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Z anosi się na zaskakujący po-
niekąd manewr najlepszej
polskiej sportsmenki ostat-

nich lat, arcymistrzyni rzutu mło-
tem, dwukrotnej mistrzyni olim-
pijskiej i czterokrotnej mistrzyni
świata Anity Włodarczyk, będącej
sportową twarzą Warszawy. Ani-
ta ma zmienić barwy klubowe,
przenosząc się ze stołecznej Skry
do AZS AWF Katowice, co potwier-
dzili jego szefowie. W Katowicach
oferują jej bardzo dobre warunki
finansowe, a na dodatek w ciągu
dwóch lat przy uczelni powstaną
nowoczesny stadion lekkoatletycz-
ny i hala treningowa z pełnowy-
miarową okólną bieżnią. Nic więc
dziwnego, że słynna miotaczka
chętnie opuści ruiny dawnego
kompleksu sportowego przy Wa-
welskiej, będące hańbą stolicy. 

N a tę hańbę zapracowało
mnóstwo ekip rządzących
miastem zarówno za ko-

muny, jak i po 1989 roku w całko-
wicie wolnej już Polsce. Równo 50
lat temu na stadionie Skry poło-
żono pierwszą w krajach socjali-
stycznych tartanową bieżnię pro-
dukcji amerykańskiej firmy 3M z
nadzieją, że w ślad za tą inwesty-
cją pójdą tam następne, bowiem
trybuny owego obiektu już wtedy
były na poły zrujnowane. Niestety
jednak, ten stan zapaści przez pół
wieku tylko się pogłębił. Skra była
wprawdzie przez czas pewien Mek-

ką polskiej lekkoatletyki, dyspo-
nując jedyną syntetyczną na-
wierzchnią w kraju, ale monopol
szybko się skończył, a problemy
związane z niedoinwestowaniem
pozostały wraz ze wspomnienia-
mi o rekordach świata i Europy,
ustanawianych przy Wawelskiej
przez Irenę Szewińską (400 m),
Teresę Sukniewicz i Grażynę Rabsz-
tyn (100 metrów przez płotki),
Bronisława Malinowskiego (3000
metrów z przeszkodami) Włady-
sława Kozakiewicza (skok o tycz-
ce) oraz Mariana Woronina (100
metrów). 

U schyłku PRL bieda aż pisz-
czała, więc o cyzelowaniu
infrastruktury sportowej

nikt nie myślał. W efekcie popada-
jąca w ruinę Skra stała się – po-
dobnie jak inny pomnik socjali-
zmu, stadion Dziesięciolecia – tere-
nem targowym, a potem na obrze-
żach lekkoatletycznej niecki roz-
gościli się różni spryciarze, między
innymi ze służb specjalnych, otwie-
rając chociażby komis z samocho-
dami amerykańskimi, sprowadza-
nymi na pozór jako mienie przesie-
dleńcze. Upływały lata, kombina-
torzy się dorabiali, a sport na Skrze
stopniowo gasł i już mało kto pa-
mięta, że oprócz świetnych lekko-
atletów (sprinter Wiesław Maniak,
tyczkarz Tadeusz Ślusarski, rekor-
dzistka świata w biegu na 400 me-
trów przez płotki Krystyna Hry-
niewicka-Kacperczyk) w klubie
przy Wawelskiej znakomicie rozwi-
nęła się siatkówka żeńska z przy-
szłymi gwiazdami Małgorzatą
Glinką i Katarzyną Skowrońską,
wychowanką ursynowskiej szkoły
przy Hawajskiej. Dziś umilkły już
nawet echa niegdysiejszej świetno-
ści Skry, gdy hotel obok stadiono-
wej wieży był bazą ogólnopolskch
zgrupowań lekkoatletycznej ka-

dry, a przy siatkarkach uwijał się
legendarny trener – Hubert „Kat”
Wagner, mieszkający naówczas na
Ursynowie.

T ak samo jak wiele innych
dużych obiektów sporto-
wych w Warszawie również

kompleks Skry został po 1989 ro-
ku oddany w użytkowanie klubo-
wi, który w następstwie przedziw-
nych działań swojego kierownic-
twa i jednoczesnym braku odpo-
wiedniej troski ze strony władz
miejskich narobił sobie długów. W
efekcie doszło do procesu sądowe-
go i prawo użytkowania wieczy-
stego zostało Skrze odebrane – ty-
le że prezes Krzysztof Kaliszewski
(jednocześnie trener Anity Wło-
darczyk) jeszcze nie zdążył zwrócić

kluczy miastu z uwagi na skom-
plikowane procedury przejmowa-
nia potężnego obiektu.

Aby sekcje klubowe mogły
nadal trenować i otrzymy-
wać subwencje z ratusza,

obok RKS Skra założono Skrę bis
(OKS Skra), co jednak w niewiel-
kim stopniu poprawia byt zawod-
ników i trenerów. Miasto zaplano-
wało przynajmniej budowę nowe-
go stadionu lekkoatletycznego, ale
termin ukończenia inwestycji jest
wysoce niepewny, bowiem dużo
zależy od tego, czy 50 procent kosz-
tów pokryje Ministerstwo Sportu i
Turystyki, gdzie rządzą przedsta-
wiciele Prawa i Sprawiedliwości,
raczej nieżyczliwi prezydentowi
Warszawy Rafałowi Trzaskowskie-

mu z Platformy Obywatelskiej. Nie
wiadomo więc, czy w politycznym
młynie sprawa rychło się przemie-
le na korzyść sportu.

G dy Anita Włodarczyk zo-
stanie zawodniczką AZS
AWF Katowice, to nawet

wciąż mieszkając w Warszawie,
nie będzie brana pod uwagę w do-
rocznym plebiscycie na najlepszych
sportowców stolicy – tak jak nie
jest uwzględniany będący od lat
warszawiakiem niedawny mistrz
świata w rzucie dyskiem Piotr Ma-
łachowski, reprezentujący barwy
Śląska Wrocław. Swoją drogą prze-
dziwna to sytuacja, bo z kolei w
tym plebiscycie mogliby być brani
pod uwagę czołowi piłkarze Legii
będący cudzoziemcami, a przecież

futbolowa spółka z Łazienkowskiej
stanowi faktycznie najbardziej
znaczącą na niwie sportowej wi-
zytówkę miasta, bardziej wyrazistą
nawet niż siatkarze ONICO (daw-
niej AZS Politechnika). 

N o cóż, musiało upłynąć 30
lat od momentu transfor-
macji ustrojowej, by w

Warszawie zorientowano się, że
ze sportem wyczynowym w mieście
coś nie tak. Obecnie próbuje się
wprowadzić rozwiązania sanacyj-
ne, m. in. w klubie Orzeł na Pra-
dze, ale niczego się nie zrobi od rę-
ki, bo zamiast stworzyć coś nowe-
go, o wiele łatwiej zniszczyć to, co
zostało kiedyś zbudowane – jak
choćby kompleks sportowy Gwar-
dii przy Racławickiej, z którego w
pewnym momencie państwo (bo
akurat nie miasto) po prostu wy-
pędziło tysiąc zawodników kilku
dyscyplin. 

P roblem bazy dla sportu wy-
czynowego istnieje również
na Ursynowie, gdzie przy-

najmniej jest duża hala, wybudo-
wana jeszcze w okresie, gdy dziel-
nica miała status samodzielnej
gminy. W szale narastającej dewe-
loperki zapomniano na przykład,
że ursynowska młodzież potrzebu-
je chociaż jednego pełnowymiaro-
wego boiska piłkarskiego, już nie
mówiąc o lekkoatletycznym (bo
przy Koncertowej mamy obiekt o
charakterze szkolnym). Mur nie-
możności, wynikającej po części z
roszczeń reprywatyzacyjnych,
sprawia, że wciąż nie ma plano-
wanego stadionu w sąsiedztwie ha-
li UCSiR, a lata lecą. I prędzej dzi-
siejsza młodzież zamieni się w po-
kolenie staruszków, niż ten stadion
powstanie. W Berlinie powiedzieli-
by, ot – polnische Wirtschaft...
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Charakterystyczny budynek Galerii Ursynów przy al. Komisji Edukacji Narodowej
36 powstał w latach 1999-2001 dla potrzeb spółdzielni mieszkaniowej Przy Metrze i
swoimi 18 piętrami służy przede wszystkim do celów mieszkaniowych, ale na dwóch
najniższych kondygnacjach naziemnych mieszczą się placówki komercyjne.

I właśnie tam pojawiły się parę tygodni temu poważne przecieki ze stropu, co zmusiło gospodarzy
obiektu do prowizorycznych zabezpieczeń. Nowa izolacja ma być zainstalowana dopiero po dokład-
nym zbadaniu przyczyn. Jak widać, konstrukcja budynku nie jest doskonała i wymaga poprawek. A
warto przypomnieć, że gdy gmach z Galerią powstawał, rozważano nawet ulokowanie tam – o krok
od stacji metra Natolin – ursynowskiego ratusza. 

Władze Dzielnicy Ursynów wraz z Dziel-
nicową Komisją Dialogu Społecznego
Dzielnicy Ursynów zapraszają na Bal
Karnawałowy zorganizowany dla miesz-
kańców Ursynowa ze znaczną niepełno-
sprawnością. Bal odbędzie się 19 lutego
br. (wtorek) o godz. 16.30 w sali im. J.U.
Niemcewicza w Ratuszu Dzielnicy Ursy-
nów (al. KEN 61, stacja metra Imielin).
Wstęp na bal jest bezpłatny. 

Władze dzielnicy wspólnie z organizacjami po-
zarządowymi zapraszają do wspólnej zabawy
dzieci z niepełnosprawnością, ich rodziców, dziad-
ków, opiekunów, wolontariuszy, harcerzy. Bal
karnawałowy, który stały się ursynowską tradycją,
jest świetną okazją do integracji rodzin osób z
niepełnosprawnością. W trakcie zabawy odbędą
się konkursy dla dzieci i dorosłych oraz występy za-
proszonych gości. Jak informują organizatorzy
sala konferencyjna, w której odbędzie się bal, jest
w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawno-
ścią ruchową (winda). Osoby podróżujące na bal
metrem proszone są o korzystanie z południowe-

go wejścia (podjazd dla wózków).Osoby chętne do
wzięcia udziału w balu prosimy o kontakt pod
numerem tel. 665 110 031, e-mail: ma-
ja3@xl.wp.pl.

Po sukcesie, jaki akcja Urzędu
Dzielnicy Ursynów odniosła
przez ostatnie dwa lata  i zado-

woleniu par, które razem świę-
towały swoje 40, 50 i 60-lecia
zawarcia związków małżeń-

skich, informujemy, że w roku
bieżącym Władze Dzielnicy pod-
jęły decyzje o kontynuacji orga-
nizacji Ursynowskiego Jubile-
uszu Par.

Serdecznie zapraszamy Pań-
stwa, którzy w roku 2019 obcho-
dzą okrągłe rocznice pożycia
małżeńskiego (40, 45, 50, 55,
60 lat itp.) do zgłaszania się do
Urzędu Dzielnicy Ursynów e-m-
ail:ijanowska@ursynow.pl, tel.
22 443 73 54.

Na Państwa zgłoszenia czeka-
my do końca października 2019
r. Mamy nadzieję, że również w
tym roku uroczystość spotka się
z pozytywnym odbiorem wśród
naszych mieszkańców.

r e d

W ubiegłym roku, w star-
tującym wtedy Dzielnico-
wym Ośrodku Kultury
Ursynów przy ul. Kajako-
wej 12b, udostępniono
salę i tak rozpoczęła się
przygoda mieszkańców
Ursynowa z tangiem ar-
gentyńskim. 

Początkiem była inauguracyj-
na milongaa pokazowa, później
zebrała się grupa 12 osób, które
zaczęły regularnie przychodzić
na cotygodniowe zajęcia. W wa-
kacje, stowarzyszenie tanga ar-
gentyńskiego „La Mirada” zło-
żyło wniosek w Urzędzie Dziel-
nicy Ursynów o dofinansowanie
projektu „Międzypokoleniowy
kurs tanga argentyńskiego”,
skierowany głównie do senio-

rów 60+. Dzięki pozytywnej de-
cyzję i możliwe stało się otwarcie
dwóch pełnych grupy (ok 30
osób każda): w DK Stokłosy na
ul. Lachmana 5 i w DOK Ursy-
nów przy ul. Kajakowej 12. 

Ursynowianie pokochali tan-
go. Są aktywni, wytrwali, głod-
ni wiedzy, ćwiczeń, robią postę-
py i sprawiają organizatorom
spotkań  nieopisaną radość swo-
im zaangażowaniem. Chcąc
uczcić pierwszy rok tanga na Ur-
synowie stowarzyszenie „La Mi-
rada” zorganizowało bezpłatną,
urodzinową milongę, która od-
była się w niedzielę, 3 lutego w
miejscu, w którym wszystko się
zaczęło, czyli w DOK Ursynów.
W czasie jubileuszowego spotka-
nia z udziałem władz Ursyno-

wa, uczniów oraz tangowych i
nietangowych znajomych odby-
ła się lekcja dla początkujących
oraz wspólny taniec. Z okazji ro-
ku tanga na Ursynowie był torty,
świeczka i życzenia.

-Tango wyzwala w mieszkań-
cach Ursynowa ogromną moc i
pozytywną energię. Ponad 100
osób obecnych na spotkaniu,
które odbyło się na początku lu-
tego w Dzielnicowym Ośrodku
Kultury Ursynów to dowód na
to, że ursynowianie pokochali
argentyński taniec. Dlatego
przy wsparciu finansowym
Urzędu Dzielnicy Ursynów spo-
tkania z tangiem będą organizo-
wane także w tym roku – po-
wiedział zastępca burmistrza
Jakub Berent.

Konkurs Tańca Dance Ma Sens 
– zgłoszenia do 15 lutego

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Primus zaprasza na III Mię-
dzyszkolny Konkurs Tańca Dance Ma Sens 2019 pod patronatem Burmistrza
Dzielnicy Ursynów Roberta Kempy.

Organizatorzy zapraszają uczniów szkoły podstawowej klas 6-8, uczniów oddziałów gimnazjal-
nych oraz licealistów. Przewidziano dwie kategorie taneczne: soliści oraz grupy. Występy uczest-
ników oceni profesjonalna komisja sędziowska. Zgłoszenia do 15 lutego!

Oddaj niebezpieczne odpady 
do mobilnego punktu

Dzielnicę Ursynów odwiedzają dwa Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (tzw. MPSZOK), które w systemie objazdowym odbiera-
ją od mieszkańców drobne odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw
domowych. 

Na Ursynowie MPSZOKi stoją w dwóch lokalizacjach:
na parkingu u zbiegu ul. Hirszfelda i ul. Gandhi – w każdą sobotę, w godzinach: 12.00 – 13.30, na
pętli autobusowej na terenie Osiedla Kabaty (przy Tesco) – w każdą środę, w godzinach: 13.00 –
14.30.

W MPSZOK można oddać m.in.:
opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone np. opa-
kowania po detergentach, środkach ochrony roślin; pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach; zu-
żyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe; rozpuszczalniki; kwasy; alkalia (substancje
żrące); świetlówki, lampy fluorescencyjne, lampy energooszczędne,termometry rtęciowe; tusze,
tonery do drukarek czy akumulatory i baterie.

Galerię zalewa woda, mieszkańców – krew

Tango w DOK Ursynów

Ursynowski Jubileusz Par 2019

Bal karnawałowy już 19 lutego
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Budimex oficjalnie oddał do użytku dwu-
jezdniową drogę łączącą ul. Czerniakow-
ską z ul. Wolicką. Odcinek nosi oficjalną
nazwę Al. Polski Walczącej. Inwestycja
była realizowana od kwietnia 2017 r. na
zlecenie Miejskiego Zarządu Inwestycji
Drogowych w Warszawie. Wartość robót
budowlanych to 39,5 mln zł.

