezpłatne (za wyjątkiem opłat za
posiłki dla dzieci). W ukończonej w 2017
r. inwestycji przy ul. Mozarta 1 – oprócz
mieszkań, garażu i biura spółdzielni –
znalazło się miejsce dla Klubu Seniora,
świetlicy środowiskowej, sali konferen-
cyjnej oraz publicznej biblioteki z czy-
telnią. Mieszkańcy mogą tu spędzać wol-
ny czas na pięknych tarasach, czytając
prasę lub korzystając z zajęć oferowa-
nych przez Klub Seniora. Na osiedlu wi-
dać dbałość o infrastrukturę dla dzieci.
Jest tu 16 placów zabaw. Powstaną no-
we atrakcje dla dzieciaków, w tym tory
do minigolfa. Atrakcją osiedla jest teren
rekreacyjno - wypoczynkowy „Górki Słu-
żewskie” z placem zabaw dla dzieci, lina-
rium, boiskiem do gry w siatkówkę, si-
łownią plenerową i podświetlanymi „tań-
czącymi” fontannami.

SM “Służew nad Dolinką” moc-
no inwestuje w infrastrukturę
sportową i rekreacyjno - wypo-

czynkową. Kilkanaście lat temu oddano
do użytkowania nowoczesne boisko
przy Noskowskiego, obok którego znaj-
duje się siłownia plenerowa oraz bo-
isko do gry w siatkówkę. Ostatnio poło-
żono na nim nową nawierzchnię –
sztuczną trawę. Wkrótce zostanie pod-
dane renowacji również trawiaste bo-
isko przy ul. Wałbrzyskiej wraz z mon-
tażem systemu automatycznego na-
wodniania. Renowacji poddana zosta-
nie także górka saneczkowa, położona
tuż przy boisku. Przed pandemią co ro-
ku odbywały się na osiedlu majowe pik-
niki rodzinne, organizowane wspólnie
ze Służewskim Domem Kultury.  

Gdy się spaceruje po osiedlu “SM
“Służew nad Dolinką”, widocz-
na jest dbałość nie tylko o kom-

fort zamieszkania członków, ale także o
bezpieczeństwo. W ramach programu
„Bezpieczny Służew” wprowadzono wie-
le rozwiązań dla poprawy bezpieczeń-
stwa, w tym wysokiej jakości system mo-
nitorowania. Łącznie w budynkach i na
całym terenie spółdzielni zamontowa-
nych jest blisko 500 kamer. Organizo-
wane są  spotkania mieszkańców z
przedstawicielami policji i straży miej-
skiej, a w biurze spółdzielni został uru-
chomiony punkt konsultacyjny policji.
Spacer po osiedlu “Służew nad Dolin-
ką” to duża przyjemność także ze wzglę-
du na okazałą zieleń. Jest to bez wąt-
pienia zielony azyl w Warszawie. Zmie-
niono zasady koszenia traw i rozpoczę-
to zakładanie łąk kwietnych. Rośnie tu
ponad 3000 drzew, głównie liściastych,
w tym gatunki wyjątkowe: platany, mi-
łorzęby a nawet surmia bignoniowa. W
tej okolicy chętnie gniazdują ptaki. Orni-
tolodzy doliczyli się kilkudziesięciu ga-
tunków. Sąsiedztwo Parku Dolina Słu-
żewska i jego naturalne piękno, dziko
rosnące krzewy, trawy, zioła oraz liczne
oczka wodne, czynią to miejsce wyjątko-
wym w skali całej stolicy. W 2015 roku
“Zieloną Spółdzielnię” z  mokotowskie-
go Służewa doceniło Towarzystwo Przy-
jaciół Warszawy, nagradzając ją w kon-
kursie „Warszawa w kwiatach i zieleni” 

O becny wygląd osiedla, zakres
przeprowadzonych prac re-
montowych i inwestycyjnych,

nowoczesna infrastruktura rekreacyjno -
sportowa oraz wspaniała, zadbana zieleń
pokazują, że decyzja o wydzieleniu się z
mieszkaniowego molocha, jakim była
“SM “Mokotów”, przyniosła mieszkań-
com osiedla “Służew nad Dolinką” po-
zytywne efekty.

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t .  B o g u s ł a w  L a s o c k i  i  S M  S N D

AKT EREKCYJNY
zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, 

garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą

Jako że pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija, przeto słusznym jest zwyczajem utrwalić na piśmie
ważniejsze zdarzenia, by następnym pokoleniom ich znaczenie przekazać. Tą myślą powodowani spi-
sujemy niniejszym dokument. Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni, że w dniu 26
sierpnia 2021 roku akt erekcyjny inwestycji pod nazwą „Sonata nad Dolinką” w ścianie zewnętrznej bu-
dynku umieszczony został. Rzecz miała miejsce przy ul. Sonaty 5 w mieście stołecznym Warszawie, któ-
rej prezydentem w tym czasie był Rafał Trzaskowski. 

By wydarzeniom tym odpowiednie miejsce w kronikach nadać, głosimy przeto, iż uroczystość mia-
ła miejsce gdy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był Andrzej Duda, podczas pontyfikatu Ojca
Świętego Franciszka, gdy proboszczem Parafii pod wezwaniem Św. Dominika w Warszawie był obec-
ny na uroczystości o. Krzysztof Michałowski.

Wolę i staranie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” do realizacji statutowych
zobowiązań rozwoju i rozbudowy osiedla Rada Nadzorcza potwierdziła uchwałą z dnia 22 maja 2010
r. “w sprawie zatwierdzenia koncepcji inwestycyjnej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.
Tak oto zapisały się pierwsze karty Kalendarium Inwestycji, nazwanej w czasie późniejszym „Sonatą nad
Dolinką”. Umowę na opracowanie dokumentacji technicznej w imieniu pracowni projektowej Lewant
S.A. podpisali w dniu 28.09.2011r. Mirosław Pieczul oraz śp. Bogdan Żmijewski. Funkcję projektanta
głównego podjął Zbigniew Majrowski, który we współpracy z Adamem Grzelcem, Adamem Dąbrow-
skim oraz Januszem Cymborskim wizję budynku stworzyli i na papier przelali. Do współpracy zaanga-
żowali ponadto projektantów konstrukcji Krzysztofa Szyjkę, instalacji elektrycznych Barbarę Halicką-
-Pękalę, instalacji sanitarnych Tomasza Churskiego oraz wentylacji Tomasza Mielnika. Zgodność pro-
jektu budowlanego z obowiązującymi przepisami potwierdzono w dniu 21 grudnia 2015 r. uzyskując
decyzję o pozwoleniu na budowę.

Realizację obiektu powierzono warszawskiej firmie Zab-Bud Andrzej Zaboklicki, która w dniu 15 ma-
ja 2019 r. prace budowlane rozpoczęła. Ku wiecznej pamięci przyszłych pokoleń, należną pamięć bu-
downiczym oddać należy i wspomnieć. Do najważniejszego zadania kierowania budową prezes Andrzej
Zaboklicki wyznaczył Jarosława Barbachowskiego, którego w realizacji wspierali Piotr Panufnik, Prze-
mysław Sych, Jacek Rząd, Grzegorz Domagała, Adrian Zatorski oraz wielu innych, których nie sposób
wymienić. Nadzór nad realizacją pełnił zespół inspektorów nadzoru Działu Inwestycji Spółdzielni
Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” koordynowany przez Karola Kanię, w skład którego weszli Mag-
dalena Dąbkowska, Jan Milewski, Zbigniew Białek oraz Tadeusz Różański. Przygotowanie inwestycji
wsparł swoją wiedzą i doświadczeniem Rajmund Terlecki, a o profesjonalny kontakt i współpracę z na-
bywcami lokali przez cały okres przedsięwzięcia dbała Agnieszka Kołodziej.

Współdziałanie powyżej opisanych  zespołów nie byłoby możliwe i skuteczne, gdyby nie zaangażo-
wanie, konsekwencja w działaniu i determinacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Do-
linką” w osobach Prezesa Grzegorza Jakubca oraz jego zastępcy Janusza Przewłockiego. Zaufanie i nie-
przerwane wsparcie działań Zarządu na każdym etapie realizacji inwestycji od 2010 r. potwierdzili w
imieniu Rady Nadzorczej obecni na uroczystości Przewodniczący Rafał Miastowski, jego poprzednik Grze-
gorz Jemielita, zastępca Przewodniczącego Piotr Stasiak oraz sekretarz Izabela Ziemińska-Marynowicz.

W pojemniku, zwanym kapsułą czasu, prócz aktu niniejszego dawnym zwyczajem umieszczono
monety polskie w nominałach powszechnych na czas uroczystości od 1 grosza do 5 złotych oraz bieżą-
cy egzemplarz (wydawnictwo). Uroczystość owa miała miejsce po uzyskaniu pozwolenia na użytkowa-
nie obiektu, na etapie przygotowania do eksploatacji. Dla udokumentowania tych faktów oraz pozo-
stawienia świadectwa dla potomnych akt niniejszy podpisany został własnoręcznie przez twórców
dzieła oraz zaproszonych gości. 
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

W dniu 1 września dokonano uroczyste-
go przekazania uczniom szkoły podsta-
wowej w Zamieniu. To kolejna szkoła na
miarę XXI wieku wybudowana dzięki za-
angażowaniu władz gminy Lesznowola. 

Inwestowanie w edukację młodzieży od dawna
stanowi motto lesznowolskiego samorządu. Gmi-
na corocznie przeznacza na edukację mniej wię-
cej połowę swojego budżetu. Subwencja od pań-
stwa jest skromna i gdyby nie upór z jakim władze
Lesznowoli dofinansowują gminną oświatę nie
byłoby szans na wyniesienie jej na szczyty oświa-
towego rankingu w wojewódzkim mazowieckim. 

