
IS
S

N
 1

6
4

0
–4

0
5

X
   

   
   

  
W

Y
C

H
O

D
Z

I O
D

 2
0

0
0

 R
O

K
U

Żłobek jak malowanyWszystko dla Julka...Spółdzielcy o odpadach

Czyt. str. 8 i 9 Czyt. str. 7 i 13 Czyt. str. 10

5 marca 2020                czasopismo bezpłatne Nr 9 (999)

Prezydent Rafał Trzaskowski
szuka drogi wyjścia

Czyt. str. 10 i 11



2

W elcome to Poland – chcia-
łoby się po prostu wy-
krzyknąć, witając wresz-

cie koronawirusa na terytorium
naszego kraju. Wydawało się bo-
wiem, że Polacy są za nim coraz
bardziej stęsknieni, a tu upływał
tydzień za tygodniem i wciąż nie
było potwierdzenia, że wirus już u
nas jest. To jednak nieproszony
gość, uchodźca z Chin, a my
uchodźców ostatnio nie lubimy,
więc przybysz nie spotka się raczej
z serdecznym przyjęciem. Co cie-
kawe, ten dziwny wirus nagle zjed-
noczył w Polsce rządzącą koalicję i
atakującą rząd opozycję, które w
końcu  poczuły wspólnego wroga.
Od razu przypominają się słowa
poety Władysława Broniewskiego
(są w ojczyźnie rachunki krzywd,
obca dłoń ich też nie przekreśli...)
spuentowane swoistym memento
mori: ... a gdyby umierać przyszło,
przypomnimy, co rzekł Cambron-
ne, i powiemy to samo nad Wisłą. 

B roniewski miał na myśli
przypisywane temu francu-
skiemu generałowi odezwa-

nie podczas bitwy pod Waterloo,
gdzie propozycję natychmiastowej
kapitulacji skwitował on ponoć
ostrą ripostą: „A gówno!”. No więc
idąc tropem Broniewskiego, prze-
ciwstawimy się wirusowi, pamię-
tając wszakże, iż najmniej w tym
pomoże woda święcona, która
akurat może tylko zwiększyć nie-

bezpieczeństwo rozprzestrzenia-
nia się zarazy. W tym wypadku
nie pogłębiony mistycyzm, lecz ra-
cjonalne działanie ma sens. Słusz-
nie więc postępuje Kościół, nie pro-
ponując już wiernym tradycyjnej
formy przyjmowania komunii
świętej bezpośrednio z ręki kapła-
na, dotykającego mimowolnie ust
klęczącej osoby. 

M ożna się domyślać, że
groźba epidemii skłoni
prezydenta RP do głęb-

szego zastanowienia, co zrobić z
urastającą już do rangi symbolu
sumą dwóch miliardów złotych,
które zgodnie z wolą Sejmu miały-
by wzmocnić budżet publicznego
radia i telewizji, jeśli lokator Pa-
łacu Namiestnikowskiego odpo-
wiednią ustawę podpisze. Opozy-
cja wciągnęła rządzącą formację w
pułapkę dyskusji nad tym, czy nie
lepiej przeznaczyć te pieniądze na
potrzeby terapii onkologicznej, bo
chorzy na raka umierają wobec
braku odpowiedniej pomocy. Te-
raz może się okazać, że owe mi-
liardy przydadzą się jeszcze bar-
dziej w walce z koronawirusem.

T ymczasem jednak wymia-
na argumentów nie ustaje.
Swego czasu szef partii Pra-

wo i Sprawiedliwość zapewnił spo-
łeczeństwo, że: „Nikt nam nie wmó-
wi, że czarne jest czarne, a białe
jest białe”. Obecnie – co zajrzę do
gazet, to czytam takie teksty, że
boki zrywać. Oto największy bo-
daj orędownik polityki PiS i żarli-
wy obrońca mediów publicznych
pisze tak: „Ale to są przecież ci sa-
mi ludzie, którzy wtedy rządzili. I
którym wcale nie chodzi o pienią-
dze na chorych na nowotwór, ale o
to, by szczelina w systemie  l e w i c
o w o-l i b e r a l n e g o   m o n o p o
l u, j a k i m   j e s t  t e l e w i z j a  p
u b l i c z n a, zniknęła na zawsze”.

Liberalno-lewicowy monopol, ja-
kim jest telewizja publiczna? Czy
Michał Karnowski przypadkiem
nie przeszedł na drugą stronę poli-
tycznej barykady, krytykując sta-
cję z ul. Woronicza i placu Po-
wstańców? 

Sam jestem całym sercem za
utrzymywaniem Polskiego
Radia i TVP w jak najlepszej

kondycji i życzę tym instytucjom,
by jak najwięcej w nich było kultu-
ry z najwyższej półki, a jak naj-
mniej politruków. I żeby wirus słu-
żalczości nie ogarniał tam pracow-
niczych szeregów pod skrzydłami

jakiejkolwiek partii. Bo co innego
służalczość, a co innego służebność
w najszlachetniejszym tego słowa
rozumieniu. 