W zakres powierzonego Budimeksowi kon-
traktu wchodziło wybudowanie dwujezdniowej
drogi z nawierzchnią bitumiczną, łączącej ul.
Czerniakowską przez ul. Nehru z ul. Wolicką. W
pasie dzielącym jezdnie, na odcinku od ul. Plano-
wanej Melomanów do ul. Planowanej Wschodniej
zachowano rezerwę na przyszłą trasę tramwajo-
wą. Do tego czasu rezerwa ta będzie wykorzysty-
wana jako pasy dla autobusów. Poza drogą wyko-
nano także cztery skrzyżowania pełne i dwa skrzy-
żowania tylko ze skrętami w prawo. Przestrzeń
wzdłuż nowej drogi została zabudowana chodni-
kami i ścieżkami rowerowymi. W tym samym
czasie budowane były także wodociąg i kanaliza-
cja sanitarna. 

Prace budowlane przy tej inwestycji zostały za-
kończone w terminie określonym w kontrakcie.
Wyzwaniem okazała się zmienna niweleta, czyli
linia łącząca punkty wysokościowe robót ziem-

nych oraz wysoki poziom wód gruntowych. Wy-
musiło to nawiezienie ok. 40 tys. m3 gruntu
wzmacniającego. Specjaliści Budimeksu poradzi-
li sobie jednak z tym zadaniem, a firma udzieliła
zbudowanej trasie aż 7 lat gwarancji. 

Dwukilometrowy odcinek został oficjalnie
otwarty dla ruchu samochodowego. – Mimo nie-
wielkiej długości drogi jest to trasa bardzo istotna
w kwestii poprawy komunikacji na Dolnym Moko-
towie. Odcinek pomoże w odkorkowaniu ul. Czer-
niakowskiej w godzinach szczytu i będzie skrótem
między Wisłostradą a Trasą Siekierkowską – mó-
wi Dariusz Blocher, prezes firmy Budimex S.A.

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią
tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju go-
spodarczym Polski. W okresie 50 lat istnienia fir-
my zrealizowano tysiące nowoczesnych inwesty-
cji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysło-
wych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kie-
rowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju
pozwoliły firmie zdobyć pozycję lidera polskiego
rynku budowlanego. Od 1995 roku spółka noto-
wana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011
wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej
odpowiedzialnych spółek giełdowych. W skład
grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości i Mosto-
stal Kraków.

Niedawno miałem okazję przejeżdżać ro-
werem przez rezerwat przyrody Mory-
sin. Wymaga to sporej determinacji,
udało się przedrzeć przez zarośnięte
ścieżki. To wciąż dzikie miejsce obfitują-
ce w niedostępne gęste zarośla, powyw-
racane drzewa. Jest usytuowany po
wschodniej stronie Jeziora Wilanowskie-
go. Sprawia wrażenie zapomnianego
przez wszystkich. Opiekę nad nim spra-
wuje Muzeum Pałacu Króla Jana III w
Wilanowie, ale wcale tego nie widać. 

Morysin, którego historia jest niezwykle cieka-
wa, został założony jako romantyczny park z kró-
lewskim zwierzyńcem, dziś jednak z romanty-
zmem ma niewiele wspólnego. Ruiny dawnych
budowli zdają się wołać o pomoc. A jest co rato-
wać, bo na terenie znajdują się tam resztki kilku
interesujących obiektów. Właściwie nie wiado-
mo, dlaczego nikt dotąd nie zadbał o przywróce-
nie ich do dawnej świetności. 

Polska w swej historii ucierpiała,tracąc bezpow-
rotnie wiele cennych zabytków. Ich brak to niepo-
wetowana strata dla kultury. Przyzwolenie na to,
by kolejne, stojące jeszcze w Morysinie niszczały
i zamieniały się z każdym rokiem w kupę gruzu
jest nie do przyjęcia. Nie powinniśmy na to pozwa-
lać jako społeczeństwo. Zwłaszcza że doświad-
czyliśmy tylu zniszczeń w wyniku wojen, zmian
społecznych, własnościowych etc. 

Morysin mógłby być na powrót perełką przyrod-
niczą i architektoniczną. Tym bardziej, że budow-

le tam usytuowane były projektowane przez wy-
bitnych architektów epoki. 

Wydawanie monografii, czy też organizowa-
nie wycieczek dzieci i młodzieży popularyzują-
cych wiedzę o Morysinie nie rozwiążą problemu.
Miejsce to powinno być priorytetem dla dzielnicy
i dla decydentów. Tymczasem park przypomina
śmietnisko, a cenne zabytki niszczeją. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Upłynęły już dwa lata od
momentu, gdy wraz z gru-
pą mieszkańców podjąłem
działania, aby zmienić
przepisy prawa, które wy-
kluczyły część mieszkań-
ców w ubieganiu się o od-
szkodowania  na poprawę
warunków akustycznych
lokali w związku z ustano-
wieniem  Obszaru Ograni-
czonego Użytkowania wo-
kół lotniska Okęcie. 

Nie wszystkim mieszkańcom
– a chodzi tu o mieszkańców nie-
ruchomości położonych w naj-
bliższym sąsiedztwie, których
nieruchomości znalazły się we-
wnątrz obszaru ograniczonego
użytkowania ustanowionego w
2007 roku –  udało się w termi-
nie dwóch lat złożyć wnioski o
odszkodowania w związku z
ustanowieniem Obszaru Ogra-
niczonego Użytkowania. Niezło-
żenie tych wniosków nie wynika-
ło z opieszałości mieszkańców, a
raczej z różnych interpretacji
przepisów prawa i wątpliwości

co do obowiązywania obszaru
ograniczonego użytkowania
ustanowionego w 2007 roku,
które doprowadziły do tego, że
część mieszkańców złożyło w
terminie wnioski odszkodowaw-
cze, a część  – w szczególności ci
mieszkańcy, którzy działali w za-
ufaniu do interpretacji wydawa-
nych przez sądy oraz organy
władzy, w tym wojewodę mazo-
wieckiego – niestety nie zmie-
ściła się w terminie  2 lat. Wie-
dząc jak ważny jest to temat dla
mieszkańców Ursynowa, rów-
nież i ja się zaangażowałem w
ten proces, między innymi spo-
tykając się z panem Adamem
Bodnarem –  Rzecznikiem Praw
Obywatelskich. Między innymi
te działania przyniosły efekt w
postaci zaangażowania się
Rzecznika, który zaskarżył do
Trybunału Konstytucyjnego
dwuletni termin przewidziany
na składanie wniosków odszko-
dowawczych, uznając go za zbyt
krótki, a co za tym idzie niezgod-
ny z Konstytucją RP. 

W marcu 2018 roku  Trybu-
nał Konstytucyjny orzekł, że ten
dwuletni termin jest niekonsty-
tucyjny i dał ustawodawcy rok
na ponowne uregulowanie tej
kwestii. W styczniu 2019 roku
rozpoczął się proces legislacyj-
ny mający na celu zmianę nie-
konstytucyjnego przepisu arty-
kułu 129 prawa o ochronie śro-
dowiska. Prace obecnie toczą
się w Senacie, gdzie zostały
ogłoszone konsultacje społecz-
ne. W tych konsultacjach na

pewno ja oraz  Otwarty Ursy-
nów na pewno wypowiemy się
co do pomysłów legislacyjnych.
Projekt zmiany ustawy w obec-
nym  kształcie realizuje postula-
ty skierowane przez Trybunał
do Ustawodawcy.  Ustawodaw-
ca przewiduje w tym projekci
5-letni termin na zgłaszanie
roszczeń w przypadku ustano-
wienia nowych obszarów ogra-
niczonego użytkowania. Prze-
widuje także mechanizm umoż-
liwiający osobom, które  - ze
względów o których pisałem
powyżej  - nie zgłosiły wcześniej
swoich wniosków, aby mogły to
uczynnić w nowym, 3-letnim
terminie.  W sprawach, w któ-
rych  roszczenia nie wygasły
przed wejściem w życie nowe-
li, będzie obowiązywał dłuższy,
pięcioletni termin. 

Mam nadzieję, że zmiany te
wejdą w kształcie przedstawio-
nym powyżej i zamierzam ob-
serwować prace parlamentarne
nad projektem i interweniować
w imieniu mieszkańców  w
przypadku podjęcia jakichkol-
wiek prób zmian projektu. Bar-
dzo wierzę, że sprawiedliwość
tym razem stanie po stronie
mieszkańców, którzy na skutek
rozbieżnego interpretowania
przepisówprzez organy sądow-
nicze muszą żyć w nieustanym
hałasie. Na bieżąco będę infor-
mował o postępach  prac w Par-
lamencie. 

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  

O t w a r t y  U r s y n ó w

W Wołominie odbyło się
spotkanie przedstawicieli
samorządów gminnych
metropolii warszawskiej.
Uczestnicy podzielili się
doświadczeniami i nara-
stającymi problemami do-
tyczącym gospodarki od-
padami.

Stolica i 30 gmin metropolii
warszawskiej, zaniepokojone ob-
serwowanymi zjawiskami, kolej-
ny raz wystąpiły do władz cen-
tralnych z apelem o merytoryczną
dyskusję na temat gospodarowa-
nia odpadami. Brak  uporządko-
wania systemu gospodarki, zbyt
mała liczba instalacji, rosnące ce-
ny ustalane przez operatorów od-
bierających odpady to tylko nie-
które z problemów obserwowa-
nych przez wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast i gmin woje-
wództwa mazowieckiego.

– Na spotkaniu omówiliśmy
problemy związane z odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych, wymieniliśmy się
doświadczeniami oraz wypraco-
waliśmy wspólne stanowisko –
mówi Michał Olszewski, wice-
prezydent stolicy i dodaje: – Te
postulaty przedstawimy 31 stycz-
nia na spotkaniu w Izabelinie. Li-
czymy na to, że minister środowi-
ska, planując kolejne działania
legislacyjne, będzie wreszcie brał
pod uwagę, jakie one niosą kon-
sekwencje dla mieszkańców na-
szych miast i gmin.

– Obecnie cały ciężar systemu
gospodarki odpadami komunal-
nymi spoczywa na naszych
mieszkańcach. To z opłat wno-
szonych przez nich finansowany
jest odbiór odpadów, jak też ca-
ła organizacja systemu selektyw-
nej zbiórki, przygotowania do
odzysku, a nawet działania edu-
kacyjne – mieszkańcy płacą więc
nawet za to, żebyśmy mówili im,
jak i dlaczego mają segregować
odpady – mówi Elżbieta Ra-
dwan, burmistrz Wołomina i do-
daje - Uzyskane przez gminy po-
ziomy odzysku i recyklingu osią-
gnęły swoje maksymalne war-
tości. Bez inwestycji w efektyw-
ny i przyjazny system przetwa-
rzania odpadów nie uda nam się
osiągnąć wymaganych prawem
poziomów. 

Gospodarka odpadami jest co-
raz droższa, na co samorządy
nie mają żadnego wpływu. Za

to wpływ ma przyjmowane
obecnie przez rząd prawo w za-
kresie dodatkowych wymogów i
opłat, które są nakładane na fir-
my zajmujące się przetwarza-
niem odpadów. Koszty zagospo-
darowania rosną z roku na rok w
zastraszającym tempie. Dopusz-
czanie importu do Polski odpa-
dów z innych krajów, gdzie funk-
cjonują dopłaty do recyklingu,
powoduje nie tylko zwiększenie
ilości surowców na rynku krajo-
wym, ale również wypychanie
ekonomiczne u recyklerów od-
padów rodzimych. Popyt na su-
rowce wtórne jest wciąż niski,

podczas gdy podaż nieustannie
rośnie m. in. dzięki obowiązko-
wej segregacji odpadów komu-
nalnych na 5 frakcji. Konsekwen-
cją jest dalszy spadek cen odpa-
dów używanych do produkcji su-
rowców wtórnych. Wszystko to
powoduje, że gminy muszą pła-
cić coraz więcej firmom za prze-
kazywane odpady z selektyw-
nej zbiórki. 

Od 1 stycznia 2019 r. decyzją
rządu została podniesiona o
100% opłata środowiskowa. Na-
głe zmiany prawa wprowadzają
wielką niepewność po stronie
przedsiębiorców, którzy ryzyka
swojej działalności gospodarczej
przeliczają na pieniądze składa-
jąc w postępowaniach przetar-
gowych droższe oferty gminom.
Rok temu nikt nie przewidywał
aż tak dużych i szybkich zmian w
prawie, które wiążą się z nowy-
mi, kosztownymi obowiązkami
przedsiębiorców jak monitoring

wizyjny, zabezpieczenia rosz-
czeń, regulacja tytułów praw-
nych do nieruchomości, czy za-
bezpieczenia przeciwpożarowe.
To wszystko wpływa na windo-
wanie cen na rynku sektora od-
padowego.

Jednym z ważnych źródeł fi-
nansowania systemu powinno
być wdrożenie rozszerzonej od-
powiedzialności producentów
opakowań i produktów jedno-
razowych. Dzięki temu finanso-
wą współodpowiedzialność za
odpady ponosiliby ich faktyczni
producenci. W 2018 roku został
opublikowany pakiet dyrektyw

dot. tzw. Gospodarki w Obiegu
Zamkniętym. Jednym z waż-
niejszych mechanizmów, jaki
będzie musiał być zaimplemen-
towany, to Rozszerzona Odpo-
wiedzialność Producenta. Zgod-
nie z art. 8a Dyrektywy Ramo-
wej o Odpadach wprowadzają-
cy opakowania na rynek będą
mieli obowiązek m. in. pokry-
wania nie mniej niż 80% kosz-
tów zbiórki selektywnego przy-
gotowania do recyklingu edu-
kacji i innych kosztów obniżo-
nych o przychody ze sprzedaży
surowców. Konieczne jest zin-
tensyfikowanie prac nad wdro-
żeniem zapisów Dyrektywy i
włączenie w krąg podmiotów
odpowiedzialnych za finanso-
wanie selektywnej zbiórki od-
padów producentów opakowań.
Rozszerzona odpowiedzialność
producenta powinna finansowo
wspierać samorządy! 

K a m i l  D ą b r o w a

Czerniakowska-bis otwarta!

Zdaniem radnego

Odszkodowania za hałas lotniczy

Gospodarka odpadami komunalnymi 
w metropolii warszawskiej

Morysin niszczeje...



7

16 lutego startuje II mityng z cyklu XXIII
Edycji Grand Prix Ursynowa w pływaniu.
Początek imprezy niezmiennie o godzinie
10:30.

Pierwszy mityng spotkał się z bardzo dużym zain-
teresowaniem. Wystartowało 180 uczestników od
4-latków do 82-latków, oznacza to, że pływanie jest
międzypokoleniowe a wiek – to tylko umowna gra-
nica naszych możliwości. Każde kolejne spotkanie
cieszy, ponieważ wracają do nas nasi stali i dobrze
nam znani zawodnicy, ale pojawia się coraz więcej no-
wych osób. Oznacza to, że nasza wieloletnia impre-
za w dalszym ciągu cieszy się zainteresowaniem i
uznaniem wśród pływaków nie tylko z Ursynowa,
ale również z całej Warszawy.

Serdecznie zapraszamy na kolejny mityng i przy-
pominamy, iż zapisy każdorazowo ruszają po zakoń-
czonych zawodach, dlatego czekamy na zgłoszenia do
14.02 do godz. 13:00. Pozostałe informacja znajdu-
ją się na stronie www.ucsir.pl. Do zobaczenia !!!

XXIII Edycja Grand Prix 
Ursynowa w pływaniu

Już w niedzielę 10 lutego
od godziny 12.00 w garażu
podziemnym ursynowskie-
go ratusza, ale również
przed samym ratuszem
odbedzie się kolejna edycja
ursynowskiej garażówki,
czyli miejsca dla sprzeda-
jących rzeczy, których już
nie potrzebują i raj dla po-
szukiwaczy skarbów, miej-
sce gdzie można kupić pra-
wie wszystko. 

Garaż podziemny i garaż na-
ziemny na 4 godziny zamienią
się w NAJWIĘKSZĄ CYKLICZ-
NĄ GARAŻÓWKĘ w Warszawie. 