Otwarcie nowej szkoły miało bardzo uroczystą
oprawę, w uroczystości wziął m.in. udział kardy-
nał Kazimierz Nycz, który dokonał poświęcenia
obiektu.

Poniżej szczegółowe dane techniczne oraz naj-
ważniejsze daty dotyczące realizacji tej super no-
woczesnej inwestycji.  
!Podpisanie umowy projektowej – 18 kwietnia

2016 r
! Rozpoczęcie prac budowlanych – 18 lipca

2018 r.
! Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na

użytkowanie obiektu – 23 kwietnia 2021 r.

PPaarraammeettrryy tteecchhnniicczznnee bbuuddyynnkkuu::
!Powierzchnia zabudowy: 3385,39 m kw.
!Powierzchnia użytkowa: 8080,55 m kw. 
!Kubatura budynku: 46 738,90 m3

WW rraammaacchh zzaaddaanniiaa wwyybbuuddoowwaannyy zzoossttaałł bbuuddyy-
nneekk sszzkkoołłyy wwrraazz zz iinnffrraassttrruukkttuurrąą tteecchhnniicczznnąą 
ww zzaakkrreessiiee:: 
!oświetlenia terenu,
!kanalizacji deszczowej,
!hydrantu zewnętrznego,
! kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową,

dwoma zjazdami publicznymi,
!dróg wewnętrznych z miejscami postojowy-

mi oraz chodnikami wewnętrznymi w pasie 
drogi gminnej,
! przebudową i budową rurociągów zamien-

nych melioracji wodnych szczegółowych.

CChhaarraakktteerryyssttyykkaa bbuuddyynnkkuu..
!Bryła budynku zwarta, prosta, w kształcie litery T.
!Budynek wykonany w technologii tradycyjnej

– murowany, z elementami akcentów typu płyty fa-
sadowe klinkier oraz fasadowe przeszklenia.
!Budynek szkoły w Zamieniu jest nowoczesny,

przestronny, posiada różnorodne przestrzenie
edukacyjne i rozwiązania technologiczne sprzyja-
jące kreatywnej edukacji. 

WW sskkłłaadd sszzkkoołłyy wwcchhooddzząą:: 
!29 sal dydaktycznych,
!2 świetlice,
!biblioteka z archiwum,
!pomieszczenia administracyjne,
! w pełni usprzętowiona kuchnia wraz 

z przestronna stołówką,
!dwusektorowa hala sportowa o pow. 736 m2

z zapleczem, 
! segment rekreacyjno-sportowy,
!Aula z antresolą  o pow. 634 m2.

TTeecchhnniicczznnee wwyyppoossaażżeenniiee oobbiieekkttuu::
! winda osobowa dostosowana do osób 

niepełnosprawnych,
! system wentylacji mechanicznej
! energooszczędne oświetlenie LED,
!stolarka okienna o ograniczonej przenikalno-

ści cieplnej dla promieni słonecznych,
! systemy paneli sufitowych oraz ściennych.

WW oottoocczzeenniiuu bbuuddyynnkkuu.. 
Powstaje plac zabaw dla dzieci, a niebawem rozpocz-

ną się prace nad zewnętrzną częścią sportową. Planowa-
ne jest również stworzenie przestrzeni rekreacyjno-edu-
kacyjnej, tak by uczniowie mogli spędzać więcej czasu na
świeżym powietrzu. Przy szkole znajduje się parking a
wkrótce planujemy uruchomienie strefy Kiss&Ride. 

KKoosszzttyy bbuuddoowwyy sszzkkoołłyy::
! 38 045 835,43 zł – koszt budowy obiektu

wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim,
! 872 945,30 zł – koszt wyposażenia szkoły 

w komputery i elektronikę,
!859 770 zł – wyposażenie w meble. 

Takich szkół nie ma nawet stolica...
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Mokotów śpiewa powstańcze piosenki
W sierpniowe i wrześniowe wieczory, przy pomniku „Moko-

tów Walczący 1944”  w Parku Dreszera odbywają się „Powstań-
cze śpiewanki” w wykonaniu duetu muzycznego Izabeli i Ste-
fana Narojków, wspomaganych przez wybitnego klarnecistę
Przemysława Skałubę lub Chór Artos im. Wł. Skoraczewskie-
go działający przy Teatrze Wielkim - Operze Narodowej oraz
mieszkańców Warszawy, którzy zechcą dołączyć do wspólne-
go śpiewania. Każdy z uczestników otrzyma śpiewnik z piosen-
kami powstańczymi.

TTeerrmmiinnyy kkoonncceerrttóóww::
77 wwrrzzeeśśnniiaa ggooddzz.. 1188..0000,, wystąpią: Izabela Narojek, Stefan Na-

rojek i Przemysław Skałuba
1144 wwrrzzeeśśnniiaa ggooddzz.. 1188..0000,, wystąpią: Izabela Narojek, Stefan

Narojek i Przemysław Skałuba
2211 wwrrzzeeśśnniiaa ggooddzz.. 1188..0000,, wystąpią: Izabela Narojek, Stefan

Narojek i Chór ARTOS
Zaprasza Urząd Dzielnicy Mokotów oraz Centrum Łowicka

– Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.

Piknik sportowy CZAS NA TRENING
W sobotę, 4 września w godzinach 14.00-18.00 zapraszamy

mieszkańców na piknik sportowy CZAS NA TRENING, który od-
będzie się na obiektach sportowych oraz terenach zielonych przy
ul. Niegocińskiej 2a.

Oferta pikniku kierowana jest do wszystkich grup wieko-
wych. Na najmłodszych czekać będzie dmuchany plac zabaw,
gry i zabawy sprawnościowe oraz malowanie buziek i tatuaży,
a dla młodzieży tor wipeout, archery tag. Zmagania nagro-
dzone zostaną upominkami i nagrodami.

Dzień umili pokaz taneczny w wykonaniu „Rewia Taneczna
- Tancerze.pl” oraz program artystyczny w wykonaniu Boogie
Night cover band. W ramach pikniku na pływalni będzie moż-
na wziąć udział w nieodpłatnej pokazowej lekcji pływania oraz
w nauce pływania na SUPach.

HHaarrmmoonnooggrraamm::
SSCCEENNAA 1144..0000––1199..0000
14.00 pokazy sportowe: Hand to Hand, KSz Warszawianka
14.50 występ Re?inki
15.10 pokaz gimnastyki chińskiej - Fundacja Dantian
15.30 konkursy wiedzy o sporcie z nagrodami
15.35 pokazy sportowe UKS Heros, DOJO Mokotów
16.00 występ Boogie Night
16.25 pokaz tańca Hand to Hand
16.30 wspólne śpiewanie szant razem z Re?inką
16.45 konkursy wiedzy o dzielnicy z nagrodami
16.50 występ Boogie Night
17.15 pokaz taneczny Hand to Hand
17.30 Rewia Taneczna - Tancerze.pl
18.00 występ Boogie Night
PPŁŁYYWWAALLNNIIAA 1144..0000––1188..0000
14.00–18.00 nauka pływania na sup’ach
14.00–16.00 zajęcia nauki pływania - Fundacja Hasten
16.00–18.00 zajęcia nauki pływania - Warsaw Swim School
Zapisy na bezpłatne zajęcia w dniu imprezy, w namiotach klubów
BBOOIISSKKOO 1144..0000––1188..0000
Gra w Baseball. Nauka miotania i łapania, pomiar prędkości

uderzonej piłki. Tunel do treningów WUKB Centaury.
Pokazy sportowe na boisku
14.30–14.45 pokaz judo - UKS Sadyba
15.45–16.00 pokaz gimnastyczny - UKS Sadyba
16.45–17.00 pokazy judo oraz gimnastyczny - UKS Sadyba
SSTTRREEFFAA ZZAABBAAWW 1144..0000––1188..0000
Stanowiska mokotowskich klubów sportowych Rodzinne

konkurencje sprawnościowe, gry i zabawy dla dzieci, stoiska mo-
kotowskich klubów sportowych TOR WIPEOUT - 60 metrowy
tor zmagań Zamki dmuchane dla dzieci, fotobudka, malowa-
nie buziek lub tatuaży. Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!

Konkurs na film animowany 
Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie zaprasza do

udziału w Konkursie na film animowany „Twierdza przy Czer-
niakowskiej w czasie Powstania Warszawskiego”.

HONOROWY PATRONAT nad konkursem objęli: Minister
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr. hab. Piotr
Gliński, Muzeum Powstania Warszawskiego, Burmistrz Dziel-
nicy Mokotów m.st. Warszawy Rafał Miastowski.

Zadaniem Konkursu jest przygotowanie scenariusza i 30 se-
kund animacji oraz w przypadku nagrody głównej Konkursu –
zrealizowanie na jego podstawie filmu, który w pomysłowy
sposób zaprezentuje wydarzenia, które miały miejsce w okre-
sie Powstania Warszawskiego w klasztorze i szkole Sióstr Na-
zaretanek w Warszawie. 

OOrrggaanniizzaattoorr pprrzzeewwiidduujjee aattrraakkccyyjjnnee nnaaggrrooddyy::
II.. NNAAGGRROODDAA GGŁŁOOWWNNAA w wysokości 15 000 PLN na realiza-

cję filmu animowanego „Twierdza przy Czerniakowskiej w cza-
sie Powstania Warszawskiego” za najlepszą koncepcję filmu

IIII.. 22 WWYYRRÓÓŻŻNNIIEENNIIAA - nagrody pieniężne po 1000 PLN dla
dwóch finalistów

IIIIII.. NNAAGGRROODDAA „„MMŁŁOODDYY TTAALLEENNTT”” w wysokości 2000 PLN
(Uczestnik do 25 lat)

HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM KKOONNKKUURRSSUU
Ogłoszenie konkursu: 9.03.2021 r.
Nadsyłanie prac: Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w War-

szawie zdecydowała o wydłużeniu terminu przyjmowania prac
do konkursu NA FILM ANIMOWANY - „Twierdza przy Czernia-
kowskiej w czasie Powstania Warszawskiego”.

Nadsyłanie prac do 30.10.2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 listopada 2021 r.
Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres: funda-

cja.zgloszenia@gmail.com albo adres pocztowy Organizatora:
FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE,
ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa.

Roślinność w pasach drogowych ma charakter towa-
rzyszący funkcji komunikacyjnej. Pełni również rolę
czynnika kształtującego ład przestrzenny np. wyzna-
czając kierunki ruchu, widoki, akcentując ważne miej-
sca (budynki użyteczności publicznej, skrzyżowania). 

Poprawia mikroklimat życia człowieka np. obniżając temperatu-
rę powietrza, wyłapując (zatrzymując) zapylenie. Wzbogaca środo-
wisko przyrodnicze tworząc siedlisko życia dla zwierząt (ptaków,
owadów). Wprowadzanie nowych nasadzeń krzewów łagodzi sil-
nie zurbanizowany krajobraz przyczyniając się do polepszenia wa-
runków życia mieszkańców.

Zachęcamy do odwiedzenia ogrodu, który powstał przy zbiegu
ul. Różanej i ul. Grażyny. Będzie on, przez najbliższe lata, wzboga-
cany o nowe gatunki krzewów. Takie działanie ma na celu stworze-
nie optymalnych warunków wypoczynku i rekreacji dla osób odwie-
dzających, a także zwiększy moc przyrodniczą tego małego terenu.

29 sierpnia 2021 r. w Pilawie, gm. Piaseczno odbyły się
uroczystości upamiętnienia walk powstańczych w La-
sach Chojnowskich. Uroczyste wciągniecie flagi na
maszt i apel poległych poprzedziła polowa msza święta.

W imieniu Środowiska Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „Baszta”
i innych mokotowskich oddziałów powstańczych oraz samorządu
i mieszkańców Mokotowa pod głazem powstańczym, a także pod
tablicą poświęconą ofiarom cywilnym kwiaty złożyła Anna Lasoc-
ka Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i Bo-
żena Kosińska-Krauze Radna Dzielnicy Mokotów, Przewodnicząca
Komisji Kultury i Nazewnictwa Dzielnicy Mokotów.

W dniach 2 - 16 sierpnia 1944 roku w Chojnowie i okolicznych
wsiach walczyli Żołnierze Kompanii K-1, K-2, O-2 „Pułku Baszta”
oraz inne odziały Armii Krajowej. Niemieccy okupanci w ramach
odwetu za działania powstańcze rozstrzelali 23 mieszkańców wsi
Chojnów. Ku pamięci tragicznych wydarzeń pacyfikacji wsi Choj-
nów opodal głazu poświęconego Powstańcom Warszawskim znaj-
duje się tablica pamięci z nazwiskami ofiar cywilnych.

1 września uczniowie wrócili do
szkół, a zgodnie z wytycznymi rzą-
dowymi zajęcia lekcyjne odbywają
się w reżimie sanitarnym. War-
szawskie placówki intensywnie
przygotowywały się do rozpoczęcia
roku szkolnego, w tym do akcji
szczepień przeciw COVID-19, które
ruszą w szkołach w 3. tygodniu
września.

– Warszawskie szkoły są gotowe na po-
wrót uczniów po wakacyjnej przerwie. Prio-
rytetem jest dla nas zdrowie dzieci w obliczu
czwartej fali epidemii. Dlatego dużo wysił-
ku włożyliśmy w przygotowanie placówek
oświatowych do akcji szczepień uczniów
powyżej 12 roku życia. Z punktów szcze-
pień w szkołach będą mogli skorzystać rów-
nież rodzice i nauczyciele. Niezmiennie do
tego zachęcam, bo tylko dzięki szczepie-
niom będziemy mogli powrócić na stałe do
normalnego życia, a dzieci mogły uczyć się
w najlepszych możliwych warunkach - w
szkołach – mówi prezydent Warszawy Rafał
Trzaskowski.

Warszawa szczepi 
w szkołach

Aktualnie szczepienia dzieci i młodzieży
przeciw COVID-19 odbywają się w przy-
chodniach i punktach szczepień powszech-
nych. W Warszawie dotychczas zaszczepiło
się około 70 tys. z 120 tys. uczniów w wie-
ku 12-18 lat uprawnionych do szczepień.

Warto pamiętać, że dzieci często chorują
na COVID-19 bezobjawowo, jednak może
pojawiać się u nich zespół objawów po przej-
ściu koronawirusa (tzw. wieloukładowy ze-
spół zapalny – PIMS), który nierzadko pro-
wadzi do bardzo ciężkich powikłań, obej-
mujących m.in. układ pokarmowy, odde-
chowy, krążenia oraz układ neurologiczny.
Leczenie skutków jest długotrwałe i wyma-
ga specjalistycznych leków, które mogą być
podawane tylko w warunkach szpitalnych.
Dodatkowo, młodzież chorując bezobjawo-
wo, transmituje wirusa na starsze osoby.

– Od początku miejskiej akcji „Warszawa
szczepi” podkreślamy, że im więcej osób za-
szczepi się przeciw COVID-19, tym szybciej
osiągniemy wspólnie odporność populacyj-
ną. Naszym celem jest osiągnięcie jak najwyż-
szego poziomu zaszczepienia warszawia-
ków - obecnie w pełni zaszczepionych mamy
ponad 65 proc. mieszkańców. Od września
w miejskich szkołach będziemy szczepili dzie-
ci i młodzież, a ze względu na skalę przedsię-
wzięcia przygotowania do akcji rozpoczęli-
śmy już od lipca – informuje Renata Kaznow-
ska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. 

Zgodnie z zaplanowanym harmonogra-
mem działań w warszawskich szkołach:

- do 5 września odbywają się lekcje wy-
chowawcze oraz spotkania informacyjne i
edukacyjne z rodzicami i opiekunami praw-
nymi dzieci i młodzieży;

- od 6 do 12 września wychowawcy klas
będą zbierali zgody na szczepienie uczniów;

- akcja szczepień przeciw COVID-19 odbę-
dzie się miedzy 13 a 19 września.

Dyrektorzy szkół skontaktują się z pod-
miotem leczniczym i przekażą dane o liczbie

chętnych na szczepienia. Informację o termi-
nie podania dawki rodzice uczniów otrzyma-
ją bezpośrednio ze szkoły. Samo szczepienie
poprzedzi wypełnienie kwestionariusza wy-
stępnego wywiadu przesiewowego, który
musi podpisać jednego z rodziców lub opie-
kunów dziecka. Na terenie miejskich szkół
będą się mogli zaszczepić zarówno ucznio-
wie, jak również członkowie ich rodzin oraz
personel placówki – taką informację należy
wówczas zaznaczyć w formularzu wstęp-
nej deklaracji szczepień.

Spotkania online dla 
rodziców ze specjalistami

– W odpowiedzi na prośby rodziców przy-
gotowaliśmy webinaria z ekspertami w dzie-
dzinie profilaktyki zakażeń. Podczas tych
spotkań specjaliści będą odpowiadali na
przesłane wcześniej pytania dotyczące szcze-
pień dzieci i młodzieży przeciw COVID-19.
Seminaria mają charakter otarty i nie obo-
wiązują na nie zapisy – podkreśla wicepre-
zydent Renata Kaznowska. 

W webinariach dla rodziców i opiekunów
uczniów wezmą udział:

- dr Aneta Górska - Kot - lekarz pediatra,
ordynator oddziału pediatrycznego Szpita-
la Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bog-
danowicza;

- dr Paweł Grzesiowski - lekarz pediatra,
doktor nauk medycznych, ekspert Naczelnej
Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19

Terminy spotkań:
- 3 września, godz. 18.00 webinaria dla ro-

dziców z udziałem dr Anety Górskiej-Kot
(webinar z tłumaczem języka migowego);

- 4 września, godz. 18.00 webinaria dla ro-
dziców z udziałem dr Anety Górskiej-Kot
(webinar bez tłumacza języka migowego).

Pytania do specjalistów, które będą w peł-
ni zanonimizowane, można  przesyłać do 3
września.  Warszawa przygotowała również
spotkania online z udziałem ekspertów dla
nauczycieli stołecznych szkół z możliwością
zadawania pytań poprzez czat.

Dystans, dezynfekcja, 
maseczki

Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki,
Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego In-
spektora Sanitarnego na rok szkolny
2021/22 wciąż określają zaostrzone zasady
pracy placówek oświatowych.

W ogólnych zaleceniach organizacji zajęć
w szkołach podstawowych i ponadpodstawo-
wych znalazły się informacje o dezynfekcji,
dystansie, zasadach higieny, wietrzenia po-
mieszczeń, zachowaniu dystansu społecz-
nego i stosowania maseczek ochronnych.
Rządowe wytyczne dotyczą organizacji zajęć
lekcyjnych, czyszczenia i dezynfekcji po-
mieszczeń i powierzchni, zasad żywienia w
szkołach oraz postępowania w przypadku
podejrzenia zakażenia u pracowników.

Miejskie wsparcie 
finansowe dla uczniów

U progu nowego roku szkolnego rodzice
mogą liczyć na wsparcie m.st. Warszawy w
zapewnieniu potrzeb edukacyjnych swoich
dzieci. Do 15 września można ubiegać się o
stypendium szkolne, natomiast zasiłek szkol-
ny przyznawany jest przez cały rok.