Garażówki już na stałe weszły
w harmonogram imprez w na-
szej dzielnicy. W zeszłym roku
odniosły wielki sukces dzięki
mieszkańcom, którzy bardzo
licznie ją odwiedzali. W 2019 ro-
ku garażówki odbywają się dzię-
ki wybranemu przez mieszkań-
ców, a zgłoszonemu przeze mnie
projektowi do budżetu partycy-
pacyjnego. 

Na poprzednich wyprzeda-
żach można było znaleźć na-
prawdę wiele począwszy od ty-
powych dla tego typu wydarze-
nia ubrań, butów, niekiedy pere-
łek vintage, poprzez zabawki
dla dzieci, wyposażenie kuch-
ni, salonu i innych części domu.
Można było obejrzeć i kupić pa-
miątki z podróży, różnego ro-
dzaju antyki, wazoniki, monety,
oryginalne zdjęcia, lustra, ramy,
obrazy, stare płyty, filmy i inne
przedmioty, których nie sposób
tu wymienić. 

Wystawić może się każdy, jed-
nak wcześniej trzeba się zareje-
strować wysyłając zgłoszenie na
adres: garazowkaursy-
now@o2.pl. W tym miesiącu
(na 10 lutego) nie ma już miejsc
w garażu podziemnym, ale na-
stępna garażówka już 10 mar-
ca, wtedy na tydzień przed nią
od niedzieli poprzedzającą ga-
rażówkę każdy może się zgła-
szać. Udział w Ursynowskiej Ra-
tuszowej Wyprzedaży Garażo-
wej jest bezpłatny.

Więcej informacji można zna-
leźć na grupie Facebook: Ursy-
nowska Ratuszowa Wyprzedaż
Garażowa. Zapraszam bardzo
serdecznie Wszystkich 10 lutego
i 10 marca w godzinach 12.00 –
16.00. K r y s t i a n  M A L E S A

R a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

Ursynowska Wyprzedaż Garażowa powraca!
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Południowa Obwodnica
Warszawy faktycznie scho-
dzi do podziemia, i to coraz
bardziej. Jednak  wbrew
tradycyjnemu rozumieniu,
“podziemie” ma tu sens
bardzo pozytywny. Ozna-
cza przybliżanie się do ce-
lu, którym jest wybudowa-
nie tunelu podziemnego
POW. Ale miejscami - rów-
nież wychodzi spod ziemi.

Pierwszy taki tunel 
w Polsce

Zadanie A, bo tak określają dro-
gowcy budowę ursynowskiego
odcinka POW, to w znacznej czę-
ści tunel komunikacyjny,  biegną-
cy na odcinku ponad 2 kilome-
trów pod 150-tysięcznym mia-
stem. Trasa początkowo naziem-
na, rozpoczynająca się od Węzła
Puławska i głównych zjazdów i
wjazdów związanych z przedłu-
żoną ul. Gandhi, schodzi pod zie-
mię na wysokości ulicy Polskie
Drogi. Po pokonaniu odcinka pod-
ziemnego, w tym najtrudniejsze-
go fragmentu, jakim jest przejście
tunelu pod funkcjonującą nieprze-
rwanie linią metra, wylot znaj-
dzie się na skarpie ursynowskiej ,
tuż przy stajniach SGGW. 

To najdłuższy budowany do-
tychczas tunel w Polsce. Przy
dwukilometrowej długości wypo-
sażony będzie w  dwie jezdnie po
3 pasy ruchu, każdy 3,5 m szero-
kości.  Zaplanowano również pas
awaryjny i drogi ewakuacyjne
szerokości 1 m.  Wjazd z Ursyno-
wa na POW będzie możliwy tylko
w dwóch miejscach: poprzez wę-
zeł Ursynów Zachód oraz poprzez
węzeł Ursynów Wschód. Układ
komunikacyjny nad tunelem za-
sadniczo się nie zmieni.

Tak poważne przedsięwzięcie
miało uzasadnienie wynikające z
konieczności usprawnienia prze-
jazdu przez Warszawę. Zapotrze-
bowanie to potwierdziły analizy
prognoz ruchu, z których wyni-
kało, że w 2020 roku podczas go-
dzin szczytu porannego tunelem
POW pod ul. Płaskowickiej w obie
strony będzie przejeżdżać około
4740 pojazdów w ciągu godziny,
zaś podczas szczytu popołudnio-
wego około 5060 pojazdów. Nato-
miast prognozy na 2035 roku ,
opracowane przez Główną Dy-

rekcję Dróg Krajowych i Autostrad
w 2014 roku przewidywały, że na-
tężenie ruchu wzrośnie o ok.
50%, wynosząc około 7520 po-
jazdów w ciągu godziny, czyli oko-
ło 180 tys. pojazdów na dobę. Tak
wielki ruch generuje oczywiście
proporcjonalną ilość spalin. 

Perspektywiczna przepusto-
wość około 7500 pojazdów na go-
dzinę wskazuje, że w ciągu 1 se-
kundy tunel będą opuszczać 2 sa-
mochody, pozostawiając spaliny
w tunelu. Dlatego już we wstępnej
fazie projektowej zaplanowano
wybudowanie przed wylotami tu-
neli wyrzutnie spalin. Będą to 15-
metrowe instalacje, wybudowa-
ne nad tunelem od strony zachod-
niej w rejonie ul. Polskie Drogi,
zaś od strony wschodniej na wy-
sokości ulicy Nowoursynowskiej,
w odległości około 150 m od za-
budowy mieszkalnej. Aczkolwiek
spaliny usuwane z tunelu w ty-
powych warunkach atmosferycz-
nych i pogodowych będą rozpra-
szać się stosunkowo łatwo, to nie
ulega wątpliwości, że pod ich od-
działywaniem znajdą się budynki
sąsiadujące z wyrzutniami. O ile
na otwartej przestrzeni i poza te-
renami mieszkalnymi sprawę tę
można by pominąć, to w sytuacji
gęstej zabudowy i koncentracji
spalin w miejscu ‘wietrzenia’ tune-
lu, sytuacja wymusza podjęcie od-
powiednich działań ochronnych i
zabezpieczających. Do tematu te-
go powrócę w najbliższym cza-
sie.

Totalne wykopki 
w poprzek Ursynowa

Widok Ursynowa  z lecących
wysoko samolotów jest rzeczywi-
ście imponujący, ale to co ładnie
wygląda z góry, nie koniecznie
jest ładne i wygodne poniżej. Pa-
trząc z lotu ptaka można odnieść
wrażenie, że równoleżnikowo po-
wstało jakby monstrualne, cią-
gnące się kilometrami  pęknięcie,
z kilkoma drobniejszymi “szczeli-
nami”.  To pęknięcie to oczywi-
ście wykop niezbędny do wybu-
dowania tunelu POW, zaś szczeli-
ny to zmodyfikowane drogi do-
jazdowe i technologiczne, nie-
zbędne na tym ogromnym placu
budowy.  

Tak na marginesie warto wspo-
mnieć, że odcinek ursynowski jest
jednym z trzech zadań związa-
nych z budową przez Warszawę
drogi ekspresowej Południowej
Obwodnicy Warszawy o łącznej
długości 18,5 km. Zadanie B, bę-
dące przedłużeniem części ursy-
nowskiej (Zadanie A), rozpoczy-
na się na terenie Miasteczka Wila-
nów od Węzła Przyczółkowa i bie-
gnie do Węzła Wał Miedzeszyński.
Dalej kontynuowane jest jako Za-

danie C, realizowane aż do Węzła
Lubelska. To gigantyczne przed-
sięwzięcie posiada szereg skom-
plikowanych rozwiązań, realizo-
wanych nowatorskimi technika-
mi. Do nich można zaliczyć bu-
dowę i poprowadzenie estakad
nad Mazowieckim Parkiem Krajo-
brazowym, budowę mostu przez
Wisłę oraz właśnie tunel pod Ur-
synowem.

Unikatowa budowa ursynow-
ska ma pośród kilku jeden wyjąt-
kowy rodzynek. To przekop tune-
lu pod funkcjonującą linią metra,
choć obecnie to nadal jeszcze
przygotowanie do wykonania te-
go przekopu. Jest to zadanie arcy-
trudne.  Budowany ponad trzy
dekady temu tunel metra nie po-
siadał odpowiednich wzmocnień
umożliwiających prowadzenie w
poprzek  pod nim jakichkolwiek
innych tuneli. Aczkolwiek bieg
POW w tym miejscu był już za-
planowany, ale trasa miała prze-
biegać nad powierzchnią ziemi a
nie pod nią. Z tego powodu, jak
również  ze względu na koszty,
przewidziano konstrukcję, której
naturalnym zabezpieczeniem i
stabilizacją miała być ziemia, oka-
lająca tunel metra z każdej strony.
Dlatego też obecne prace przy  tu-
nelu metra w rejonie skrzyżowa-
nia al. KEN i ul. Płaskowickiej  nie
są przygotowaniem do drążenia
poniżej prostopadłego tunelu
POW, lecz związane są wyłącznie
ze wzmacnianiem głównego tu-
nelu metra. Podkopywanie tego
tunelu bez podparcia i wzmoc-
nienia mogłoby spowodować
uszkodzenie linii metra. 

Prace wzmacniające polegają -
mówiąc w uproszczeniu - na
“wklejenie” w ściany tunelu metra
zbrojenia, które następnie stało
się łącznikiem dla odpowiednio
wyprofilowanej nowej ściany
wzmacniającej.  Rozpoczęto je już
dosyć dawno temu od strony
wschodniej. Analogiczne prace
realizowane są również od strony
zachodniej tunelu metra. Można
oczekiwać, że przed połową 2019
r. będzie można podjąć właściwe
prace drążeniowe umożliwiające
zejście pod kanał metra, rozpo-
czynając w tym newralgicznym
miejscu budowę prostopadle bie-
gnącego tunelu POW. 

W chwili obecnej w poprzek li-
nii biegu Południowej Obwodnicy
Warszawy przejezdne są w po-
przek tylko cztery miejsca: ul. Ro-
soła, al. KEN, ul. Stryjeńskich i ul.
Pileckiego. Cały teren pomiędzy
tymi ulicami zryty jest wykopa-
mi, zawierającymi różne fazy bu-
dowy szkieletu tunelu POW. Pod-
stawową fazą rozpoczynającą bu-
dowę każdego odcinka tunelu są
tak zwane murki prowadzące.

Umożliwiają one utworzenie wą-
skiego, długiego wykopu specjali-
styczną koparką zwaną głębiar-
ką. Łyżka  głębiarki wykonuje wy-
kop w tej osi, w której przewidzia-
na jest ściana szczelinowa oraz
zapewnia by ściana ta zachowy-
wała pion. W powstałym w ten
sposób wykopie instalowane jest
zbrojenie, wylewany jest beton i
powstaje w ten sposób ściana
szczelinowa. Po wyrównaniu po-
wierzchni ziemi pomiędzy ścia-
nami szczelinowymi  wylewany
jest tak zwany chudy beton. Pełni
on funkcje wyrównawcze i pod-
kładowe. Dopiero na tę warstwę,
po ułożeniu zbrojenia, wylewany
jest beton konstrukcyjny, tworzą-
cy właściwy strop tunelu. Po
stwardnieniu betonu konstruk-
cyjnego kładziona jest izolacja
oraz warstwa dociskowa - czasem
może być to znów chudy beton
albo zasypka. Dopiero na tak
utworzony strop sypana jest gór-
na warstwa ziemi, przykrywająca
całą konstrukcję tunelu, a spod
stropu wydobywana jest na ze-
wnątrz ziemia.. 

Najbardziej zaawansowane
pod tym względem miejsce to
strop odcinka przylegającego od
strony wschodniej do tunelu linii
metra przy skrzyżowaniu al. KEN
i ulicy Płaskowickiej. Nic zresztą
dziwnego, gdyż strop w tym miej-
scu był pierwszym budowanym
fragmentem tunelu. Strop ten po-
siada dwa otwory technologicz-
ne przystosowane do wybierania
spod spodu ziemi. Od kilku tygo-
dni trwa już usuwanie ziemi “pod-
stropowej”.  Natomiast na po-
wierzchni stropu od kilku dni jest
rozsypywana już ziemia, stano-
wiąca pewien fragment warstwy
dociskowej. 

Coś pod ziemią, 
coś nad ziemią

Fakt, że harmonogramowo bu-
dowlani osiągnęli już półmetek,
nie oznacza, że wszystkie widocz-
ne prace przebiegają proporcjo-
nalnie w takim stopniu jak upływa
czas. Powodów jest wiele, w tym
również nie zawsze dla nas znana
i zrozumiała strategia wykonaw-
cy inwestycji . Jednak nie ulega
wątpliwości, że pewne odcinki
mogą być szczególnie trudne - jak
na przykład opisywane powyżej
przejście tunelu POW pod tune-
lem linii metra. Nie byłoby więc
sensu, by główne siły robocze rzu-
cać właśnie na odcinki trudniej-
sze, gdyż zazwyczaj problemem
jest tam nie brak odpowiedniej
liczby pracowników, ale szczegól-
ne uwarunkowania techniczne
wydłużające pracę. Z kolei inne
odcinki mogą być względnie ła-
twiejsze, i właśnie tam, w miarę

posiadania wolnych zasobów ro-
boczych, można realizować pew-
ne prace: wybudować murki pro-
wadzące, ściany szczelinowe, po
czym zrobić przerwę i przesłać
pracowników na inny odcinek
wymagający pilniejszych działań.
To są m.in.  wymogi efektywnego
wykorzystania specjalistycznej si-
ły roboczej, do czego dąży każdy
wykonawca prac. Właśnie w taki
sposób przebiega w tym momen-
cie budowa POW. Pewne odcinki
są bardzo zaawansowane, na in-
nych - bardziej skomplikowanych
albo dopiero stosunkowo niedaw-
no udostępnionych, widoczne wy-
niki są mniej widoczne. 

Zdecydowanie najbardziej za-
awansowane prace są na odcinku
pomiędzy ul. Pileckiego i wjaz-
dem do tunelu od strony ul. Pu-
ławskiej. Od strony “starego” zjaz-
du drogi S2 kończącej odgałęzie-
nie autostrady A2,  widoczny jest
w odległości kilkuset metrów be-
tonowy szkielet  przyszłego wjaz-
du do ursynowskiego tunelu.
Praktycznie cały ten odcinek po-
kryty jest stropami, z których bli-
sko jedna trzecia zawiera już war-
stwę dociskową, czyli mogłyby
być ponownie przykryte ziemią. 

Trochę  gorzej wygląda sytu-
acja pomiędzy Pileckiego i ul.
Stryjeńskich. Spośród dziewięciu
segmentów tego odcinka tylko
trzy posiadają stropy z położoną
izolacją i warstwą dociskową, na
pozostałych wylany został chudy
beton i wykonywane są zbrojenia
stropowe. Jednak stopień za-
awansowania i obecność inten-
sywnie pracujących robotników
wskazuje, że i ten odcinek stosun-
kowo niedługo będzie pokryty w
całości stropami i warstwą izola-
cyjną oraz dociskową. 

Najmniej zaawansowany jest
odcinek na wschód od a. KEN.
Spośród szesnastu segmentów
tylko pięć zostało pokrytych stro-
pami, a ponad połowa jest dopie-
ro w fazie wykopów wstępnych i
wykonywania ścian szczelino-
wych. Nie powinno to jednak dzi-
wić, gdyż odcinek ten w całości
został udostępniony ekipom
Astaldi  dopiero niedawno. Rów-
nież i tam widać duże zaangażo-
wanie ekip budowlanych. 

Jednak im bardziej na wschód
tym gorzej - w zakresie prac pod-
ziemnych POW. Jako jedyny po-
kryty stropem został już segment
na wysokości stajni SGGW, tuż
przy miejscu przyszłego wylotu
tunelu podziemnego. Wynika
stąd, że wkrótce rozpocznie się
również budowa szkieletu wyloto-
wego terminala wschodniego.
Warto również pamiętać, że to
dopiero środek zimy, więc zwięk-
szone tempo prac i jego efekty w

tym miejscu uwidoczni się w cią-
gu kilku najbliższych miesięcy.