Stypendium szkolne m.st. Warszawy ma
przysłużyć się wyrównaniu szans edukacyj-
nych młodych warszawiaków. Przyznane
środki mogą zostać przeznaczone na dodat-
kowe zajęcia edukacyjne np. kursy językowe,
brakujące podręczniki, lektury, encyklope-
die, czy zakup sprzętów tj.: tablet, kompu-
ter, laptop. Za miejskie pieniądze można ku-
pić także bilety miesięczne lub kwartalne
na komunikację miejską. Wsparcie finanso-
we otrzymają rodziny, w których dochód
netto nie przekracza 528 złotych na osobę.
Wysokość wsparcia finansowego wynosi
miesięcznie od 99 złotych do maksymalnie
248 złotych.

O jednorazowy zasiłek szkolny można
ubiegać się przez cały rok. Pomoc finanso-
wą otrzyma każdy uczeń, który znajduje
się w trudnej sytuacji spowodowanej np.: ni-
skim dochodem na osobę w rodzinie, wie-
lodzietnością, bezrobociem, niepełnospraw-
nością, ciężką chorobą, alkoholizmem, nar-
komanią lub nagłym zdarzeniem losowym.
Wysokość zasiłku szkolnego nie przekra-
cza 620 złotych.

W okresie do 15 września można składać
wnioski o przyznanie pomocy materialnej w
formie stypendium szkolnego w dzielnico-
wych ośrodkach pomocy społecznej. Wnio-
sek o wsparcie mogą złożyć rodzice, opieku-
nowie prawni lub pełnoletni uczniowie we
własnym imieniu.

Wzór wniosku do pobrania znajduje się
na: wsparcie.um.warszawa.pl. M B L

Przygotowania Warszawy do nowego roku szkolnego

Dbamy o roślinność przyuliczną

Upamiętnienie walk powstańczych
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Tym razem zacznę od ogólnopolskiej sraczki, jaką wywołało zablokowa-
nie przez Straż Graniczną próby nielegalnego przekroczenia granicy
przez kilkudziesięcioosobową grupę uchodźców z Afganistanu, pod-

rzuconych Polsce przez białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenkę. Są w du-
żej części potwierdzone informacje, że najbliższe otoczenie dyktatora czerpie z
tego procederu milionowe zyski, pobierając tysiące euro od każdego uchodźcy, którego obiecują prze-
mycić na terytorium UE. Nie wolno więc pomagać mu w kontynuowaniu tego brudnego procede-
ru, co najpierw spostrzeżono na Litwie, gdzie błyskawicznie przekroczyło nielegalnie granicę po-
nad 3 tysiące uchodźców. Nie wolno też godzić się z ewidentnym przestępstwem, jakim jest niele-
galne przekraczanie granicy. Na takim stanowisku stoi nawet niechętna PiS Komisja Europejska.
Wszak Polska nie graniczy z Afganistanem, więc skoro Łukaszenka jest tak dobry i masowo przyj-
muje uchodźców z tego kraju, niechaj zapewni im godne warunki zamieszkania, strawę, opiekę le-
karską etc., a nie podrzuca zgniłe jajo sąsiadom. Albo niech poczują się do tego Amerykanie, któ-
rzy wpierw najechali na Libię, Irak i Afganistan, wprowadzili na Bliskim Wschodzie i w Azji total-
ny chaos, a kiedy przyszło co do czego, wzięli tyłki w troki i wycofali się do siebie. W ich kraju hu-
manitaryzm to puste słowo. Za nielegalne przekroczenie granicy idzie się tam do kryminału.  

Tradycyjnie znalazła się w Polsce spora grupa pożytecznych idiotów, którzy posługując się wznio-
słymi hasłami, chcą udawać nowożytnych Judymów. Kompletnie nie rozumieją wyjątkowo skompli-
kowanej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska. Atakują Bogu ducha winnych żołnierzy i policjantów,
którzy pełnią służbę i są zobowiązani – jak to w każdej służbie – do wykonywania rozkazów swoich
przełożonych. Podejmują idiotyczne próby zniszczenia zasieków chroniących granicę państwa, co jest
czynem przestępczym i podlega karze. Najgorsze jest to, że do chóru  pożytecznych idiotów dołącza-
ją – zdawałoby się – przytomni, świadomi politycznie posłowie opozycji. W Polsce zdecydowana więk-
szość społeczeństwa popiera politykę rządu w kwestii zablokowania nielegalnego przerzutu szuka-
jących lepszego życia imigrantów poprzez wybudowanie muru na granicy z Białorusią. Litwini już
budują mur graniczny na odcinku prawie 500 km. Ale opozycja w ogóle nie wsłuchuje się w vox po-
puli i przez to traci na poparciu. Jeśli doda się do tego nieprzemyślaną, kontrowersyjną i działającą
na lud niczym czerwona płachta na byka wypowiedź marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o likwi-
dacji w Polsce 800 szpitali, to katastrofa wyborcza staje się coraz bardziej realna. 

Opozycja ma jak w banku, że przed wyborami Publiczna będzie tysiące razy pokazywać bre-
dzącego marszałka i za pomocą przebitek pokazywać kolejki na szpitalnych korytarzach oraz
płaczące mamusie, których progenitura czeka latami na planowane zabiegi szpitalne. Wy-

głaszanie tego rodzaju bredni ma pomóc we wzięciu władzy w państwie po kolejnych wyborach? Nie
tylko moim zdaniem, opozycja już dziś przegrała parlamentarne wybory. Totalna, zupełnie niepotrzeb-
na krytyka podjętych przez rząd środków zabezpieczających nasze granice, nierozważne, by nie po-
wiedzieć – bezdennie głupia wypowiedź marszałka Senatu i jeszcze głupsze insynuacje posła opozy-
cji Sławomira Nitrasa o “odpiłowywaniu katolików od przywilejów” porazi przed wyborami opozy-
cję niczym bomba wodorowa. Ten Nitras wygląda na kogoś wiecznie pobudzonego, więc może zwy-
kli katolicy pokręcili mu się z katolickim klerem i kościelnymi hierarchami? Tak czy siak, była to wy-
powiedź kompletnie od rzeczy, za którą na pewno zapłaci opozycja i być może sam Nitras. 

Jestem wściekły, widząc jak politycy opozycji co chwila pogrążają się, klepiąc do znudzenia o “po-
trzebie odsunięcia PiS od władzy”, podejmując działania pozbawione sensu i rzucając w lud coraz bar-
dziej nieprzemyślane i nierozważne wypowiedzi. A gdzie program? Gdzie konkrety? Co dacie ludziom,

kiedy weźmiecie władzę w państwie, a
co im odbierzecie? Prezes i jego druży-
na przodują w sondażach, bo wywiązu-
ją się z danych obietnic. Obiecali 500+
i dali je rodzinom. Obiecali obniżenie
wieku emerytalnego – obietnica zreali-

zowana. Obiecali matkom rok urlopu po urodzenia dziecka? Odfajkowane. Trzynasta i czternasta eme-
rytura – sprawa załatwiona. Zablokowali złodziejską reprywatyzację, z którą przez dekady nie mogły
sobie poradzić poprzednie rządy? Tak – i setki tysięcy ludzi poczuły ogromną ulgę, że nie muszą już
bać się wyrzucenia na bruk przez bandę wydrwigroszów. I tak dalej, i tak dalej. Powtarzana niczym
mantra teza opozycji o bankructwie państwa nie sprawdza się. Ratingi mówią same za siebie. 

Na koniec trochę o sporcie, konkretnie o kobiecej siatkówce. Jak niedawno pisałem, w męskiej
i w kobiecej siatkówce obrodziło. Siatkarze mogą dzisiaj wystawić dwie prawie równo-
rzędne szóstki i każda miałaby medalowe szanse. W siatkówce żeńskiej także wysyp talen-

tów – Magdalena Stysiak (203 cm wzrostu), Malwina Smarzek (191 cm), Zuza Efimienko (196 cm),
Klaudia Alagierska (191 cm), Joanna Wołosz (jedna z najlepszych rozgrywających świata), Agniesz-
ka Kąkolewska (199 cm wzrostu), czy Zuza Górecka “wisząca” w powietrzu podczas ataku niczym słyn-
na Brazylijka Gabi, to materiał, z którego trener z dużą wiedzą potrafiłby ulepić team pretendujący do
podium w najbardziej prestiżowych zawodach. Męska siatkówka w Polsce pokazuje, że na siatkarskie
wyżyny wyprowadzili nas trenerzy zagraniczni od Raula Lozano poczynając, poprzez Andreę Anasta-
siego i Stéphane’a Antigę, na Vitalu Heynenie kończąc. Na co więc czeka prezes PZPS? Czy nie dostrze-
ga, że naszym siatkarkom potrzebny jest ktoś znacznie lepszy niż Jacek Nawrocki?

Obdarzona świetnymi warunkami fizycznymi Kąkolewska przewraca się o własne nogi, a Stysiak,
Smarzek czy Efimienko przestały rozwijać swoje talenty siatkarskie. Rozgrywająca Wołosz odma-
wia gry w kadrze, wymawiając się problemami zdrowotnymi, ale prawdziwej przyczyny należy chy-
ba szukać w konflikcie z trenerem. We wrześniu 2019 r. Wołosz podpisała się pod pismem do pre-
zesa PZPS Jacka Kasprzyka. Dotyczyło ono konfliktu z trenerem kadry Jackiem Nawrockim. Poza
nią pod petycją podpisały się Agnieszka Kąkolewska (kapitan reprezentacji), Kamila Witkowska,
Martyna Łukasik, Marlena Kowalewska, Paulina Maj - Erwardt, Martyna Grajber, Zuzanna Efimien-
ko, Aleksandra Wójcik, Natalia Mędrzyk, Malwina Smarzek, Klaudia Alagierska oraz Katarzyna Za-
roślińska. Protest nic nie dał, bo prezes związku wziął trenera w obronę. No i przyszła Liga Naro-
dów. Biało-Czerwone znalazły się poza dziesiątką, tym samym zajęły najsłabsze miejsce w historii
swoich występów w tych rozgrywkach. W mistrzostwach Europy, które właśnie trwają, miało być
lepiej. Jak było, już wiemy, Polki nie dotarły do półfinału i odpadły z rozgrywek. Wygraliśmy tylko
z siatkarskimi “kelnerkami” – Hiszpanią, Ukrainą i ciut lepszymi Czeszkami. Kiedy przyszło mierzyć
się ze średnimi Bułgarkami – łomot 1:3. Dobiły nas Turczynki, ogrywając bez trudu 3:0. 

C zy kolejny blamaż da wreszcie szefowi PZPS do myślenia? Wszak “osiągnięcia” Nawrockie-
go z kadrą siatkarek to śmiech na sali. A może Nawrocki honorowo poda się do dymisji? Na
to bym nie liczył, w Polsce słowo “dymisja” ma znaczenie wyłącznie pejoratywne. W przy-

szłym roku mistrzostwa świata kobiet mają się odbyć w Polsce i Holandii, główną areną imprezy bę-
dzie hala w Arnhem. Kto poprowadzi do boju polskie siatkarki? Czy Jacek Nawrocki dostanie od pre-
zesa związku kolejną szansę? Byłby to skandal. Czasu jest mało i nawet wybitny trener z zagranicy
nie zdąży przygotować na fit naszej kadry kobiet na następny rok. Ale trzeba patrzeć w przyszłość
nieco dalej – igrzyska olimpijskie w Paryżu w 2024 roku. Większość naszych najlepszych siatkarek
będzie wówczas w sile sportowego wieku – Zuzanna Górecka, Monika Jagła i Magda Stysiak będą
miały po 24 lata, Klaudia Alagierska i Malwina Smarzek po 28 lat, Martyna Łukasik lat 25, a Maria
Stenzel 26. Podczas mistrzostw Europy pojawił się kolejny diament w osobie Martyny Czyrniańskiej
(191 cm), licealistki urodzonej w 2003 roku. Potrzeba go tylko dobrze oszlifować, by wkrótce zawo-
jował światowe parkiety i stał się – już brylantową ozdobą reprezentacji narodowej. 

Tak czy owak, zadaniem przyszłego (mam taką nadzieję) trenera naszej kadry siatkarek będzie zna-
lezienie godnej następczyni Joanny Wołosz, która w 2024 r. skończy 34 lata. Rozgrywająca to kluczo-
wa postać w zespole, ona bowiem kreuje grę, organizuje ataki i jest motorem zespołu. Bez dobrej roz-
grywającej nie ma co marzyć o wielkich sukcesach. Trąbię od dawna o pozyskaniu nowego trenera ka-
dry polskich siatkarek, bo szlag mnie trafia, kiedy patrzę na łzy w oczach i rozpacz po przegranych me-
czach naszych niezwykle utalentowanych dziewcząt. One są zdolne wejść na siatkarski Olimp, ale po-
trzebny im przewodnik z prawdziwego zdarzenia, trener z najnowszymi zdobyczami w trenerskim fa-
chu. Powinien to być trener z zagranicy. Dlaczego? Przykładami mogą być nieliczące się przed laty Tur-
czynki, które pod wodzą charyzmatycznego Włocha Giovanniego Guidettiego idą jak burza po mistrzo-
stwo Europy. Drugim przykładem jest Szwecja, która od 1983 r. nie zakwalifikowała się do żadnego
ważnego turnieju, a nagle pod ręką doświadczonego Ettore Guidettiego wywalczyła ćwierćfinał mi-
strzostw Europy, bijąc teoretycznie dużo lepszą Francję. Mam nadzieję, że Polki otrzymają wreszcie
doświadczonego przewodnika i szybko zaczną wspinać się na siatkarski Olimp.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Ratingi mówią same za siebie

K ilka dni temu jadąc rowerem wzdłuż Wisły, natknąłem się w Gassach na
powracający z parady oddział ułanów. Jak przystało na tę formację, je-
chali na koniach, ciągnąc za sobą działo. Oczywiście, nie było to praw-

dziwe wojsko, a jedynie część grupy rekonstrukcyjnej. Towarzyszyli im przypad-
kowo napotkani ludzie najwyraźniej zaintrygowani niecodziennym widokiem. By-
ły tam dzieci, które z ciekawością patrzyły na umundurowanych jeźdźców, siedzących pewnie w kul-
bakach, na wyglądające realistycznie karabinki, lance, szable i działo na szprychowych kołach. Ca-
ła grupa przystanęła, aby ciekawscy mogli wszystko dokładnie obejrzeć. Spotkanie trwało chwilę,
po czym ułani ruszyli dalej a za nimi kilka samochodów należących zapewne do organizatorów. By-
ła to nieoczekiwana powtórka z historii. Wolno znikali wśród zieleni otaczającej drogę, a pozosta-
li na miejscu ludzie wykrzykiwali podziękowania. Część nawet zaintonowała pieśni patriotyczne,
po czym wszyscy zaczęli powracać skąd przyszli. 

Jadąc jeszcze w kierunku Konstancina, mogłem kilkakrotnie obserwować oddział, który a to wy-
łaniał się spoza drzew, a to znikał. Konie maści kasztanowatej i gniadej z dużej odległości nie rzu-
cały się zbytnio w oczy, a mundury i działo zlewały się z zielenią drzew. Całe zdarzenie uświado-
miło mi, że tak mogli wyglądać prawdziwi ułani, którzy przemierzali nasz kraj konno, broniąc go
przed agresorami. Przypomniało mi, co wydarzyło się 1 września 1939 roku. Od tamtej pory mi-
nęło dużo czasu, dokładnie 82 lata. To niemal długość ludzkiego życia. Oczywiście, to jedynie dłu-
gość hipotetyczna. Jedni żyją dłużej, inni nie mają tyle szczęścia. Niemniej, to pewnego rodzaju ce-
zura czasowa i przypomnienie, że świadkowie historii albo już odeszli, albo mogą odejść wkrótce.
Wraz z upływem czasu wydarzenia z II wojny światowej zacierają się i stają się mniej wyraźne. Hi-
storię najlepiej poznawać, korzystając z przekazu żyjących, wiarygodnych świadków. Dlaczego to

takie ważne? Otóż historia pozostawiona sama
sobie nie obroni się, podobnie jak prawda histo-
ryczna. Przekonanie, że prawda zawsze się obro-
ni, nie znajduje potwierdzenia w praktyce. Nie
brakuje bowiem prób manipulowania nią lub jej
przemilczania. 

Poszczególne państwa prowadzą swoją własną
politykę historyczną, często pomijając niewygodne fakty albo poddając je swoistej „obróbce”. W efek-
cie dowiadujemy się po latach, że to Polacy są odpowiedzialni za wybuch II wojny światowej, że za-
atakowali nas naziści, a Niemcy byli ofiarami. Tego rodzaju przekłamania pokazują, że historii nie
wolno odkładać na półkę, jak to robimy z przeczytanymi książkami. Zwykle rzadko do nich wraca-
my. Stoją więc albo leżą i pokrywają się kurzem, zanim ktoś znowu po sięgnie... Tymczasem, kurz
pokrywa nie tylko same książki, ale i zawartą w nich treść. Czas zaciera pamięć o tym, co działo się
w trakcie i po II wojnie światowej. Trzeba stale przypominać, co naprawdę się wydarzyło, że Pola-
cy byli ofiarami napaści niemieckiej i sowieckiej, że ponieśli ogromne straty ludzkie, materialne i
terytorialne. Mimo to nie otrzymaliśmy za to odszkodowań od sprawców, jak miało to miejsce w przy-
padku innych państw, a na dodatek nie mogliśmy skorzystać – jak państwa zachodnioeuropejskie
– z pomocowego planu Marshalla.

Agresja III Rzeszy i ZSRR była początkiem światowego kataklizmu. Wojna objęła Europę od wscho-
du po zachód i od północy po południe. Wkroczyła też na inne kontynenty: południowo-wschodnią
Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu, wyspy Oceanii, a nawet Arktykę, Amerykę Północ-
ną i Południową. Teatrem działań wojennych stały się lądy, morza i oceany. Świat podzielił się na dwa
główne obozy: państwa Osi (Berlin – Rzym – Tokio) i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). 

Agresję na Polskę poprzedziło zawarcie porozumienia pomiędzy Hitlerem i Stalinem znanego ja-
ko pakt Ribbentrop–Mołotow lub pakt Hitler–Stalin. Formalnie była to umowa międzynarodowa
zawarta 23 sierpnia 1939 roku, będąca paktem o nieagresji pomiędzy III Rzeszą i Związkiem So-
cjalistycznych Republik Radzieckich. Jej uzupełnieniem był tajny protokół dotyczący ograniczenia
suwerenności państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. Tajny protokół dotyczył de
facto rozbioru naszego kraju. Granica podziału została wytyczona mniej więcej wzdłuż linii Wisły.
Zgodnie z zawartym paktem i tajnym protokołem Niemcy domagały się od ZSRR wypełnienia zo-
bowiązań i ataku na Polskę. Atak nastąpił 17 września 1939 roku bez wypowiedzenia wojny. Dało
to początek hekatombie niemającej odpowiednika w historii. Polska, a potem cała ludzkość stanę-
ła w obliczu zagłady. II wojna światowa w Europie zakończyła się podpisaniem w Reims aktu bez-
warunkowej kapitulacji III Rzeszy. Wszedł on w życie 8 maja 1945 roku. Akt bezwarunkowej kapi-
tulacji Japonii podpisany został 2 września 1945 roku na pokładzie pancernika USS „Missouri” w
Zatoce Tokijskiej. Ta najstraszniejsza z wojen odmieniła życie Polaków na kilka dekad. Podobnie by-
ło z innymi krajami, które padły ofiarą wojny i powojennych ustaleń trójki mocarstw. Część znala-
zła się w strefie radzieckich wpływów. Niektórym udało się wyzwolić, inne pozostają zależne od
wschodniego hegemona do dziś. 