Za to tuż pod skarpą - przyjem-
na niespodzianka: POW wyraź-
nie wyszła już z podziemia, nie
tylko ze względu na zakończenie
tunelu, ale również widoczne za-
powiedzi przyszłej infrastruktu-
ry nadziemnej.  W części wila-
nowskiej, ale z punktu widzenia
podziału Zadania A jeszcze na od-
cinku ursynowskim, wyrosły pod-
pory przyszłej estakady łączącej
wilanowską ulicę Adama Branic-
kiego z ulicą Rosoła. Będzie to
niezwykle ważny szlak komunika-
cyjny, biegnący na krótkim odcin-
ku równolegle do estakady
wschodniej Południowej Obwod-
nicy Warszawy. Poprzez łączniki
dojazdowe zapewniony zostanie
dojazd z POW do Wilanowa oraz
Ursynowa. Warto pamiętać, że
POW to droga szybkiego ruchu i
projektanci nie rozpieszczając
mieszkańców naszych dzielnic,
wygodne zjazdy zaplanowali tyl-
ko w dwóch miejscach: przy por-
talu zachodnim na wysokości uli-
cy Gandhi oraz właśnie na przed-
polach Miasteczka Wilanów. 

Kolejne modyfikacje 
komunikacyjne

Właściwie najgorsze, co mogło
przydarzyć się kierowcom, już na-
stąpiło i trwa, ale jeszcze trochę
dodatkowych niedogodności
przed nami. Najpierw mniejszy
kłopot. 

Od poniedziałku 4 lutego zwę-
żona została ul. Płaskowickiej w
rejonie dawnego bazarku i przy-
stanku autobusowego. Co praw-
da, na stosunkowo niewielkim od-
cinku, ale za to każda z jezdni ma
ograniczoną szerokość do 3 me-
trów. Na szczęście nie wprowa-
dzono zmiany organizacji ruchu,
ale sytuacja ta jest przewidywana
aż do końca maja 2019 roku. 

No i większy kłopot. Zgodnie z
zapowiedziami, od czwartku 7 lu-
tego zmieniona zostanie organi-
zacja ruchu na rondzie przy ul.
Stryjeńskich i Płaskowickiej. Dla
jadących od strony ul. Pileckiego
przed rondem Stryjeńskich poja-
wi się jeden wspólny pas (zamiast
dotychczasowych dwóch), obsłu-
gujący ruch okrężny wokół ron-
da lub zakręt w prawo. Zamknię-
te zostanie również przejście dla
pieszych przez ul. Płaskowickiej
w kierunku osiedla Kazury, zaś
pozostanie tylko przejście po stro-
nie wschodniej stronie ronda - od
strony al. KEN. Zmiany te, dosyć
uciążliwe, na szczęście będą trwać
stosunkowo niedługo. Zapowia-
dany termin przywrócenia do-
tychczasowej organizacji ruchu
to 19 lutego 2019 roku. Na szczę-
ście czas szybko płynie.
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Jak wynika z ostatniego badania
„Barometr Warszawski”, 2/3
warszawiaków dobrze ocenia

działalność Straży Miejskiej. To najwyż-
szy wynik w 13-letniej historii badania.
Tylko raz (listopad 2015) zdarzyło się,
że mieszkańcy Warszawy tak wysoko
ocenili naszą formację. Według war-
szawiaków Stolica jest miastem bez-
piecznym. Uważa tak 90% ankietowa-
nych. To również najlepszy wynik w hi-
storii. 76% pytanych uznało, że poziom
bezpieczeństwa wzrósł w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy. Prawie co czwarty
warszawiak uważa, że gdyby zwięk-
szono liczbę patroli straży miejskiej, po-
ziom bezpieczeństwa w Warszawie
mógłby być jeszcze wyższy. 

Warszawiacy coraz bardziej
ufają strażnikom miejskim
i doceniają wykonywaną

przez nich pracę. W 2018 r. do straży
miejskiej wpłynęło 627 676 zgłoszeń –
to o ponad 11% zgłoszeń więcej niż rok
wcześniej i aż o 42% więcej niż 5 lat te-
mu. Średnio w ciągu doby rejestrowa-
no 1 720 próśb o podjęcie interwencji.
Najwięcej zgłoszeń wpływało od miesz-
kańców i stanowiły one aż 80% wszyst-
kich zgłoszeń. W 2018 r. funkcjonariu-
sze odebrali (w porównaniu do 2017
r.) więcej zgłoszeń dotyczących bezpie-
czeństwa i porządku publicznego oraz
parkowania; na zbliżonym poziomie
utrzymała się liczba zgłoszeń dotyczą-
cych ochrony środowiska i spraw ko-
munalnych  oraz zwierząt.

T ysiące przejechanych kilome-
trów, setki godzin spędzonych
na mrozie, niezliczona liczba

kontroli miejsc przebywania osób bez-
domnych – pustostany, węzły cieplne,
altanki i inne miejsca, które mogą być
potencjalnym schronieniem przed zim-
nem, dowożenie ciepłych posiłków,
zbiórka odzieży czy koców. To tylko

przykładowe działania prowadzone w
2018 r. przez strażników miejskich,
mające  na celu pomoc osobom bez-
domnym. 

W2018 r. Uliczny Patrol Me-
dyczny wykonał 87 wyjaz-
dów do miejsc przebywa-

nia bezdomnych. Udzielono 371 po-
rad medycznych oraz wykonano 437
czynności medycznych. Ponadto w 164
przypadkach pacjenci zostali przekaza-
ni do przychodni. Do straży miejskiej w
2018 r. wpłynęło ponad 160 tysięcy
zgłoszeń z zakresu bezpieczeństwa i
porządku publicznego – to blisko 10%
więcej niż rok wcześniej. Przeprowa-
dzone w 2018 r. działania patrolowo-i-
nterwencyjne (o charakterze akcyjnym
oraz cyklicznym, a także w ramach za-
bezpieczania imprez i zgromadzeń),
doprowadziły do ujęcia przez strażni-
ków miejskich 388 osób podejrzanych
o popełnienie czynów zabronionych.
Oprócz tego funkcjonariusze uczestni-
czyli w zatrzymaniu 57 osób podczas
wspólnych patroli z Policją. Strażnicy
miejscy doprowadzili do Policji (lub in-
nych podmiotów uprawnionych do
podjęcia działań) 445 osób. Poniższe
piktogramy przedstawiają wybrane ka-
tegorie ujęć.

2 018 r. był kolejnym, w którym
realizowano działania zmie-
rzające do utrzymania porząd-

ku publicznego podczas odbywających
się na terenie miasta zgromadzeń, im-
prez i uroczystości. Stałym nadzorem
prewencyjnym objęto 674 wydarzenia.
W pozostałych przypadkach zabezpie-
czenia zrealizowano w sposób doraźny,
w ramach codziennej działalności pa-
trolowo-interwencyjnej. W 2018 r. pod-
jęto ogółem 18 153 osoby nietrzeźwe,
większość z nich stanowili mężczyźni
(90%). Osoby nietrzeźwe najczęściej
podejmowane były z ulicy (53%), od

Policji (21%) oraz od służb medycz-
nych (17%).

Z ablokowane chodniki i piesi
zmuszani do korzystania z
jezdni, wstrzymany ruch

tramwajowy, utrudnienia na skrzyżo-
waniach, niepełnosprawni, którzy mu-
szą szukać miejsc parkingowych mimo
wyznaczonych dla nich kopert, bo zaj-
mują je nieuprawnione pojazdy – wy-
obraźnia kierowców nie zna granic.
Warszawiacy są coraz mniej toleran-
cyjni dla kierowców łamiących przepi-
sy i coraz częściej zwracają się do

strażników miejskich o podjęcie inter-
wencji. W 2018 r. straż przyjęła 370
573 tysięcy zgłoszeń, a wciągu ostat-
nich pięciu lat – ponad milion. Funk-
cjonariusze nie tylko reagują na zgło-
szenia mieszkańców, ale prowadzą
też działania własne w miejscach, w
których kierowcy nagminnie łamią
przepisy. 

W2018 r. średnio w ciągu do-
by przyjmowano 1015 zgło-
szeń dotyczących niepra-

widłowości w ruchu drogowym, co
oznacza, że co dwie minuty wpływało
nowe zgłoszenie. Wobec kierowców
łamiących przepisy ruchu drogowego
Straż Miejska podejmowała zdecydo-
wane i konsekwentne działania. W
związku z nagminnym łamaniem prze-
pisów strażnicy miejscy w 2018 r. wy-

dali 20 538 dyspozycji usunięcia pojaz-
dów z drogi:

Wobec kierowców parkujących
w miejscach do tego niewy-
znaczonych funkcjonariusze

zastosowali urządzenia blokujące 23 803
razy. W 68% przypadków założono je z
powodu postoju pojazdów w strefie obo-
wiązywania znaku B-36. W 2018 r. wysta-
wiono również 204 836 wezwań w opar-
ciu o dokumentację fotograficzną. W
2018 r. strażnicy z Ekopatrolu przeprowa-
dzili ponad 18 tys. interwencji dotyczą-
cych zwierząt, w ich trakcie odłowili 12

621 zwierząt – to o prawie 16% więcej niż
rok wcześniej i aż o 38% więcej w stosun-
ku do 2015 r. 39% z nich stanowiły pta-
ki, 42% ssaki i 3% gady.

W2018 r., w związku z podej-
rzeniem spalania substancji
niedozwolonych, strażnicy

miejscy przeprowadzili 8 807 kontroli.
Dotyczyły one w większości (72%) spa-
lania substancji niedozwolonych w in-
stalacjach/urządzeniach domowych.
Funkcjonariusze w 7 315 przypadkach
nie potwierdzili nieprawidłowości. W
przypadkach stwierdzenia nieprawi-
dłowości strażnicy nałożyli 503 man-
daty karne oraz 263 razy zastosowali
środki oddziaływania.

W2018 r. dzięki działaniom
strażników miejskich
oczyszczono ulice miasta z

blisko 3 tysięcy pojazdów. 1 544 pojaz-
dy trafiły na parkingi strzeżone, a w 1
415 przypadkach wyegzekwowano usu-
nięcie aut przez właścicieli lub użyt-
kowników. Najwięcej wraków zniknęło
z Mokotowa, Targówka, Wola, Praga
Południe, Ursynów (łącznie 49% po-
jazdów).

Strażnicy miejscy kontrolowali
również, jak warszawiacy go-
spodarują odpadami. W 2018 r.

przeprowadzili 14 821 kontroli w za-
kresie gospodarki odpadami. W przy-
padkach stwierdzonych nieprawidło-
wości nałożono 1 386 mandatów kar-
nych oraz zastosowano 760 środków
oddziaływania. 1 999 kontroli nie wy-
kazało nieprawidłowości. Najwięcej
kontroli wykonano w dzielnicach: Mo-
kotów, Wawer, Białołęka, Wola - łącznie
39%.

W2018 r. Straż Miejska m.st.
Warszawy kontynuowała
działalność profilaktycz-

ną. Programy edukacyjne adresowane
były przede wszystkim do dzieci i mło-
dzieży szkolnej. W 2018 r. przepro-
wadzono 8 906 godzin zajęć eduka-
cyjnych z uczniami. Za działania
zwiększające bezpieczeństwo dzieci i
młodzieży znajdujących się w okoli-
cach szkół odpowiedzialne były refe-
raty szkolne. Ich głównym zadaniem
było zapobieganie i eliminowanie zja-
wisk patologicznych występujących
na terenie i w pobliżu placówek oświa-
towych, a także w miejscach groma-
dzenia się młodzieży. W 2018 r. zreali-
zowano łącznie 7 410 służb patrolo-
wych, w tym 1 306 patroli szkolnych
wspólnych z Policją. Wykonano 29
480 kontroli w otoczeniu 405 szkół.
Strażnicy podjęli czynności wobec 3
718 osób nieletnich. Najczęstszymi
przyczynami interwencji było palenie
papierosów przez dzieci i młodzież
oraz uchylanie się od obowiązku
szkolnego.

Ponadto dbając o bezpieczeń-
stwo najmłodszych dzieci straż-
nicy miejscy w 2018 r. skontro-

lowali stan 942 placów zabaw.
R e f e r a t  P r a s o w y  S t r a ż y  

M i e j s k i e j  m .  s t .  W a r s z a w y

Wesoła jest ostatnią z dziel-
nic przyłączonych do stoli-
cy. Najogólniej rzecz bio-
rąc, jej terytorium  (2294
ha) położone jest pomiędzy
dwoma trasami wylotowy-
mi z Warszawy; trasą 637 z
Rembertowa w stronę Wę-
growa i  trasą krajową „2”
z Warszawy do Terespola. 

Chociaż na niewielkich odcin-
kach obszar Wesołej rozciąga się
także poza wymienionymi dro-
gami. 

W skład dzielnicy wchodzą
następujące osiedla: Wesoła-Ce-
ntrum, Wola Grzybowska, Zielo-
na-Grzybowa, Groszówka i Sta-
ra Miłosna. Teren w znacznym
procencie pokryty jest sosno-

wym borem. Dzielnicę zamiesz-
kuje (dane na 2016 r.) – 24,3 tys.
osób, co daje średnią gęstość za-
ludnienia – 9,9 mieszkańca/ha.

Przed zbliżającymi się wybo-
rami samorządowymi w 2002 r.
(27 października 2002 r.) istnia-
ła silna obawa prawicowych
działaczy, że w Warszawie zwy-
cięży lewica.  W związku z tym

partie prawicowe, mające wów-
czas przewagę w Sejmie, posta-
nowiły do obszaru stolicy dołą-
czyć dwie gminy z powiatu miń-
skiego, tradycyjnie mające pra-
wicowy elektorat.  Przewidywa-
nia się nie sprawdziły, ale podję-
te działania w sferze podziału
administracyjnego zaistniały.
Oto krótka ich historia:

W 1952 utworzono gminę
Wesoła, wchodzącą w skład po-
wiatu warszawskiego. Tworzy-
ły ją wyłączone z dotychczaso-
wej gminy Sulejówek gromady:
Miłosna Stara, Szkopówka, We-
soła i Zielona Grzybowska oraz
gromada Pohulanka z gminy
Wiązowna.

W 1957 Wesoła weszła w
skład nowo powstałego powiatu
otwockiego. 17 grudnia 1968 do-
tychczasowe osiedla połączono
i utworzono miasto Wesoła w
województwie warszawskim. W
1971 r. liczyło ono 8367 miesz-
kańców i obejmowało obszar 23
km kwadratowych.

1 stycznia 1999 w związku z
reformą administracyjną Weso-
ła (także Sulejówek) znalazła się
w powiecie mińskim  w woje-
wództwie mazowieckim, a 1
stycznia 2002 została przenie-
siona  (podobnie jak Sulejówek)
do powiatu warszawskiego  w
tym województwie, który pokry-
wał się terytorialnie z obszarem
miasta stołecznego Warszawy.
Nie była jednak częścią  stolicy.

Na mocy ustawy warszawskiej
z 15 marca 2002 r.  (art. 16 ust. 2)
–  Wesołą i Sulejówek włączono
ponownie do powiatu mińskie-
go. Na podstawie nowelizacji
ustawy warszawskiej, w sierpniu
2002 r., do gminy stołecznej do-
łączono gminę Wesoła.  W art. 1
pkt 4 ustawy nowelizującej doda-
no: „Gmina Sulejówek,  w dniu
wejścia w życie ustawy, wchodzi
w skład powiatu mińskiego”.

27 października 2002 więk-
szość mieszkańców Wesołej w
referendum zdecydowała o wej-
ściu miasta w skład Warszawy.
Wesoła stała się wtedy jedną z 18
dzielnic stolicy. W głosowaniu
brało udział ok. 25% mieszkań-
ców Wesołej, z czego ponad 70%
zagłosowało za przyłączeniem
Wesołej do Warszawy.

Tym sposobem od 27 paź-
dziernika 2002 r. dawna gmina
Wesoła jest osiemnastą dzielni-
cą Warszawy.