Chociaż historii nie da się odwrócić, to warto wyciągać z niej wnioski. Uczy ona, że kraje mogą
w jednej chwili utracić niepodległość, a miliony obywateli mogą zostać pozbawione życia. Niemal
całe narody mogą być poddane eksterminacji. Żeby temu przeciwdziałać, warto uczyć się na przy-
kładach, które miały miejsce w przeszłości. Może to uchronić nas przed podobnym katastrofami 
i zapobiec im. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Lekcja historii

„Powtarzana niczym mantra 
teza opozycji o bankructwie
państwa nie sprawdza się”

„Otóż historia pozosta-
wiona sama sobie nie
obroni się, podobnie jak
prawda historyczna”

I miejsce w Turnieju Jednego Wiersza pod hasłem Gdy gaśnie słońce, organizowa-
nym przez Stowarzyszenie Autorów Polskich (Oddział Warszawski) w Teatrze 
Poezji, Muzyki i Sztuki Witraże (28 sierpnia 2021).

Pytasz mnie, kiedy gaśnie słońce?
Nigdy, mój synku! W tym pociecha,

Że gdy masz serce kochające,
Do ludzi zawsze się uśmiechasz,

Potrafisz podać dłoń w potrzebie,
Z innymi dzielisz swoje życie,

Gdy dbasz o innych jak o siebie,
Sam słońca stajesz się odbiciem.

Lecz słońce jednak zgasnąć może,
Gdy z sercem wygra mroczna dusza,
Gdy ranisz słowem tak jak nożem,

A los bliźniego cię nie wzrusza.
Gaśnie, gdy dobro złem odpłacasz,

A ideały zbyt dalekie,
Ale pamiętaj, karma wraca,

Jeśli przestajesz być człowiekiem.

**********

Zapraszam na spotkania autorskie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca do restauracji Wi-
nowajcy roku (Ursynów, park im. JP II, obok tężni, stacja metra Stokłosy). Wstęp wolny (wystar-
czy tylko zamówić co nieco: do wyboru pyszne dania, desery, drinki, kawa, herbata).

NNaajjbblliiżżsszzee ssppoottkkaanniiee:: ppoonniieeddzziiaałłeekk,, 66 wwrrzzeeśśnniiaa,, ggooddzz.. 1188..
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Czerwoniak, Megasam, IKEA, bazarek „Na dołku”...

K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

Według wizji architektów
pracujących nad projek-
tem pierwszego osiedla na
Ursynowie, czyli Ursyno-
wa Północnego, mieszkań-
cy dzielnicy już od samych
początków jej istnienia
mieli mieć do swej dyspo-
zycji niezwykle nowocze-
sne jak na owe czasy cen-
trum handlowo-rozryw-
kowe mieszczące pod jed-
nym dachem wiele skle-
pów oferujących szerokie
spectrum asortymentu. 

Wtym wielkim obiek-
cie miały znaleźć się,
między innymi, wa-

rzywniak, sklep mięsny, pasman-
teria, kwiaciarnia, sklep odzie-
żowy damski, sklep odzieżowy
męski, sklep odzieżowy dziecię-
cy, sklep obuwniczy, sklep pa-
pierniczy, drogeria, różnego typu
punkty gastronomiczne, takie
jak, bary, restauracje czy lodziar-
nia, punkty usługowe, jak salon
fryzjerski, szewc czy usługi kra-
wieckie, jak również kryty ba-
sen, łaźnia, sauna, dyskoteka, ki-
no i mediateka. Wszystko w celu
zapewnienia mieszkańcom Ur-
synowa jak największego kom-
fortu codziennego życia. Miał to
być kilkukondygnacyjny kom-
pleks, rozpoczynający się od stro-
ny północnej na skrzyżowaniu
dzisiejszych ulic Beli Bartoka oraz
Alei KEN, a kończący na skrzyżo-
waniu KEN z ulicą Herbsta, w
miejscu, gdzie dzisiaj znajduje
się blok o adresie Alei KEN 85. 

Niestety, jak wiemy, ża-
den taki kompleks han-
dlowy nie powstał, a

pierwsi mieszkańcy dzielnicy –
po swej przeprowadzce do dłu-
go wyczekanych i wymarzonych
mieszkań w osiedlu Jary na Ursy-
nowie Północnym – mieli do dys-
pozycji jeden jedyny sklep – kiosk
RUCHU. W 1977 udało się jeszcze
otworzyć pierwszy spożywczak
w dobrze znanym mieszkańców
Ursynowa charakterystycznym
budynku, zwanym Czerwonia-
kiem, przy ulicy Barwnej 8. Ponie-
waż okolice tego budynku miały
szczególną zdolność do namoka-
nia wodą podczas deszczy i wiel-
kie kałuże utrzymywały się wokół
Czerwoniaka wyjątkowo długo,
to często zakupienie dla rodziny
chleba, kawałka sera czy kilku
konserw wymagało nie lada po-
święcenia i dobrych kaloszy do
przebrnięcia przez wielkie błoto. 

Zpoczątkiem 1978 roku
pojawił się kolejny nie-
wielki sklep spożywczy

w nowo zbudowanym pawilo-
nie przy ulicy Koński Jar 6. Był
on zdecydowanie dogodniej po-
łożony i nowocześniejszy niż ten
przy ulicy Barwnej 8, ale wciąż
nijak się to miało do skali po-
trzeb mieszkańców dzielnicy. Po
tym, gdy otworzono kolejny
sklep spożywczy przy ulicy Wio-
linowej, ten przy Końskim Jarze
został przekształcony w sklep
mięsny. Codziennie już od wcze-
snych godzin porannych przed
sklepem tym ustawiały się długie
kolejki, mimo że towar dowożo-
ny był zawsze dopiero około po-
łudnia. Wkrótce uruchomiono
też pierwsze „pseudo centrum
handlowe” na rogu Alei KEN i
ulicy Beli Bartoka. W kontene-
rach, które pierwotnie miały słu-
żyć jako pomieszczenia socjalne
dla budowlańców, powstał wa-
rzywniak, sklep spożywczy, pa-
smanteria, obuwniczy, papier-
niczy oraz sklep ze sprzętem
AGD. Jednak już w 1983 roku
to prowizoryczne centrum han-
dlowe musiało ulec likwidacji ze
względu na ruszającą w tym
miejscu budowę metra. 

Pierwszym dużym samo-
obsługowym sklepem,
który otwarto na Ursy-

nowie, był Megasam przy ulicy
Surowieckiego 10. Swą działal-
ność rozpoczął w sierpniu 1980
roku. Jeszcze na długo przed
tym, gdy w progach sklepu zawi-
tał pierwszy klient, stołeczna pra-
sa szumnie zapowiadała to wy-
darzenie. Planowano, że sklep
zostanie otwarty tak uroczyście
w dniu 22 lipca (Narodowe Świę-
to Odrodzenia Polski, czyli naj-
ważniejsze święto PRL-u, w dniu
tym urządzano liczne imprezy,
podejmowano ważne państwo-
we decyzje, a przede wszystkim
oddawano do użytku najwięk-
sze inwestycje Polski Ludowej,
takie jak chociażby Pałac Kultu-
ry i Nauki czy Port Północny w
Gdańsku), ale się nie udało i
sklep rozpoczął handel dopiero w
dniu 14 sierpnia. Co ciekawe –
projekt nader nowoczesnego jak
na owe czasy wnętrza sklepu w
ramach czynu społecznego przy-
gotowało samodzielnie czterech
studentów trzeciego roku Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie. Niestety, jak to generalnie z
budownictwem doby PRL-u by-
wało, bardzo szybko zaczęły wy-
chodzić rozmaite usterki i „niedo-
róby”. Dach przeciekał praktycz-
nie od samego początku, ale pod-
czas pierwszej zimy okazało się,
że jest na tyle źle zamontowany,
że ugiął się pod ciężarem śnie-
gu, co groziła jego zawaleniem.
Sklep trzeba było natychmiast
zamknąć, aby usunąć usterkę.
Trzy lata później sklep po raz ko-
lejny wymagał zamknięcia na

dłużej celem przeprowadzenia
sporego remontu po pożarze,
który zniszczył część magazynu.
Ale cóż z tego. Mieszkańcy Ur-
synowa i tak byli uszczęśliwieni,
bo nie musieli już urządzać wy-
praw do innych dzielnic Warsza-
wy tylko po to, aby zrobić naj-
zwyklejsze zakupy spożywcze.
Ursynowianie nie byli już zdani
na marny wybór produktów w
małych spożywczakach w dziel-
nicy czy na taszczenie się z pracy
w przepełnionych środkach
transportu z ciężkimi siatkami
pełnymi zakupów, które udało
się zrobić po drodze. 

M egasam był w tam-
tym czasie jednym z
największych i naj-

nowocześniejszych sklepów sa-
moobsługowych w całej Warsza-
wie. Zajmował powierzchnię
prawie 3 tysięcy m kw. i miał aż
13 kas, chociaż, jak wspominają
mieszkańcy dzielnicy, chyba nig-
dy się nie zdarzyło, aby wszyst-
kie kasy działały jednocześnie.
Dla najmłodszych, którzy często
towarzyszyli rodzicom czy
dziadkom podczas zakupów z
racji tego, że na nich też można
było wziąć, na przykład , przy-
dział sera czy cukru – największą
atrakcją były sklepowe wózki,
którymi można było ścigać się
pomiędzy regałami.