Do roku 2000 siedziba Urzędu
Miasta Wesoła mieściła się w bu-
dynku na ul. 1. Praskiego Pułku
Piechoty 21. W 2000 r. Urząd
przeniósł się do nowo wybudo-
wanej siedziby przy ul. 1 Pra-
skiego Pułku 33.

Budynek wzniesiony został w
latach 1998-2000 i jest użytko-
wany od października 2000 r.
Projekt gmachu opracowała fir-
ma „STALDREW” s.c. Powierzch-
nia użytkowa budynku wynosi 2
662 m2, a kubatura 7 711 m3.

Adres: Urząd Dzielnicy Weso-
ła m. st. Warszawy, ul. 1 Praskie-
go Pułku 33; 05-075 Warszawa.

Według informacji z 2 wrze-
śnia 2016 r. w Urzędzie Dzielni-
cy Wesoła  zatrudnionych było
89 osób na 88 etatach. Staty-
stycznie na jeden etat w urzę-
dzie przypada w Wesołej 276,1
mieszkańców.

(Średnia dla wszystkich dziel-
nic Warszawy wynosi 438 miesz-
kańców/1 etat).

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Straż Miejska podsumowuje 2018 rok

Rekordowa liczba ponad 600 tysięcy zgłoszeń
To był pracowity rok dla strażników miejskich. Funkcjonariusze
co ok. 50 sekund rejestrowali kolejne zgłoszenie. Co 7 minut inter-
weniowali, gdy zagrożone było ludzkie zdrowie lub życie, co 19 –
kiedy pomocy potrzebowały zwierzęta. Mieszkańcy Warszawy z ro-
ku na rok obdarzają straż miejską coraz większym zaufaniem –
świadczy o tym rekordowa liczba zgłoszeń w 2018 r., która wynio-
sła o 11% więcej niż w 2017 r. i aż o 42% więcej niż 5 lat temu. 

Ratusze Warszawy – Wesoła (XV)
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N iestety - jak wynika z
informacji medial-
nych - animuszu w

tym kierunku nie można do-
strzec w debatach i postanowie-
niach tak znaczących konferen-
cji, jak ostatni - grupujący przed-
stawicieli najbardziej uprzemy-
słowionych potęg świata - Szczyt
G20 w Buenos Aires i obradują-
cy w dniach 3-14 XII 2018 r. w
Katowicach Szczyt COP24, czy-
li 24. Sesja Konferencji Stron Ra-
mowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych do spraw Zmian
Klimatu. W komunikacie Szczy-
tu G20 kwestię ochrony klimatu
zredukowano do jednego tylko
zdania. Na szczyt COIP24 - za-
miast 196 przedstawicieli
państw i organizacji, udział
zgłosiło tylko 60. Zabrakło
wśród nich m. in. przedstawi-
ciela Stanów Zjednoczonych AP.
Jest więc ewidentne, że z tych
niepokojących zaszłości wynika
potrzeba uefektywnienia dzia-
łań na rzecz rozwoju zrówno-
ważonego, likwidującego zaist-
niałe już szkody i zagrożenia i
kreującego korzystne warunki
dla zdrowia i życia ludzi, przyro-
dy i kultury.

A naliza zjawisk i ten-
dencji zachodzących
w stosunkach między

ludźmi oraz w relacjach mię-
dzy ludźmi a przyrodą i kulturą
wskazuje ewidentnie, że w każ-
dej z wymienionych skal znaj-
dujemy się w procesie zmian,
wobec których nie możemy być
obojętni, jeżeli chcemy istnieć i
rozwijać się. Dowodzi ona bo-
wiem, że oczywistym, chociaż
często nie dostrzeganym we
właściwych wymiarach, zna-
kiem czasu jest - jawiące się za-
zwyczaj jako chaos lub podwój-

na miara - ostre ścieranie się
elementów dwóch przeciw-
stawnych tendencji opartych na
zasadniczo odmiennych syste-
mach wartości. Pierwsze z tych
elementów, właściwe rozwojo-
wi niezrównoważonemu, hoł-
dują aksjomatom “być” i “Czyń-
cie sobie Ziemię poddaną”.
Uprawiają one wciąż ekspan-
sywną pogoń za maksymaliza-
cją doraźnych korzyści mate-
rialnych i prestiżowych kosztem
nadrzędnych wartości publicz-
nych. Wielce szkodliwe trendy
ich aktywności wywołują licz-
ne konflikty wyradzające się w
wojny i rewolucje, przyczyniają
się walnie do dewastacji i dal-
szych zagrożeń środowiska na-
turalnego oraz warunków zdro-
wia i życia ludzi, przyrody i kul-
tury / tak w wymiarze mate-
rialnym, jak i duchowym/. Kon-
kretyzują się one bowiem w za-
chłannej eksploatacji i dewasta-
cji, w zanieczyszczeniu i zatru-
ciu ziemi, wody, powietrza, w
niekorzystnych zmianach kli-
matu, anomaliach pogodo-
wych, powodziach, suszach, po-
żarach wielkich obszarów le-
śnych i siedzib ludzkich, pustyn-
nieniu obszarów biologicznie
czynnych, zanikaniu licznych
gatunków flory i fauny.

Na przykład, z powodu
nasilającego się smo-
gu, będącego jednym

ze skutków rozwoju niezrówno-
ważonego, w ciągu roku umiera
już 9 mln. ludzi na świecie, w
Polsce smogowa śmiertelność
zagarnia czterdzieści kilka tysię-
cy  istot ludzkich, a w Warszawie
ponad 4 tys. mieszkańców. Wila-
nów, który do niedawna był za-
liczany do najbardziej zdrowych
dzielnic Warszawy, teraz wymie-

niany jest jako najbardziej za-
grożony smogiem na całym Ma-
zowszu. Nasilają się - w każdej
skali - choroby serca, układu od-
dechowego, skórne itd. Pogar-
szają się bowiem, także w naszej
Stolicy, warunki zdrowia, życia i
pracy w coraz bardziej nieko-
rzystnym środowisku natural-
nym. Sprawiają to - trwające i
tu - trendy rozwoju niezrówno-
ważonego, skutkujące m. in. de-
wastacją, zanieczyszczeniem i
zatruciem - niezbędnych dla eko-
systemu stołecznego - jeziorek,
cieków wodnych, wód grunto-
wych, trzebieniem zieleni.

Na domiar złego, Gene-
ralna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,

za zgodą czynników decyzyj-
nych, buduje - w skojarzeniu z
centralnym portem lotniczym
Okęcie w zurbanizowanej struk-
turze miasta - odcinek tranzyto-
wej autostrady międzynarodo-
wej /Trasa A 2/, zachwalany ja-
ko “Południowa Obwodnica
Warszawy”. Wewnątrzmiejska
lokalizacja takiego układu trans-
portowego - czego szefostwo
GDDKiA oraz decydenci  powin-
ni być świadomi - jest niedopusz-
czalna w każdej formie kon-
strukcyjnej /na powierzchni, na
estakadzie czy w tunelu, także
ponoć z dwoma filtrami/. Jest
ona wyjątkowo szkodliwa tak z
punktu widzenia rozwoju zrów-
noważonego, jak i bezpieczeń-
stwa militarnego /bo przecież -
w razie konfliktu zbrojnego - sta-
łaby się priorytetowym obiek-
tem zmasowanych uderzeń
przeciwnika/. Natomiast w ukła-
dzie pozamiejskim, na rozległej
przestrzeni Mazowsza, byłby to
układ wielce korzystny dla Stoli-
cy i Kraju, gdyż:
! zapewniłby Warszawie

uwolnienie od zagrożeń kreowa-
nych przez wewnątrzmiejską lo-
kalizację w wydaniu GDDKiA;
!uczyniłby z Warszawy i in-

nych miast polskich atrakcyjne
miejsce spotkań międzynaro-
dowych;
! zagwarantowałby Warsza-

wie, Mazowszu i Krajowi daleko-

siężne połączenia przewozowe,
dające istotne korzyści gospo-
darcze i liczne miejsca pracy,
zwłaszcza dla Polaków szukają-
cych zatrudnienia poza Krajem.

Drugie z wymienionych
powyżej elementów,
opierające się na ak-

sjomatach “być” i “Czyńcie so-
bie Ziemię przyjazną”, są wła-
ściwe rozwojowi zrównoważo-
nemu. Dążą one - w oparciu o
ekohumanistyczny system war-
tości - do minimalizacji i usuwa-
nia zniszczeń i zagrożeń powo-
dowanych w środowisku spo-
łecznym, przyrodniczym i kul-
turalnym przez funkcjonowanie
elementów właściwych rozwo-
jowi niezrównoważonemu. Ich
zasadniczym celem jest zapew-
nienie optymalnych warunków
dla zdrowia i życia ludzi, przyro-
dy i kultury metodą harmonizo-
wania relacji wewnątrz i między
wymienionymi segmentami rze-
czywistości. Są to, także w War-
szawie, głównie środowiska na-
ukowe i społeczne /organizacje
ekologiczne, tzw. ruchy miejskie
itp./. Jaka jest pod tym wzglę-
dem sytuacja samorządowych,
państwowych i inwestorskich
/zwłaszcza deweloperskich/ ob-
sad krajowych, świadczą o tym
skutki wymienionych tu frag-
mentarycznie negatywnych za-
szłości i zagrożeń warunków
zdrowia i życia.

Niektóre z zagadnień
rozwoju zrównoważo-
nego podnoszono w

toku spotkań przedwyborczych
do samorządu terytorialnego.
Czynili to zwłaszcza mieszkańcy
dotknięci już skutkami rozwoju
niezrównoważonego w różnych
jego przejawach, jak równie nie-
którzy kandydaci pretendujący
do stanowisk kierowniczych. A w
programie wyborczym PSL, sta-
wiającym na samorządność,
umieszczono m. in. wymóg tro-
ski o środowisko wolne od smo-
gu, jak również o rozwój odna-
wialnych źródeł energii, o elek-
tryczny transport, fotowoltaiza-
cję budynków publicznych. Taki
tok myślenia i aktywność powin-

ny stać się imperatywem każde-
go ugrupowania w każdej fazie
działania /koncepcyjnej, projek-
towej, realizacyjnej, kontrolno-k-
orekcyjnej/. Ale - jak dotychczas
- te tak istotne zagadnienia są
podejmowane zwykle spora-
dycznie i pod naporem drastycz-
nych zaszłości i protestów.

Problemem w tym zakre-
sie jest ciągły brak świa-
domości ekorozwojowej

wśród decyzyjnych obsad kadro-
wych. A świadomość to przecież
podstawa celowego myślenia i
działania. Zobowiązują do tego
tak międzynarodowe i krajowe
dyspozycje, jak i trwające wciąż
zagrożenia. Do efektywnego
wdrażania celów i zasad rozwo-
ju zrównoważonego obligują nie
tylko negatywne doświadczenia
lokalne, lecz także dyspozycje
Organizacji Narodów Zjedno-
czonych, Unii Europejskiej, czyn-
niki kościelne /co widoczne
zwłaszcza w wystąpieniach pa-
pieża Franciszka/, jak i przepisy
prawa krajowego. Podstawowy
w tym przedmiocie art. naszej
Konstytucji mówi: “Rzeczpospo-
lita Polska /.../ strzeże  dziedzic-
twa narodowego oraz zapewnia
ochronę środowiska kierując się
zasadą zrównoważonego 
rozwoju”.

Iwłaśnie stąd wynika po-
trzeba Paktu na rzecz Roz-
woju Zrównoważonego,

łączącego - na zasadzie “Jed-
nocz i twórz” - wysiłek partii po-
litycznych, struktur państwo-
wych i samorządowych, orga-
nizacji społecznych i nauko-
wych, związków wyznanio-
wych. Wysiłek ten powinien
konkretyzować się w:
! oparciu etyki na czci dla

zdrowia i życia,
! uznaniu ochrony środowi-

ska naturalnego za zasadę na-
czelną, organizującą wszelkie
przedsięwzięcia koncepcyjne,
planistyczne, realizacyjne, kon-
trolno-korekcyjne,
!myśleniu i analizach nieza-

leżnych od uwarunkowań świa-
topoglądowych, ideologicznych,
politycznych,

! interdyscyplinarnym, zin-
tegrowanym podejściu badaw-
czym, koncepcyjnym, realizacyj-
nym, wykluczającym partyku-
laryzmy i ograniczenia środowi-
skowe,
! opartym na partnerstwie

wszystkich podmiotów skupie-
niu sił i środków na realizacji
wspólnych korzyści nadrzędnych,
!podporządkowaniu potrze-

bom rozwoju zrównoważonego
osiągnięć rewolucji naukowo-
-technicznej.

Skuteczne przedstawie-
nie myślenia i działań
na pożądane i determi-

nowane przez życie i prawo tory,
wymaga także utworzenia w na-
szym Kraju działającego spraw-
nie i skutecznie Narodowego In-
stytutu Rozwoju Zrównoważo-
nego. Ta niezbędna placówka
powinna zatrudniać odpowied-
nio przygotowanych zawodowo
i społecznie specjalistów wielu
nauk, a wśród nich specjalistów
nauk przyrodniczych, technicz-
nych /w tym planistów, urbani-
stów, architektów, drogowców/,
ekonomicznych, społecznych,
hydrologów, klimatologów i wie-
lu innych, co zapewniłoby kom-
pleksowe, holistyczne podejście
do problematyki stanowiącej za-
kres jej aktywności. A wśród za-
dań postulowanego Instytutu
należałoby uwzględnić:
! wskazanie istniejących już

wdrożeń i planów sprzecznych z
wymogami rozwoju zrównowa-
żonego, celem ich usunięcia lub
możliwości ograniczenia wyrzą-
dzanych przez nie szkód,
!przygotowanie niezbędnych

dla ekorozwojowej praktyki ana-
liz, ocen, koncepcji, strategii,
! zapewnienie organizacyj-

nym, państwowym, samorządo-
wym, gospodarczym itp, kom-
petentnych fachowo i społecz-
nie obsad kadrowych w toku zor-
ganizowanej dla tych potrzeb
edukacji,
!gromadzenie i popularyza-

cja wiedzy niezbędnej w tych za-
kresach.

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k
F o t o  p i x a b a y

W trosce o naszą przyszłość...

Pakt na rzecz Rozwoju Zrównoważonego
Pakt to układ mający na celu realizację zadań istot-
nych z punktu widzenia układających sie stron. Zawie-
rają je - jak dotychczas - głównie państwa dla potrzeb
obronnych, dla ustanowienia warunków rozejmu czy
pokoju między stronami konfliktu zbrojnego. Wiele za-
szłości i narastających wciąż zagrożeń wskazuje na
niezbędność zawarcia - oddziałującego twórczo w każ-
dej skali /lokalnej, regionalnej, globalnej/ - Paktu na
rzecz Rozwoju Zrównoważonego. 
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R obert Biedroń... Kto jeszcze kilka lat temu brał go na poważnie? Gej i ka-
riera polityczna w Polsce, kraju ultrakatolickim, gdzie kler ma gigantycz-
ne wpływy, a tatko Rydzyk rząd dusz? To niemożliwe. Tymczasem gej

wygrał w cuglach wybory na prezydenta Słupska, małego miasta, w którym
mieszkańcy w ogóle nie powinni ufać “odmieńcom”. A jednak. Najbardziej zaska-
kujące jest to, że po rezygnacji z uczestnictwa w kolejnych wyborach samorządowych prezydent –
gej odszedł z miasta w pełnej chwale. Mało tego, do dzisiaj jest w Słupsku ceniony i poważany. Bie-
droń to gość przytomny, a zarazem pełen osobistego uroku. Tym różni się od naszych polityków z
pierwszych stron gazet, którzy mają w sobie mniej więcej tyle uroku, co gacie hutnika po nocnej zmia-
nie. To genialne określenie zapożyczyłem od Raymonda Chandlera, genialnego amerykańskiego
pisarza – pijaka specjalizującego się w tematyce kryminalnej. Pasuje do naszych politycznych orłów
jak ulał.   

Biedroń błyskawicznie dostrzegł, że na podzielonej na dwie części polskiej scenie politycznej utwo-
rzyła się nisza, która aż prosi się, by ją zapełnić. Dostrzegł, że duża część społeczeństwa ma po dziur-
ki w nosie nawiedzonych polskich hunwejbinów, wyspecjalizowanych w czczym gadaniu liberałów
– gęgaczy, sprytnych i bardzo starownych chłopków – roztropków, czy wybitnych polityków lewi-
cy, którzy polską lewicę sprowadzili do poziomu sutereny. Robert Biedroń poszedł po całości, bo wy-
czuł gdzie jest elektorat – target. To potężna grupa ludzi, która nie ma na kogo głosować, ponieważ
od tej tak zwanej klasy politycznej coraz mocniej zalatuje zgnilizną. 

Zręby programu oraz nazwa partii “Wiosna” były gotowe już w grudniu ubiegłego roku. Wśród
filarów programu jest odejście Polski od węgla i zamknięcie kopalń do 2035 r., postawienie na ener-
getykę odnawialną, powołanie komisji sprawiedliwości i pojednania do rozliczenia tych, którzy ła-
mali konstytucję, odpartyjnienie spółek skarbu państwa, przygotowanie ustawy o jawności i zasa-
dach wynagrodzeń w sektorze publicznym, skróceniu czasu oczekiwania na wizytę u lekarza spe-
cjalisty maksymalnie do 30 dni, wprowadzenie prawa do aborcji na żądanie do 12. tygodnia, jak
również likwidacja funduszu kościelnego, wycofanie religii ze szkół i renegocjacja konkordatu. Bie-
droń nie ukrywał także, iż jego głównym celem jest bycie premierem. Tak niespotykana w Polsce
otwartość nie zaszkodziła liderowi nowej partii, a wręcz przeciwnie.  

P rzywódca nowego politycznego bytu mówił głośno na Torwarze to, o czym ulica mówi po
cichu, a sejmowa skamielina w ogóle. I to się podobało, co potwierdził ostatni sondaż. Mnie
najbardziej przypadła do gustu deklaracja, że “Wiosna” nie chce iść na twardy bój z PiS, choć

koalicję z Kaczyńskim wyklucza. Tym różni się od nudnej męczącej retoryki używanej przez Plat-
formę Obywatelską, Nowoczesną, PSL i niedobitki z SLD, których punktem nr 1 programu i najważ-
niejszym celem jest odsunięcie PiS od władzy. W domyśle –  by ją przejąć. Dobrze powiedział ostat-
nio Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że ma nadzieję, iż inicjatywa pana
Biedronia skłoni koleżanki i kolegów z opozycji do tego, by przygotowali w końcu swój program i
podjęli merytoryczną dyskusję w parlamencie. Podczas debaty telewizyjnej przedstawiciel “Wio-
sny” postawił do kąta wybitną polityczkę Joannę Muchę, bo ta niczym katarynka trajkotała o pisow-
skiej zarazie, którą należy natychmiast odsunąć od władzy. “Dla nas ważniejsze są inne cele niż od-
suwanie PiS od władzy, choćby przywrócenie kobietom godności poprzez nowelizację ustaw o do-
puszczalności aborcji do 12. tygodnia i zapobieganiu przemocy w rodzinie”. To był cios wyprowa-
dzony pozbawionym agresji i emocji głosem, po którym trajkotka natychmiast zamilkła.  

W stacjach telewizyjnych natychmiast pojawili się krytycy Roberta Biedronia, zarzucając mu
przede wszystkim, że nie ujawnił podczas konwencji, skąd weźmie pieniądze w budżecie państwa

na realizację swoich obietnic. Była
to krytyka mocno na wyrost, takie
szukanie dziury w całym, ponieważ
na tego rodzaju konwencjach nie
opowiada się o szczegółach. Przed-
stawia się szerokiej publiczności
główne cele partii na najbliższy
okres. I zostały one przedstawione,
na dodatek w taki sposób, że war-
szawska konwencja zaowocowała
aż 14 proc. w sondażu. Jako pierw-
szy usiłował dobrać się do Biedronia

i “Wiosny” Leszek Miller, był szef umierającego SLD, który walnie przyczynił się do tego, że ta kie-
dyś rządząca państwem partia jest obecnie w stanie agonalnym. “Ta nazwa sugeruje pewną sezo-
nowość. Jak wiemy, wiosna trwa najwyżej kwartał”. To było bardzo enigmatyczne. Miller zacho-
wał się w tym momencie niczym Richelieu zza arrasu. Znacznie mocniejsze uderzenie wyprowa-
dził Grzegorz Schetyna, który z kolei w ogóle nie jest enigmatyczny, tylko od zarania dziejów ta-
ki sam: “Tak jest z każdą propozycją, którą zaproponował Robert Biedroń. Każda jest nierealna.
To był koncert życzeń”. Zaraz potem dodał, że “Wiosna” zapożycza pomysły od jego partii. Co po-
eta miał na myśli, nie wiadomo.

C zy “Wiosna” przetrwa, doczeka kolejnych wiosen i będzie nadzieją milionów Polaków? Dzi-
siaj nie ma odpowiedzi na to pytanie. Jednakowoż jedno jest pewne: jeśli Biedroń zacznie
przyjmować do siebie politycznych truposzów, zmieniających barwy w zależności skąd po-

wieje korzystny wiatr, przegra. Poniesie porażkę również wtedy, jeśli pójdzie na ostry konflikt z Ko-
ściołem katolickim. To zbyt potężny przeciwnik, by się z nim dzisiaj mierzyć. Niepotrzebne było, mo-
im zdaniem, hasło o konieczności renegocjacji konkordatu, bowiem przedstawione cele można zre-
alizować bez potrzeby wdawania się w utarczki z Watykanem. Tak czy siak, powiększające się z ro-
ku na rok wpływy katolickiego kleru należy znacznie ograniczyć i wskazać kościelnej hierarchii miej-
sce w szeregu. Ludzie tego chcą, ale Robert Biedroń to jeszcze polityczny cienki Bolek, niemający
dzisiaj najmniejszych szans w starciu z hegemonem, jakim jest w Polsce Kościół katolicki. 

Powinien zacząć od spełnienia postulatu o maksymalnie 30–dniowym dostępie do lekarzy spe-
cjalistów. Zdrowie to kluczowa kwestia dla każdego społeczeństwa, więc na tym polu można zgar-
nąć wiele punktów. Tym bardziej że według najnowszych danych GUS w ubiegłym roku zmarło
aż 414 tys. mieszkańców naszego kraju. Od zakończenia II wojny światowej nie było roku, w któ-
rym rozstałoby się z życiem tak wielu Polaków. Tak dużą liczbę zgonów GUS przewidywał do-
piero w roku 2032. Oficjalnie mówi się, że wzrost długości życia wyhamował, ponieważ zabija-
ją nas palenie tytoniu, nieprawidłowa dieta oraz wysokie ciśnienie krwi. Zapomniano o wszech-
obecnym smogu, który według różnych danych zabija rocznie od czterech do nawet czterdziestu
tysięcy Polaków. I tu kolejny obszar, na którym można zbić polityczny kapitał i faktycznie zrobić
coś dobrego dla ludzi. 

Swego czasu Margaret Thatcher, premier Wielkiej Brytanii, zaplanowała, podobnie jak Biedroń,
odejście od węgla i skoncentrowanie się na rozwoju odnawialnych źródeł energii. Była to walka na
śmierć i życie, ale została ona wygrana przez “Żelazną Damę”. Dzisiaj na Wyspach funkcjonuje bo-
daj jedna tylko elektrownia węglowa. Moim zdaniem, odejście od węgla to najważniejszy punkt pro-
gramu nowo powstałej partii. W Polsce nie ma już miejsca na elektrownie węglowe. Powietrze jest
zanieczyszczone do tego stopnia, że wśród dziesiątki najbardziej zatruwanych smogiem miast Eu-
ropy aż sześć to miasta polskie. 

A skąd wziąć pieniądze na uzdrowienie naszej służby zdrowia? Wielokrotnie ujawniałem źró-
dło – zdjąć kilka, a może kilkanaście miliardów z rozbuchanego budżetu MON, poprzez
ograniczenie zakupu od USA militarnej starzyzny. Czy potrzebne nam są przestarzałe ra-

kiety “Patriot”? Czy one obronią nas przed atakiem jądrowym Rosji, który, zdaniem moim i wielu
moich znajomych, nigdy nie nastąpi? Kiedy rządzący zrozumieją, że przy dzisiejszym postępie
technicznym kupiony dzisiaj za grube miliardy sprzęt wojskowy za rok – dwa stanie się bezużytecz-
nym złomem? Ameryka nie sprzeda nam najnowszych technologii, bo nie zezwoli na to Kongres.
Wciska się więc nam starzyznę z demobilu i zarabia na tym miliardy. A my cieszymy się niczym Mu-
rzyni z kart powieści “Robinson Crusoe”, którzy w zamian za kość słoniową i złoto otrzymywali per-
kal oraz błyszczące paciorki. Biedroń i jego “Wiosna” są w stanie uciąć te szkodliwe dla naszej go-
spodarki transakcje, a zaoszczędzone miliardy przeznaczyć na zbożne cele. Dlatego im kibicuję.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Biedroń bez paciorków i bez paciorka

„Robert Biedroń...  Kto jeszcze
kilka lat temu brał go na 
poważnie? Gej i  kariera 
polityczna w Polsce, kraju 
ultrakatolickim, gdzie kler ma
gigantyczne wpływy, a tatko
Rydzyk rząd dusz?”Przytoczone powyżej, przypisywane starożytnym Chińczykom przysło-

wie materializuje się na naszych oczach. Zewsząd jesteśmy bombardowa-
ni rozmaitymi „newsami” i sensacyjnymi wrzutkami do mediów, m. in.

nagraniami legalnymi czy też nielegalnymi, doniesieniami o zatrzymaniach, po-
dejrzeniach, stawianych zarzutach etc. Trzeba przyznać, że sporo tego jest. Prze-
ciętny Kowalski jest zasypywany nimi od rana do wieczora, a czasem i w środku nocy. No ale też nie
ma się co dziwić, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że wtedy, gdy Kowalski śpi, na drugiej półkuli pracu-
ją. Oczywiście ci, co mają pracę. Ci, którzy jej nie mają, zajmują się innymi sprawami np. wydawa-
niem pieniędzy z tamtejszych „socjali” przyznawanych im, aby nie odstawali zanadto pod wzglę-
dem zamożności od tych, którzy pracę mają. I odwrotnie, kiedy tamci śpią – u nas życie wre. Toczy
się pełną parą. Trwa wyścig o lepszą pozycję społeczną. Poszczególne partie próbują wykazać, że
zasługi są po ich stronie, a błędy po stronie przeciwnej, choć zdarzają się od tego odstępstwa i nie-
które partie uderzają się w pierś własną. Dowodzą przy każdej okazji, że nie ma tolerancji dla od-
szczepieńców i tych, co nadużyli zaufania. Zwłaszcza szefów partii, a także wyborców. 

Przeciętnego Jana Kowalskiego nie zawsze to wszystko obchodzi. Podobnie jak Johna Smitha na dru-
giej półkuli. Jeden i drugi zajęty jest bardziej tym, czy w jego portfelu czegoś przypadkiem nie ubyło w wy-
niku np. medialnych doniesień, czy niezależnie od nich. Może należałoby sparafrazować nieco tytułowe

chińskie przysłowie na – „obyś żył w ciekawych
czasach”. Tym bardziej, że to pierwsze jest po-
dobno rodzajem przekleństwa. A tymczasem,
my tutaj, w grodzie nad Wisłą, nie mamy powo-
dów do szczególnych narzekań. Zawsze przecież
może być gorzej. No chyba że jesteśmy zjadacza-
mi wołowiny… Z tą bowiem ostatnio nie dzie-

je się najlepiej. Nawet nie chodzi tu o same krowy, które zapewne nie zrobiły niczego, by zachwiać naszą
pozycją potentata na rynku mięsnym, ale o tych, którzy postępują w mięsnej materii niegodnie. Wykorzy-
stują podobno przedwcześnie zmarłe sztuki, zwane potocznie padliną. A to dopiero... 

Żeby jednak nie popaść w nadmierny pesymizm, złóżmy tę całą historię z wołowiną na karb wspo-
mnianych wyżej ciekawych czasów, jakkolwiek te, które nadejdą, mogą być jeszcze ciekawsze. Co-
kolwiek to miałoby znaczyć. Zawsze znajdzie się ktoś chętny, by nakarmić nas czymś, wykorzystu-
jąc naszą nieznajomość prawdziwego stanu rzeczy i zaufanie do instytucji odpowiedzialnych za na-
sze zdrowie i bezpieczeństwo. Miejmy nadzieję, że doniesienia medialne w tej kwestii sprawią, iż
znów będziemy mogli cieszyć się smakiem wołowiny bez strachu o skutki. Jak wiemy jednak, z kon-
trolą bywa różnie, czasem wcale nie najlepiej. 

W ogóle, z naszym zdrowiem nie jest najlepiej, a niektóre przyzwyczajenia mogą okazać się nie-
bezpieczne. Siedzimy zbyt długo przed ekranami komputerów. Korzystamy w nadmiarze z telefo-
nów komórkowych. Pochylamy się godzinami nad smartfonami, co zwłaszcza dla młodego poko-
lenia może mieć fatalne skutki. I niestety, nawet jeśli my sami wykazujemy należytą troskę o zdro-
wie, to w sytuacji, kiedy potrzebujemy pomocy lekarskiej, niełatwo z niej skorzystać. Szczególnie
gdy dotyczy to leczenia specjalistycznego. Niedawno odwiedziłem jedną z przychodni, w której le-
karze (zapewne zgodnie z wytycznymi i kontraktem z NFZ) przewidują na pacjenta aż dziesięć mi-
nut. No… można by tu mieć wątpliwości, czy to aby wystarczy, ale widocznie tak. Skoro tak ktoś
postanowił… Ten ktoś powinien przecież mieć dobro pacjenta na względzie. Wydaje się to być w
zgodzie z zasadą etyki lekarskiej „primum non nocere”. Każdy z czytelników domyśli się zapewne,
że w tak krótkim czasie trudniej jest pacjentowi zaszkodzić. Chyba, że zastosowano by jakąś tera-
pię szokową. Nie zmienia to jednak mojej wiary w lekarzy. Wśród nich jest wielu znakomitych fa-
chowców, którzy z oddaniem leczą pacjentów. 

Na zakończenie chcę przypomnieć, że o tym, czy czasy są ciekawe, czy nie decydują również czyn-
niki inne niż polityka, czy jedzenie wołowiny, choćby niezdrowej. Jednym z nich jest szeroko rozu-
miana kultura, która pomaga przetrwać różne czasy, choćby były bardzo ciekawe. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Obyś żył w ciekawych czasach…

„Przeciętny Kowalski jest 
zasypywany nimi od rana 
do wieczora, a czasem 
i w środku nocy”

(5 lutego 2019 – 20 stycznia 2010)
Z serdecznymi życzeniami z okazji Chińskiego Nowego Roku 

Nastał Rok Świni. Rok Psa minął.
Za zdrowie świń dziś piję wino,

Lecz mam wrażenie, choć mi miło,
Że się Chińczykom pomyliło!

Rachuba chyba niepoprawna!
U nas Rok Świni trwa od dawna.
Każdy się chyba ze mną zgodzi,

Że Polak ciągle je obchodzi.

Świnie, przyznacie, nie od roku,
Spotyka się na każdym kroku.

Wśród polityków, jak znam życie,
Można je spotkać przy korycie.

Świnia, czy z prawa, czy też z lewa
Im większa, tym się lepiej miewa.

Świnie się stawia na ołtarzu
I stąd to święto w kalendarzu.

Świni oddaje się cześć boską,
Zwłaszcza, gdy dobry ma horoskop.

Świnia jest czczona jak bogini,
Więc każdy stara się ześwinić.

Wznoszę dziś toast! Mam już listę!
Niejeden na niej jest minister.

Nie zapomnijmy przy tym święcie
O posłach w Europarlamencie.

Prym prawicowe dzierżą media.
A telewizja? Wręcz komedia.

Ty też zastanów się przy winie
Komu by dziś podłożyć świnię?