J ednak największym wy-
darzeniem w historii
handlu w dzielnicy było

otwarcie przy ulicy Bacewiczów-
ny 8 pierwszego w Polsce sklepu
sieciówki IKEA. 19 września
1990 przed pawilonem sklepu z
meblami i wyposażeniem
wnętrz ustawiła się gigantycz-
na kolejka ludzi spragnionych
zakupu chociażby doniczki czy
kubka do kawy w skandynaw-
skim stylu. Stojąc w tej kolejce,
można było się posilić hot-d-
ogiem, bo od razu uruchomiono
też przy sklepie budkę z hot-do-
gami, która jest wciąż nieodzow-
nym elementem towarzyszącym
sklepom IKEA. Jak się wkrótce
okazało, ursynowski sklep IKEA
był to tak zwany sklep testowy, w
którym właściciele marki chcie-
li sprawdzić, czy Polakom skan-
dynawska oferta asortymento-
wa przypadnie do gustu i czy na
polskim rynku jest w ogóle miej-
sce na takie produkty i w tych
cenach. A że produkty te robiły
prawdziwą furorę, to niespełna
po półtorarocznym funkcjono-
waniu sklepu w dzielnicy zarząd
IKEA zdecydował o zamknięciu
placówki na Ursynowie i otwar-
ciu znacznie większej i w droż-
szej, ale za to centralnej lokaliza-
cji, a mianowicie w Alejach Jero-
zolimskich 56c. Przed zamknię-
ciem sklepu urządzono wielką
wyprzedaż, którą jeszcze po la-
tach z wielką nostalgią wspomi-
na wielu mieszkańców Ursyno-
wa, bo tak znakomicie można

się było obkupić, dzięki ogrom-
nym obniżkom cen. W 1993 ro-
ku otwarto sklep IKEA w Jan-
kach, a na Ursynowie urucho-
miono darmową linię autobuso-
wą, dzięki której można było do-
jechać bezpośrednio pod drzwi
tegoż sklepu. 

Nie sposób, pisząc na te-
mat handlu na Ursyno-
wie, nie wspomnieć

słynnego Bazarku na Dołku, któ-
ry przez ostatnie miesiące prze-
żywa akurat najtrudniejsze chwi-
le w całej historii swego funkcjo-
nowania. Targowisko istniej już
od 30 lat i dla mieszkańców Ur-
synowa jest integralnym elemen-
tem krajobrazu dzielnicy. Mimo
pojawiających się od czasu do
czasu skarg i narzekań czy to na
bałagan, który zostawiają po so-
bie kupcy, czy na hałas, czy to na
korki, które się tworzą w okoli-
cach bazarku – w dni handlowe
targowiska większość ursyno-
wian odczuwa sentyment do te-
go miejsca i nie wyobraża sobie,
aby miało ono na dobre zniknąć
z dzielnicy. Bazarek od lat ma
rzeszę wiernych klientów, któ-
rzy przychodzą tutaj często ca-
łymi rodzinami, spotykają się za
znajomymi i mają swych ulubio-
nych, zaufanych sprzedawców.

Początek działania targo-
wiska w miejscu jego
pierwotnej lokalizacji

datuje się na rok 1983, gdy część
osiedla Natolin została już wy-
budowana, a w okolicy nie ist-
niał żaden sklep. Pierwsze, jak
to zwykle na bazarach bywa, po-
jawiły się w ofercie warzywa,
owoce, jaja, nabiał, miody, pie-
czywo i kwiaty. Wkrótce otwarto
też pierwszą cukiernię, pod któ-
rą ustawiały się długie kolejki mi-
łośników słodkości, łakomczu-
chów pragnących zakosztować
prawdziwych frykasów, jakimi
były wtedy serwowane tu rurki z
kremem i ciepłe lody. Jednak
prawdziwy rozkwit handlu na
bazarku nastąpił po 1989 roku.
Jak to w tamtych czasach wszę-
dzie bywało, towar wykładano
na łóżkach polowych, stolikach
turystycznych, przyczepach sa-
mochodowych oraz w tak zwa-
nych szczękach. Kupić można by-
ło, jak to ludzie mówili, „wszyst-
ko” – żywność, kosmetyki, arty-
kuły gospodarstwa domowego,
odzież, w tym futra i kożuchy,
obrusy, serwety, książki, kasety z
muzyką i kasety video, komiksy.
A do tego „powiało prawdziwym
Zachodem”. Na bazarku można
było „upolować” takie skarby jak
jeansy Levi’sa, czekolady Milka,
batony Snickers czy Mars, Toble-
rone, proszki do prania Vizir, pa-
sty do zębów Blend-a-med i
prawdziwe Adidasy.

Teren bazaru obejmował
okolice skrzyżowania
ulic Braci Wagów i Pła-

skowickiej aż do przyszłej Alei Ko-
misji Edukacji Narodowej oraz
kawałek terenu położony bardziej
na południe, między ulicami Bra-
ci Wagów i Meander. To właśnie
w tym miejscu znajdował się ów
charakterystyczny dołek, czyli  za-
głębienie terenu, któremu baza-
rek zawdzięcza swoją nazwę. Dzi-
siaj ów dołek już nie istnieje, bo
dokładnie w tym miejscu – przy
ulicy Braci Wagów 20 – wybudo-
wano blok mieszkalny, a obszar
bazarku ograniczony został do je-
go północnej części. W lutym
2008 roku powstało Stowarzy-
szenie Kupców-Inwestorów Gieł-
dy „Na Dołku”, które postawiło
sobie za cel profesjonalne zarzą-
dzanie targowiskiem. Do 6 mar-
ca 2018 roku Bazarek na Dołku
tworzą dwie części: teren, bliżej
ulicy Braci Wagów, gdzie znajdu-
ją się stała infrastruktura handlo-
wa w postaci pawilonów oraz te-
ren bliżej Alei KEN, gdzie odbywa
się tak zwany handel obwoźny,
czyli kupcy zjeżdżają samocho-
dami i rozkładają stoliki, budy
czy namioty, gdzie wykładają
swój towar.

Od momentu zatwier-
dzenia ostatecznego
planu budowy tunelu

Południowej Obwodnicy War-
szawy stało się sprawą oczywi-
stą, iż Bazarek na Dołku będzie
musiał zostać przeniesiony w in-
ną lokalizację na czas drogo-
wych prac. Jako tymczasową lo-
kalizację dzielnica Ursynów za-
proponowała tereny przy ulicy
Płaskowickiej w pobliżu remizy
straży pożarnej. Z kolei kupcy z
bazarku wyszli z propozycją
przeniesienia targowiska na uli-
cę Benedykta Polaka i zaprezen-
towali projekt wybudowania w
tamtym miejscu nowoczesnego
targowiska z eleganckimi pawi-
lonami ze szkła i drewna. Nie-
stety, pomysł ten od razu spo-
tkał się ze sprzeciwem okolicz-
nych mieszkańców. W maju
2015 roku Małgorzata Siarkie-
wicz, ówczesna sekretarz Sto-
warzyszenia Kupców-Inwest-
orów Giełdy „Na Dołku”, wyszła
z propozycją sfinansowania bu-
dowy nowoczesnego targowiska
w ramach Budżetu Partycypa-
cyjnego. 17 maja w klubokawiar-
ni Local odbyła się dyskusja z
mieszkańcami okolic ulicy Be-
nedykta. Ci zdecydowanie sprze-
ciwili się budowie bazarku w ja-
kiejkolwiek formie w tej lokaliza-
cji, argumentując swoją decyzję
obawami przed brudem, szczu-
rami, hałasem i spalinami samo-
chodów dostawczych. 

A by rozwiązać patową
sytuację, burmistrz
dzielnicy Robert Kem-

pa zaproponował jako tymczaso-
wą lokalizację pętlę autobuso-
wą Natolin Północny. Mimo że
kupcy z bazarku bynajmniej nie

byli usatysfakcjonowani tą pro-
pozycją, w sytuacji, gdy nie moż-
na było znaleźć jakiejkolwiek in-
nej rozsądnej lokalizacji, od dnia
17 marca 2018 roku bazarek roz-
począł swe funkcjonowanie w
tym właśnie miejscu. Szczęśliwi
nie są również okoliczni miesz-
kańcy. Jednak było to tylko roz-
wiązanie tymczasowe, gdyż han-
del w tym miejscu był możliwy
tylko do 30 maja 2021 roku.
Wśród kupców doszło do rozła-
mu – część z nich nie chciała
przeprowadzki i jedynie zdecy-
dowała się przenieść handel od
dnia 5 czerwca 2021 roku w oko-
lice przy Szpitalu Południowym,
u zbiegu ulic Pileckiego i Gan-
dhi, w wyniku czego w dzielnicy
zaczęły działać dwa targowiska.

Wdniu 23 sierpnia
radny ursynowski,
Paweł Lenarczyk po-

informował, że dzielnica zdecy-
dowała się  przeznaczyć 300 ty-
sięcy złotych na przygotowanie
koncepcji architektonicznej no-
wego targowiska miejskiego u
zbiegu ulicy Płaskowickiej i Bra-
ci Wagów, czyli na dawnym
“Dołku” (projekt o nazwie #Ba-
zarekNaDolku nabiera kształtu).
Projekt został przyjęty przez rad-
nych jednogłośnie. Bazarek ma
się stać targowiskiem miejskim.
Na ten rok przeznaczono 30 ty-
sięcy złotych na przygotowania,
a na 2022 rok 270 tysięcy zło-
tych na sam projekt odtworzenia
targowiska.

Projekt bazarku ma
współgrać z koncepcją
parku linearnego z

2016 roku, którą wraz z miesz-
kańcami dzielnicy opracowała
architekt krajobrazu Katarzyna
Łowicka. Planowane jest wybu-
dowanie lekkiego budynku biu-
rowo-socjalno-magazynowego
oraz zadaszenia nad stoiskami
handlowymi. Targowisko ma za-
jąć powierzchnię około 4 800 m
kw., a więc byłby to obiekt o po-
łowę mniejszy niż dawne targo-
wisko, ale o podobnej wielko-
ści, co obecne prywatne targo-
wisko na dawnej pętli autobuso-
wej. Rozpoczęcie tworzenia ba-
zarku będzie możliwe po spraw-
dzeniu nośności tunelu POW,
aby mieć pewność, że w tym
miejscu może w ogóle stanąć ta-
ki budynek. Gdyby się okazało,
że w jakikolwiek sposób nie by-
łoby to bezpieczne, to wybrana
przez dzielnicę pracownia ar-
chitektoniczna będzie miała zle-
cone przygotowanie innego wa-
riantu targowiska.

Bazarek w nowej odsło-
nie i w nowej lokaliza-
cji mógłby zacząć dzia-

łać nawet już około marca 2023
roku. Jednak, jak zaznacza bur-
mistrz dzielnicy Robert Kem-
pa, jest to wersja bardzo opty-
mistyczna.

Dzieje handlu na Ursynowie
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DZIAŁKI rekreacyjno-
budowlane, Prażmów, 
602 770 361

KUPIĘ las, okolice Prażmowa,
602 770 361

WYNAJMĘ magazyn o pow. 
120 m2, Piaseczno. 603 323 603

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy: 
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż:
!Centrum, 24 m2, 1 pok.,

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

!Konstancin, 100 m2

apartament, obok parku, dobra
cena, 601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

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

!Ursynów Imielin ,70 m2, 
3 pok.,z garażem, ładne, 
601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom ok. Góry Kalwarii, w

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

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

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

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

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

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

!Piaseczno Gołków, 80 m2

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

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

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

Działki:
!Działka 1600 m2

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

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

!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

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

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

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

Do wynajęcia:
!Mokotów, ul. Belwederska, 

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

Lokale handlowe :
!58 m2 z dobrym najemcą,

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

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

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

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

!Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep
spożywczy działający, dobre
dochody, do wynajęcia, 18 tys.
zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5 mln. zł, 
z powodu braku czasu, 601 720 840

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

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

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

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

!Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840,

!Sadyba,lokal handlowy 110 m2

do wynajęcia, wysoki standard, witryny
przy głównej ulicy, 601 720 840

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

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

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, 

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

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

Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

PRZYJMĘ do pracy ślusarza-
spawacza, praca przy
samochodach ciężarowych, Łazy 
k. Piaseczna, tel. 604 626 444

PRZYJMĘ mechanika
samochodów ciężarowych, Łazy 
k. Piaseczna, tel. 604 626 444

ZATRUDNIĘ  lakiernika
proszkowego, ślusarza, operatora
lasera, Baniocha, 602 253 180

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

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

HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres, 

601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MALOWANIE, 722 920 650

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PRANIE dywanów, 
wykładzin, kanap, 

669 945 460

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 303 530

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

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
PROSIMY O KONTAKT 

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

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

W piątek 3 września (w 31 rocznicę
śmierci Mieczysława Fogga) tradycyjnie
rozpocznie się XVIII Ogólnopolski Festi-
wal Piosenki Retro im. Mieczysława Fog-
ga pod Honorowym Patronatem Prezy-
denta Warszawy Rafała Trzaskowskie-
go, Rodziny Foggów, Fundacji Retro im.
Mieczysława Fogga, Muzeum Polskiej
Piosenki w Opolu, Biblioteki Polskiej Pio-
senki w Krakowie i Radia dla Ciebie.
Program obejmuje ponad 30 imprez na
terenie całego kraju. Mieszkańców War-
szawy i okolic zapraszamy na poniższe:

PPIIĄĄTTEEKK,, 33 WWRRZZEEŚŚNNIIAA,, ggooddzz.. 2222.. Specjalne wy-
danie Retrofonii na antenie Radia dla Ciebie. Au-
dycję poprowadzi Michał Fogg, prawnuk Mieczy-
sława. Gościem programu będzie Wojciech Dą-
browski, dyr. art. XVIII OFPR.

SSOOBBOOTTAA,, 44 WWRRZZEEŚŚNNIIAA,, ggooddzz.. 1144-1199.. Dom Spo-
tkań z Historią. Impreza plenerowa Ikony Warsza-
wy – 120 lat Mieczysława Fogga i Hotelu Bristol.
Miejsce: skwer przy pomniku Bolesława Prusa (róg
Krakowskiego Przedmieścia i ul. Karowej), godz. 14.
Wspomnienia Michała Fogga o pradziadku, godz.
18. Koncert zespołu Voice Band na balkonie Hote-
lu Bristol (gościnnie wystąpi Ewelina Flinta).

SSOOBBOOTTAA,, 44 WWRRZZEEŚŚNNIIAA,, ggooddzz.. 2200..3300.. Miejsce
spotkań Niepodległa (Łazienki Królewskie, al.
Ujazdowskie 4). Projekcja filmu Fredek uszczęśli-
wia świat (1936), organizowana przez Filmotekę
Narodową – Instytut Audiowizualny.

SSOOBBOOTTAA-NNIIEEDDZZIIEELLAA,, 44-55 WWRRZZEEŚŚNNIIAA,, ggooddzz..
1188.. Teatr 6 PIĘTRO (PKiN, Plac Defilad 1). Spek-
takl Piękna Lucynda Mariana Hemara.

NNIIEEDDZZIIEELLAA,, 55 WWRRZZEEŚŚNNIIAA,, ggooddzz.. 1144.. Spacer
śladami Eugeniusza Bodo, organizowany przez
Warszawski Zaułek. Miejsce zbiórki: Uniwersytet
Muzyczny im. Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2.
Prowadzenie: Hubert Smoczyk.

FFIILLMMOOTTEEKKAA NNAARROODDOOWWAA  - IINNSSTTYYTTUUTT AAUU-
DDIIOOWWIIZZUUAALLNNYY zaprasza do Kina Iluzjon (ul. Na-
rbutta 50a) na Festiwalowy Przegląd Filmów XX-
lecia międzywojennego (wszystkie projekcje w
sali Mała Czarna):

PPIIĄĄTTEEKK,, 33 WWRRZZEEŚŚNNIIAA,, ggooddzz.. 2200.. Projekcja fil-
mu Rok 1914 (produkcja 1936). Przed seansem
kronika filmowa PAT z udziałem Chóru Dana
(1934).

WWTTOORREEKK,, 77 WWRRZZEEŚŚNNIIAA,, ggooddzz.. 2200.. Film Do-
dek na froncie (1936).

PPIIĄĄTTEEKK,, 1100 WWRRZZEEŚŚNNIIAA,, ggooddzz.. 2200..3300.. Film Na
Sybir (1930).

NNIIEEDDZZIIEELLAA,, 1122 WWRRZZEEŚŚNNIIAA,, ggooddzz.. 1166.. Film Nie-
bezpieczny romans (1930).

Pomimo wciąż trwającej
pandemii Muzeum Nie-
podległości wychodzi z
wieloma ciekawymi pro-
pozycjami dla odwiedzają-
cych. Po sukcesie wydarze-
nia pod hasłem „Otwarty
Pałac” 21 sierpnia w sie-
dzibie głównej – Pałacu
Przebendowskich/Radzi-
wiłłów – pojawiły się kolej-
ne, równie ciekawe. O
tym, już wkrótce…

Pałac Przebendowskich/Ra-
dziwiłłów to miejsce, w którym
na odwiedzających czekało moc
atrakcji. Możliwe było darmowe
zwiedzanie wystaw stałych i cza-

sowych, spotkania autorskie,
spacer przewodnicki, kiermasz
wydawnictw Muzeum Niepodle-
głości w promocyjnych cenach, a
nawet wspólne śpiewanie pieśni
niepodległościowych. Odwie-
dzający mieli okazję dowiedzieć
się o odkryciach archeologicz-
nych, paleontologicznych i zwią-
zanych z nimi projektach dofi-
nansowywanych ze środków
unijnych. Można było obejrzeć
wystawę „Polonia Restituta. O
Niepodległość i granice 1914-
1921” i wysłuchać komentarza
Jana Engelgarda. Równie cieka-
we było kuratorskie zwiedzanie
wystawy „Z Orłem Białym przez

wieki”. Symbole władców, pań-
stwa i narodu połączone zostały
z warsztatami plastycznymi, pro-
wadzonymi przez Michała Ry-
baka, czy kuratorskim zwiedza-
niem wystawy Kresy i Bezkresy
w zbiorach Muzeum Niepodle-
głości, po której oprowadzał
Krzysztof Bąkała. 

Wśród atrakcji znalazło się
jeszcze wiele pozycji m.in.: spa-
cer wokół Pałacu Przebendow-
skich/Radziwiłłów, z prowadze-
niem Doroty Szostakowskiej. Sa-
lon Dobrej Książki zaprezento-
wał wydawnictwa Muzeum Nie-
podległości w Warszawie. Pro-
wadzenie: Krzysztof Bąkała, Jan
Engelgard, Andrzej Kotecki. Do
dyspozycji zwiedzających była
też sala multimedialna, gdzie
odbył się wykład prof. Barbary
Czarneckiej z Uniwersytetu w
Białymstoku – o doświadczeniu
kobiecym w obozach koncentra-
cyjnych, a następnie kuratorskie
zwiedzanie wystawy czasowej
„Kobiece doświadczenie obozu
koncentracyjnego”.

W równie interesujących wy-
darzenia mogli uczestniczyć od-
wiedzający Cytadelę w ostatnią
sobotę sierpnia, ale o tym już w
następnym numerze.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Otwarty Pałac sukcesem...

XVIII OGÓLNOPOLSKI 
FESTIWAL PIOSENKI RETRO
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