Lecz się zbierają czarne chmury.
Za rok świętować będą Szczury.

A wtedy… Już dziś ze mną świętuj!
Będą z tonących wiać okrętów.

ZZaapprraasszzaammyy nnaa ssppoottkkaanniiaa zz aauuttoorreemm WWoojjcciieecchheemm DDąąbbrroowwsskkiimm ddoo kkaawwiiaarrnnii - ggaalleerriiii NNaa HHuuśśttaaww-
ccee ((uull RRoommeerraa 88)) ww kkaażżddyy ddrruuggii wwttoorreekk mmiieessiiąąccaa oo ggooddzz.. 1177 ((nnaajjbblliiżżsszzee wwee wwttoorreekk 1122 lluutteeggoo)).. 
MMoożżnnaa bbęęddzziiee wwssppóóllnniiee wwyyppiićć kkaawwęę,, ppoorroozzmmaawwiiaaćć,, ppoossłłuucchhaaćć nnaajjnnoowwsszzyycchh tteekkssttóóww,, oottrrzzyymmaaćć 
aauuttooggrraaff,, kkuuppiićć kkssiiąążżkkii ii ppłłyyttyy..

W o j t e k  D ą b r o w s k i

ROK ŚWINI
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Metro kończy rundę zasadniczą zwycięstwem

Olsztyn wraca do domu bez punktów

Spotkanie ostatniej kolej-
ki fazy zasadniczej rozgry-
wek o mistrzostwo drugiej
ligi mężczyzn okazało się
być  bardzo trudne – głów-
nie pod względem psycho-
logicznym. 

L epiej z emocjami pora-
dzili sobie jednak za-
wodnicy KS Metro War-

szawa, którzy zachowując więcej
zimnej krwi w najważniejszych
momentach spotkania, przechy-
lili szalę zwycięstwa na swoją
stronę i pokonali gości z Olszty-
na 3:1 (25:23, 25:17, 16:25,
25:19).

P oczątek meczu był
bardzo wyrównany.
Zawodnicy obu ekip

grali punkt za punkt aż do sta-
nu 11:11. Później jednak sku-
teczność gospodarzy drastycz-
nie spadła, co przeciwnicy
skrzętnie wykorzystywali. Ata-
ki podopiecznych trenera Woj-

ciecha Szczuckiego lądowały
na aucie lub były bronione, co
zmusiło go do dokonania
zmian w składzie. Kiedy jego
drużyna przegrywała już
13:20, wprowadził na boisko
Piotra Szostka i  Pawła Szcze-
paniaka, a po kolejnym straco-
nym punkcie dał szansę na grę
także Bartkowi Stępniowi. Każ-
dy kibic siatkówki wie, że w
tym sporcie możliwe jest na-
prawdę wiele, ale to, co stało
się chwilę później, zdarza się
bardzo rzadko. Od stanu 15:22
przyjezdni zdołali zdobyć zale-
dwie jeden punkt! Najpierw
grę utrudnił im swoimi za-
grywkami Marcin Kamiński,
natomiast ostatnie akcje to
koncert gry Szczepaniaka, po
którego potężnych serwisach
rozbici rywale nie byli w stanie
skończyć nawet jednego ata-
ku. Dzięki takiej grze drużyna
Wojciecha Szczuckiego odnio-

sła zwycięstwo w pierwszym
secie spotkania 25:23.

W drugiej partii dru-
żyny co chwilę wy-
mieniały się pro-

wadzeniem, ale od remisu po
dwanaście na boisku rządzili
już tylko gospodarze. Akade-
micy ponownie mieli problem
z wyprowadzeniem skuteczne-
go ataku po zagrywkach Mar-
cina Kamińskiego i w przecią-
gu kilku minut aż czterokrotnie
nadziali się na warszawski
blok. Sytuacja dla olsztynian
była coraz trudniejsza – prze-
grywali już 15:21, trener Grze-
gorz Krzan starał się również
szukać nadziei w zmiennikach
– wprowadził na boisko Ada-
ma Świdronia, jednak nie
zmieniło to obrazu gry jego
drużyny. Drugi set, po ataku w
aut gości, również zapisany zo-
stał na konto gospodarzy – tym
razem do 17.

T rzecia odsłona miała
niemalże identyczny
przebieg – z tą różnicą,

że zespoły zamieniły się rolami.
Siatkarze Metra żywili nadzieję
na zamknięcie spotkania w
trzech setach i pojawiło się lek-
kie rozluźnienie w ich szere-
gach, jednak zapomnieli, że nic
samo się nie wygra, a pełną kon-
centrację trzeba utrzymać od
pierwszej do ostatniej piłki spo-
tkania. W mniej więcej połowie
seta goście zaczęli wykorzysty-
wać rozluźnienie stołecznych
zawodników i raz za razem roz-
strzygali akcje na swoją korzyść.
Trener Szczucki prosił o prze-
rwy oraz rotował składem – na
boisko wrócili kapitan Tomek
Walendzik oraz Paweł Mikołaj-
czak, ale nie przynosiło to żad-
nych efektów. W ostatniej akcji
kontrę na punkt zamienił Miel-
czarek, dając akademikom zwy-
cięstwo do 16.

P odrażnieni takim ob-
rotem spraw gospoda-
rze postanowili doko-

nać tego, co nie udało im się w
poprzednim secie. Już na po-
czątku wypracowali kilka oczek
przewagi (4:2, 8:5), a później
jeszcze ją powiększyli i utrzy-
mując bezpieczny dystans spo-
kojnie doprowadzili do końca
spotkania. Siatkarzom z Olszty-
na wyraźnie zabrakło zapału i
nawet przez chwilę nie byli w
stanie zagrozić rywalom. Osta-
tecznie zdobyli 19 punktów, a
mecz zakończyła piękna kiw-
ka w wykonaniu Piotrka Szost-
ka, który kilka chwil później
odebrał nagrodę dla najbar-
dziej wartościowego zawodni-
ka spotkania.

K ońcowy wynik spotka-
nia nie miał już żadne-
go wpływu na układ

tabeli. Siatkarze z Olsztyna, któ-
rzy przed ostatnia kolejką zaj-

mowali czwartą lokatę w tabe-
li, nie byli w stanie zagrozić
trzeciemu KS Metro Warszawa.
Mimo wszystko, ważnym było
zakończyć rundę zasadniczą
zwycięstwem, szczególnie ta-
kim, w której ze świetnej strony
mogli pokazać się Ci, którzy nie
wyszli w pierwszej szóstce me-
czu. KS Metro Warszawa w
pierwszej rundzie play-off zmie-
rzy się z KS MOSiR Huragan
Międzyrzec Podlaski. W pierw-
szych dwóch spotkaniach wy-
stąpią oczywiście w roli gospo-
darza, a zostaną one rozegra-
ne 16 i 17 lutego (w sobotę i
niedzielę), obydwa spotkania
zaplanowane są na godzinę
17:00 w hali Ursynowskiego
Centrum Sportu i Rekreacji
przy Dereniowej 48.

D a r i a  M i k o ł a j c z a k  
F o t o :  A n n a  K l e p a c z k o  /  

L U M I K A  /  K S  M e t r o  W a r s z a w a

W ubiegły piątek zmarł w wieku
80 lat Mieczysław Mełnicki, naj-
wybitniejszy  dżokej w historii
polskich wyścigów konnych. Wy-
grał 1663 gonitwy i zawiesił
swoim następcom poprzeczkę
na takiej wysokości, że niezwy-
kle trudno będzie ją pokonać. 

W raz ze śmiercią Mieczysła-
wa Mełnickiego zamyka
się bogata karta historii

polskich wyścigów. Dzisiejszy Służe-
wiec to ledwie popłuczyny po szamero-
wanej złotem erze wielkich gonitw,
wielkich jeźdźców, wielkich trenerów,
wielkich emocji i wielkiej publiczno-
ści. Zabytkowy hipodrom dogorywa,
ponieważ nikt z możnych tego kraju
nie potrafi wykorzystać jego gigantycz-
nego potencjału. Dzisiaj ten wspaniały
obiekt przypomina ciężko chorego czło-
wieka, który podłączony do kroplówki
jeszcze zipie, przyjmuje pokarmy i wy-
dala, ale nie potrafi samodzielnie
przejść nawet kilku kroków. Wielki Mie-
czysław Mełnicki odszedł i podobnie
jak jego wielcy poprzednicy nie będzie
musiał patrzyć na powolną agonię jego
ukochanych torów. Ta katastroficzna
wizja nie została wyssana z palca, ona
jest pochodną rzetelnej analizy faktów.
A z faktami nikt rozumny nie będzie
dyskutował.

M ieczysław Mełnicki stawia-
ny jest przez wielu znaw-
ców w jednym rzędzie z

nieżyjącym od dekady Jerzym “Jerzy-
kiem” Jednaszewskim, który aż osiem

razy wygrał Wielką Warszawską, pięć
razy Derby i dwa razy na niemieckim
ogierze Windwurf jedną z najwięk-
szych swego czasu gonitw na świecie
Preis von Europa w Kolonii. Natomiast
Mieczysław Mełnicki sześciokrotnie
triumfował w Derby i  czterokrotnie w
Wielkiej Warszawskiej. Nigdy nie da
się ustalić, który z tych dwóch tytanów
toru był lepszy i nie ma takiej potrzeby,
ponieważ każdy z nich był  wielki na
swój sposób. Do Mieczysława Mełnic-
kiego należy na przykład rekord wy-
granych gonitw Derby w odstępie zale-
dwie trzech tygodni. W 1984 r. wpierw
wygrał on na ogierze Neman Derby w
Wiedniu, po tygodniu na ogierze Juror
Derby w Pradze, by po siedmiu dniach
ponownie dosiąść Nemana i rozprawić
się z konkurentami w Derby na Słu-
żewcu. 

N eman i wspaniała Demona
były ulubionymi końmi “Mie-
cia”. Kiedy po zakończeniu

kariery jeździeckiej założył własną staj-
nię, nazwał ją “Demona”, by w ten spo-
sób uczcić pamięć swojej ulubienicy.
Jako trener wygrał Derby tylko raz w
2003 r. ogierem Young Islander, który
fantastycznym finiszem z ostatniej po-
zycji ograł o szyję Tiarellę dosiadaną
przez brytyjskiego dżokeja Johna Ega-
na. Jednak najlepszym koniem treno-
wanym przez Mieczysława Mełnickie-
go był arab czystej krwi Marvin El Sa-
mawi, który dwukrotnie w latach 2008
i 2009 triumfował w prestiżowej mię-
dzynarodowej Nagrodzie Europy roz-

grywanej na Służewcu od 1985 r. Ści-
gał się też z powodzeniem na torach
niemieckich.

M ieczysław Mełnicki zaczął
karierę jeździecką w wieku
15 lat na wrocławskim to-

rze Partynice. Szybko jednak jego wiel-

ki talent został dostrzeżony w Warsza-
wie. Ówczesny dyrektor Państwowych
Torów Wyścigów Konnych na Służew-
cu gen. Leon Bukojemski wyprawił
swojego zastępcę płk. Stanisława Arku-
szewskiego z poleceniem, by ten przy-
wiózł utalentowanego chłopca do sto-
licy. Od tego dnia o Mełnickim zaczę-

ło być głośno wpierw w środowisku
wyścigowym, a wkrótce w całym kra-
ju. Szybko wygrał 100 gonitw i uzy-
skał kategorię dżokeja. Potem poszło
jak z płatka, zwycięstwo za zwycię-
stwem i kolejne tytuły czempiona toru.
Wygrał polskie Derby kolejno na De-

monie (1964), Sekwoi (1975), Skunk-
sie (1979), Demon Clubie (1981) Ne-
manie (1984) i na Korabiu (1985). Po-
nadto dwukrotnie Derby w Wiedniu
na Nemanie i Korabiu, w Pradze na
Jurorze oraz Derby belgijskie na torze
w Ostendzie. Natomiast w Wielkiej
Warszawskiej triumfował na Demonie

(1964 i 1965), Jarabubie (1981) i Księ-
życu (1986). 

M ieczysław Mełnicki stał się
sportową gwiazdą, a jego
nazwisko znali nawet ci,

którzy nigdy nie przekroczyli bram
Służewca. I tak popularny “Miecio”
trwał w chwale aż do swojej śmierci.
Będzie po wsze czasy szanowany i po-
dziwiany za uczciwość, wyjątkowy ta-
lent, klasę, cięty dowcip oraz zjednu-
jący mu powszechną sympatię sposób
bycia. O początkach swojej jeździec-
kiej kariery barwnie opowiadał Euge-
niuszowi Halskiemu i Wojciechowi
Bukatowi w książce „Bomba w górę”.
W 2001 r. red. Wojciech Zieliński na-
pisał biografię wielkiego czempiona
zatytułowaną “Żokej”. Mieczysław
Mełnicki wystąpił też w epizodycznej
roli dżokeja Yunga w ekranizacji po-
wieści „Lalka” Bolesława Prusa wyre-
żyserowanej przez Ryszarda Bera w
1977 r. 

M sza święta za duszę Mi-
strza odbędzie się w dniu 8
lutego (piątek), o godz.

12.00, w kościele pod wezwaniem
Świętego Maksymiliana Marii Kolbe-
go przy ul. Gintrowskiego 35 (dawna
Rzymowskiego), po czym nastąpi wy-
prowadzenie zwłok na Cmentarz Po-
łudniowy. 

Najbliższej rodzinie Zmarłego
zespół redakcyjny tygodnika
“Passa” składa wyrazy naj-

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

Odszedł ostatni z wielkich Służewca

KKllaacczz DDeemmoonnaa ((MMaassiiss –– DDzziiwwoożżoonnaa IIII ppoo SSaann IIII)),, mmiittyynngg ww 11996655 rr.. ZZ lleewweejj ddżżookkeejj
MMiieecczzyyssłłaaww MMeełłnniicckkii,, zz pprraawweejj ddyyrr.. PPTTWWKK SSttaanniissłłaaww KKuurroowwsskkii..
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KKRREEDDYYTTYY BBAANNKKOOWWEE
www.procesuj.pl

887 887 559

PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
601 336 063 

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

AANNGGIIEELLSSKKII, duże
doświadczenie, dojeżdżam, 
502 378 901

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 693 329 929
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 800 - 1200
m2 Prażmów, 602 770 361

WWYYNNAAJJMMĘĘ halę 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów, 
602 77 03 61

ZZŁŁOOTTOOKKŁŁOOSS, sprzedam dom na
działce podzielnej na 3, 
cena 770 tys. zł., 515 211 255

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

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

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
! 7700 mm22,, apartament,

kamienica, 601 720 840
!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,

piękny apartament, kamienica z
1938 r., 601 720 840 

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

! JJóózzeeffoossłłaaww,, 3 pok.70 m2,,
taras, ogródek, c. 488 tys.zł,,
601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, 120 m2, 4 pok.,
dwa poziomy, ogródek, dobra cena
425 tys.zł, 601 720 840

!KKaabbaattyy,, 4 pok.,116 m2, do
wejścia, 2 balkony, garaż, oś.
strzeżone, 1 mln. 50 tys.zł, 
601 720 840

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

!OOttwwoocckk, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł. 
601 720 840

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

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

!UUrrssyynnóóww, 2 pok. 56 m2, do
wejścia, dobry standard, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 3 pok. 93 m2, super
okazja tylko 550 tys. zł, 601 720 840 

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

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

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

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

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 120 m2 c.
tylko 565 tys.zł, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, segment 75 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840

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

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

!MMookkoottóóww, segment 220/280
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 780 tys.
zł, 601 720 840,, 

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

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

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

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

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

!WWiillaannóóww, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

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

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!CCeennttrruumm, 75 m2, lokal

handlowy okolice Nowego Światu,
c. 8700 zł/m-c, 601 720 840 

!KKaabbaattyy, 62 m2, 3 pokoje,
piękne miejsce, cisza, spokój, taras,
3.500 tys.m-c,601 720 840

!MMiieesszzkkaanniiee k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c

!UUrrssyynnóóww, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan, 
601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

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

! 440000 mm22, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, 
c. 1 mln.400 tys. zł, 601 720 840 

!CCeennttrruumm 85 m2 lokal do
wynajęcia, świetny punkt na
gastronomię, pozwolenie na
alkohol lub inną działalność, 
601 720 840

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

! UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

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

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

!ŻŻoolliibboorrzz,, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do
wynajęcia lub sprzedaży, 
601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

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

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

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

DDOO PPOOPPRRAAWWEEKK krawieckich
zatrudnię, 501 068 255

DDYYRREEKKTTOORR SSzzkkoołłyy
PPooddssttaawwoowweejj nnrr 333366 w Warszawie,
ul. Małcużyńskiego 4 zatrudni na
1/2 etatu opiekuna dzieci i
młodzieży przy przejściu przez
jezdnię, tel. 22 859 17 20

FFIIRRMMAA WW TTAARRCCZZYYNNIIEE
ZATRUDNI DO PRACY W BIURZE
OSOBĘ Z DOŚWIADCZENIEM W
SPRZEDAŻY. 

Kontakt od poniedziałku do
piątku w godz.9.00-12.00 pod
numerem telefonu 600 404 293
lub email: dj@jablonowo.pl 

HHUURRTTOOWWNNIIAA mmeeddyycczznnaa zzaattrruuddnnii
oossoobbęę ddoo ddzziiaałłuu pprrzzeettaarrggóóww.. MMiillee
wwiiddzziiaannee 22-lleettnniiee ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee ii
zznnaajjoommoośśćć wwyyrroobbóóww mmeeddyycczznnyycchh..
CCVV pprroosszzęę wwyyssyyłłaaćć nnaa
eemmaaiill::rreekkrruuttaaccjjaa@@nneeoommeeddppoollsskkaa..ppll 

KKIIEERROOWWCCĘĘ kat. C z Piaseczna
lub okolic do dystrybucji lodów i
mrożonek, 693 298 158 

LLEEKKKKAA pprraaccaa ddllaa mmoonntteerraa,, 
2222 775544 4466 7700 

PPRRAACCOOWWNNIIKKAA
ogólnobudowlanego, 601 23 72 91

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE nnrr 440000, 
ul. Lokajskiego 2 zatrudni pomoc
kucharki, tel. 22 648 72 12

SSPPRRZZĄĄTTAAJJĄĄCCĄĄ - woźną 3/4
etatu (chętnie emerytkę)
natychmiast zatrudni Szkoła
Podstawowa Nr 81, Warszawa, 
ul. Puszczyka 6, tel. 22 643 61 06

SSZZKKOOŁŁAA PPOODDSSTTAAWWOOWWAA nnrr
330033 przy ul. Koncertowej 4
zatrudni sprzątaczkę na
zastępstwo, w pełnym wymiarze
czasu pracy. Telefon kontaktowy:
22 643-71-23”

ŚŚLLUUSSAARRZZAA spawającego, 
601 23 72 91

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ fryzjerkę lub
podnajmę stanowisko, 
501 143 827

DDJJ-WWOODDZZIIRREEJJ,, 
PPRROOWWAADDZZEENNIIEE WWEESSEELL.. 
BBooggaattee ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee,, 

tteell.. 550011 112277 994422

PPRRAACCOOWWNNIIĘĘ 
krawiecką z wyposażeniem

odstąpię, Ursynów, 
502 585 218

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

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

BBIIUURROO RACHUNKOWE, 
606 234 106

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907 

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

OOCCIIEEPPLLEENNIIAA pianą pur, 
668 327 588

PPIIEELLĘĘGGNNAACCJJAA drzew 
i krzewów, wycinka, faktura 
604 401 161 

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREENNOOWWAACCJJAA mebli, 
510 266 143 

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

SSTTOOLLAARRKKAA,pełny
zakres,naprawy 22 641 54 84; 
601 751 247

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
502 250 803

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588 

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

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.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

7 5 6  4 8  1 0 ,  7 5 4  4 1  7 1
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 
Ratunkowe 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
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Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje RRyysszzaarrdd KKuurrzzeellaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144
tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

PPiiąątteekk,, 88 lluutteeggoo,, 1100..0000-1111..0000
ii 1111..1155-1122..1155:: ostatnie warszta-
ty plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży – „Zimowe Zabawy Dłu-
tem i Kredką” – w ramach akcji
„Zima w mieście”. Uczestnictwo
bezpłatne. Zapisy w sekretaria-
cie. Ilość miejsc ograniczona.

SSoobboottaa,, 99 lluutteeggoo,, 1166..0000-
1188..0000:: akcja „Zima w mieście”
– „Zimowy Bal dla Dzieci”. W
programie: zabawa taneczna,
konkursy z nagrodami, animacje
taneczne i inne atrakcje. Prze-
brania mile widziane. Bal popro-
wadzą: Balonowa Przygoda i
Wróżka Anuszka. Wstęp wolny.*

WWttoorreekk,, 1122 lluutteeggoo,, 1188..0000:: Ga-
leria Domu Sztuki zaprasza na
wernisaż wystawy fotografii Ja-
na Sosińskiego pn. „Poza wy-
obraźnią”. Wstęp wolny.

ŚŚrrooddaa,, 1133 lluutteeggoo,, 1188..0000:: wyda-
wanie bezpłatnych kart wstępu na
spektakl dla dzieci od lat 6 „Tata
bez krawata” (Teatr Za Daleki w
Domu Sztuki, niedziela, 17 lutego;
uwaga! wyjątkowo godz. 15.00).

DDoomm KKuullttuurryy SSMMBB „„IImmiieelliinn””
uull.. DDeerreenniioowwaa 66

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

88..0022..22001199 ((ppiiąątteekk)) ggooddzz..
1188,,0000 “akustycznie NIEMEN

in memoriam - 15 rocznica
śmierci” Radek Świderski z ze-
społem.

Zaproszenia do odbioru w
DK Imielin od 6.02. od
godz.18,00

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0077..0022 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Kamilem Kopanią w cyklu
Sztuka Burgundii i Niderlandów
w XV wieku pt. „Retabula ołta-
rzowe”

1122..0022 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Ty-
cjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Lekcja anatomii
doktora Tulpa: tajemnice Rem-
brandta”

1144..0022 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu Historia Ameryki Pół-
nocnej pt. „Historia polityczna
państw Ameryki Północnej w I
połowie XIX wieku”

1199..0022 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Znane
i nieznane tandemy polskiej kul-
tury XX wieku pt. „Maria Dą-
browska i Stanisław Stempow-
ski: pisarstwo w służbie kraju,
twórczość dziennikarska, pa-
miętnikarska…”

PPoocczząątteekk ssppoottkkaańń zzaawwsszzee oo
ggooddzziinniiee 1199::0000.. WWssttęępp wwoollnnyy!!

Program Brydż 60+ na Ursynowie
Piotr Błajet, profesor. UMK, pracownik Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, specja-

lista w zakresie fizjologii, pedagogiki zdrowia, pedagogiki sportu, edukacji całożyciowej – to eks-
pert, który uważa, że:

„Program Brydż 60+ wpisuje się w promowaną i wdrażaną przez Unię Europejską strategię Li-
felong Learning. Może spełniać ważną funkcję profilaktyki starzenia się i chorób związanych z okre-
sem późnej dorosłości (wiekiem senioralnym), w tym choroby Alzheimera. 

Starzenie jest procesem biologicznym, dlatego powinno się raczej mówić o biostarzeniu się, na-
tomiast zakres tych zmian jest zawsze pewną wypadkową działania czynników biologicznych, psy-
chologicznych i społeczno-kulturowych. Oznacza to, że aktywność fizyczna i umysłowa mogą
spowalniać proces biostarzenia”. Tyle prof. Błajet.

Już wkrótce ruszamy z kolejna edycją programu Brydż 60+ na Ursynowie. Tematyka obejmo-
wać będzie naukę brydża sportowego od podstaw – wykładowca Janusz Maliszewski i prawo bry-
dżowe – wykładowca Arkadiusz Ciechomski. 

ZZaajjęęcciiaa ooddbbyywwaaćć ssiięę bbęęddąą ww NNOOKK-uu,, NNaa UUbboocczzuu 33 ii ww CCSSUU pprrzzyy uulliiccyy PPoolliinneezzyyjjsskkiieejj 1100..
Terminy zajęć w NOK-u, wykładowca Janusz Maliszewski:
5 III, 7 III 12 III, 19 III, 21 III, 26 III, 2 IV, 4 IV, 9 IV, 16 IV, 18 IV, 23 IV
Terminy zajęć z CSU, wykładowca Arkadiusz Ciechomski:
14 III, 28 III, 11 IV, 25 IV.
Inauguracja Programu 5 III 2019 w siedzibie NOK-u ul. Na Uboczu o 9:30, wręczenie Certyfi-

katów 25 IV 2019 r. o 9:30 w CSU ul. Polinezyjska 10.
Zajęcia są darmowe. Wpisowe 20 zł. 
Zgłoszenia: Kasperkiewicz.k@wp.pl, Tel: 693 699 731.

Walerian Borowczyk to człowiek legen-
da. Dziesiątki lat temu współtworzył z
Janem Lenicą nowatorskie filmy animo-
wane. W Polsce nakręcił jeden film fabu-
larny: „Dzieje grzechu” (1975) – adapta-
cję powieści Stefana Żeromskiego. Od
1959 roku mieszkał we Francji, gdzie za-
słynął jako twórca, ostrożnie mówiąc,
odważnych filmów erotycznych. 

Niektóre były wartościowe, o innych – zwłasz-
cza tych z ostatniego okresu jego kariery – lepiej
zapomnieć. Walerian Borowczyk zmarł w Paryżu
3 lutego 2006 roku w wieku 82 lat.

W minioną niedzielę, dokładnie w trzynastą
rocznicę śmierci reżysera „Dziejów grzechu”, Dys-
kusyjny Klub Filmowy „Dom Sztuki” zaprezento-
wał nowiusieńką rekonstrukcję cyfrową tego inte-
resującego, wysmakowanego plastycznie filmu.
Dzień wcześniej Kino Dokumentu, również dzia-
łające w Domu Sztuki SMB „Jary” na Ursynowie,
pokazało fascynujący film Jakuba Mikurdy – z
wykształcenia psychologa i filozofa parającego
się także filmoznawstwem –„Love Express. Przy-
padek Waleriana Borowczyka”. Nie mniej intere-
sujące było spotkanie z Jakubem Mikurdą (na fot.
z Piotrem Śliwińskim ze Studia Filmowego Kalej-
doskop): zarówno reżyser, jak i dyskutanci uzupeł-
niali portret Waleriana Borowczyka ciekawostka-
mi, wspomnieniami, anegdotami itp.

Oba pokazy zgromadziły prawie komplet wi-
dzów, przy czym sobotni, w Kinie Dokumentu,
przyciągnął też znanych reżyserów dokumentali-
stów, m. in. Annę Brzozowską, Michała Bukojem-
skiego, Józefa Gębskiego i Piotra Morawskiego.
Oba wywołały żywe i w większości bardzo przy-
chylne reakcje publiczności. I oba zostały sfinan-
sowane ze środków Dzielnicy Ursynów m. st. War-
szawy, a ten w Kinie Dokumentu był owocem
współpracy Domu Sztuki także ze wspomnianym
S.F. Kalejdoskop oraz Stowarzyszeniem Filmow-
ców Polskich. A B U

W piątek, 8 lutego, do pol-
skich i światowych kin za-
wita druga część „The Le-
go Movie”, czyli najlepsze-
go product-placementu w
świecie filmu od lat. Jak
prezentuje się druga część
produkcji, która skradła
serca dzieci i dorosłych na
całym świecie, pozwoliła
zapoczątkować całą serię
podobnych obrazów oraz
zwiększyła sprzedaż duń-
skich klocków?

„Lego Przygoda 2” rozpoczyna
się dokładnie w miejscu, w któ-
rym skończyła się część pierwsza,
prezentowana w kinach w 2014
roku. Najazdem przybyszów z Pla-
nety Duplo. „Wszystko będzie do-
brze”, mówi Emmet, próbując
udobruchać najeźdźców. „Nic nie
było dobrze”, dopowie Lucy, gdy
na ekranie pojawi się napis „pięć
lat później”, a naszym oczom uka-
że się świat rodem z „Mad Max:
Na Drodze Gniewu” – spalona
słońcem pustynna kraina, powsta-
ła w wyniku tamtych wydarzeń.
Trudno w takich warunkach za-
chować optymizm. Emmetowi się
to jednak udaje, choć nie potrafi
przekazać tych emocji innym. Kie-
dy jego dzielna drużyna zostaje
porwana przez przybysza z odle-
głej planety, bohater będzie „mu-
siał dorosnąć” i stawić czoła no-
wym wyzwaniom. Tak rozpocz-
nie się kolejna szalona przygoda,
która włoży szeroki uśmiech na
usta widzów małych i dużych. 

Największym atutem drugiej
części „Lego Przygody” jest jej
autotematyzm, liczne nawiąza-
nia do innych dzieł popkultury
oraz świadoma zabawa z for-
mą. Nowy świat, w którym
uwięzieni są bohaterowie, pe-
łen jest jasnych kolorów i
wszechobecnego brokatu, a po-
stacie często zamiast mówić,
przekazują swoje myśli za po-
mocą piosenki. Ma to wyraźny
związek z tym, że planeta, na
której się znajdują, nazywa się
Siostar, będąca prostym nawią-
zanie do słowa siostra. Dziew-
czynka jest młodsza od brata i
jest akurat w tej fazie życia, że
wszystko najchętniej zmieniłaby
w musical. Ba! Ważną osią fabu-
ły stanie się piosenka o wiele
mówiącym tytule „Chwytliwa
piosenka”, której słowa to po-
wtarzana na wiele sposobów
fraza: „Ta piosenka wwierci ci
się w głowę”. Z ekranu padną
też liczne nawiązania do kultu-
ry lat 80., które zdają się niemal
wprost mówić: „Wiemy, że oglą-
dają nas też rodzice”. W pew-
nym momencie jeden z bohate-
rów zdradzi zaś, że „Marvel się
od nas odciął”, (przez co nie mo-
żemy wykorzystywać postaci,
będących na ich licencji). To
zdanie uzasadnia zresztą dla-
czego kraina Apokalipsburga
tak bardzo przypomina świat
znany akurat z ostatniego „Mad
Maxa”, dzieła wytwórni Warner
Brothers, producenta „The Le-

go Movie”. Do tego obrazu War-
ner ma po prostu nieograniczo-
ne prawa. Wartym wynotowa-
nia jest też fakt, że postać Rexa
Dangera, nowego bohatera, któ-
ry pomaga Emmetowi w jego
działaniach, wydaje się idealnie
bazować na prawdziwej karie-
rze Chrisa Pratta, aktora, który
podkłada głos pod tę postać w
oryginale. Zestaw cech Rexa to
bowiem prawdziwa przebieżka
po karierze Amerykanina, gę-
sto korzystająca z jego dokonań
w takich filmach, jak „Strażnicy
Galaktyki”, „Jurassic World”,
„Siedmiu Wspaniałych”, czy na-
wet plotki, wedle której Pratt
miał zostać nowym Indianą Jo-
nesem. Wszystkie te elementy
sprawiają, że wyraźnie widać,
że twórcy podeszli do stworze-
nia swojego dzieła z wyjątkową
precyzją. 

Efekt końcowy ich pracy jest
wyjątkowo zadowalający. Pierw-
sza część zachwyciła wszystkich
także dzięki efektowi świeżości i
zaskoczenia. Druga, nie mając
już tego przywileju, umiejętnie
korzysta ze sprawdzonych roz-
wiązań, starając się nadać no-
wej historii osobny ton, aby unik-
nąć typowej powtórki z rozryw-
ki. Dzięki temu „Lego Przygoda
2” jest ciekawą kontynuacją, z
której wyjdziemy z okrzykiem
na ustach: „Wszystko jest czado-
we!”, nawiązującym do chwytli-
wej piosenki z części pierwszej.

M i c h a ł  K a c z o ń

Wszystko jest czadowe?

Weekend Borowczyka w Domu Sztuki
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