Dobry przykład szlachetności
mieliśmy ostatnio na Ursy-
nowie, gdzie wspaniali ro-

dzice uczniów, przy wsparciu
władz dzielnicy, zorganizowały w
Szkole Podstawowej nr 340 przy
Lokajskiego chwytającą za serce
akcję zbierania środków na wspar-
cie dziewięcioletniego Julka Wró-
bla, który może się wyleczyć z gu-
za mózgu tylko poprzez nad wyraz
kosztowną terapię za granicą. Do

akcji chętnie przyłączyły się redak-
cje „Przeglądu Sportowego”, TVP,
„Halo Ursynów”, liczni dziennika-
rze, artyści, przedstawiciele Szko-
ły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go. przyłączył się też oczywiście li-
der Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy – Jurek Owsiak. na potęż-
ną licytację przysłali fanty najwięk-
si prominenci sfer rządowych. Na-
reszcie pokazano, że niezależnie
od różnicy poglądów człowiek mo-
że być człowiekowi człowiekiem.
W takich momentach brak mi za-
wsze reakcji hierarchów kościel-
nych, którzy lubią dużo mówić o

miłosierdziu i pomocy, jakiej nale-
ży udzielać bliźnim, nigdy jednak
nie uszczkną nawet drobiny z po-
tężnego majątku, jakim rozporzą-
dzają, żeby naprawdę wyciągnąć
rękę do ludzi ciężko pokrzywdzo-
nych przez los. Nie wystarczy prze-
cież samo rozprowadzanie środ-
ków dostarczanych przez państwo.
A już chciwe zagarnianie wszyst-
kiego pod siebie przez powszech-
nie dziś krytykowanego arcybisku-
pa Sławoja Leszka Głódzia to jaw-
na kompromitacja Kościoła i za-
przeczanie jego nauce. 

P owracając zaś do tematu wi-
rusów, przypomnę swoje
ubiegłotygodniowe pisanie

o wyjątkowo chorobliwym wiru-
sie, jaki ogarnął głowy projektan-
tów warszawskiej obwodnicy, któ-
rzy nagle wymyślili przeprowadze-
nie autostrady łączącej stolicę z
projektowanym właśnie Central-
nym portem Komunikacyjnym w
Stanisławowie/Baranowie – po-
przez liczne obszary bezcennych
enklaw zieleni. W czasie, gdy każ-
da jej piędź jest dosłownie na wagę
złota, komuś zachciewa się nagle
autostradowych przejazdów przez
lasy pełne zwierzyny – jak choćby
Chojnowski Park Krajobrazowy.
Gdy mieszkańcy takich miejsc ostro
zaprotestowali przedstawiciele
GDDKiA zaczęli się tłumaczyć, że to
na razie wstępne przymiarki i że
nikt nie skrzywdzi nawet jednego
łosia lub sarny. Wszystko to jed-
nak wygląda na robienie dobrej
miny do złej gry. Tak samo przecież
zrealizowano wywodzący się jesz-
cze z hitlerowskich sfer projekt au-
tostrady, która – pod płaszczykiem
drogi ekspresowej –  przecina już
Ursynów.

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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PPAASSSSAA:: PPrrzzeedd nnaammii kkoolleejjnnaa eeddyyccjjaa
UUrrssyynnoowwsskkiieeggoo KKaalleejjddoosskkooppuu TTeeaattrraall-
nneeggoo.. CCoo ttyymm rraazzeemm pprrzzyyggoottoowwaałł UUrrzząądd
DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww??

KKLLAAUUDDIIUUSSZZ OOSSTTRROOWWSSKKII,, wwiicceebbuurr-
mmiissttrrzz UUrrssyynnoowwaa:: W przyszłym tygo-
dniu, a dokładnie 12 marca, rusza pią-
ta już edycja jednego z najbardziej po-
pularnych i najwyżej ocenianych cykli
kulturalnych na Ursynowie. Mam na-
dzieję, że jak co roku trafimy w gusta
ursynowian zakochanych w magicz-
nym świecie teatru. Zaprosiliśmy naj-
popularniejszych aktorów, w tym le-
gendy polskiego teatru – pojawią się
m. in. Olga Sawicka, Lucyna Malec,
Jan Peszek, Andrzej Grabowski, Piotr
Cyrwus Marek Siudym. Warto przypo-
mnieć, iż w ramach poprzednich edy-
cji Ursynowskiego Kalejdoskopu Te-
atralnego gościliśmy m.in.: Jerzego
Trelę, Piotra Fronczewskiego, Katarzy-
nę Skrzynecką, Annę Seniuk, Jowitę
Budnik, Adama Ferencego, Piotra Gą-
sowskiego i innych.

Tegoroczna edycja Ursynowskiego
Kalejdoskopu Teatralnego akurat zbie-
ga się ze szczególnym wydarzeniem –
20. rocznicą istnienia Teatru Kontra-
punkt. Poza tym zaplanowaliśmy licz-
ne pokazy w Multikinie Ursynów, Dziel-
nicowym Ośrodku Kultury, Ursynotece
i spółdzielczych domach kultury. Wie-
rzę, że wspaniali aktorzy i ciekawe spek-
takle sprawią przyjemność wszystkim
teatromaniakom. Zachęcam już dziś do
zapoznania się z naszą ofertą.

CCzzyy jjeesstt jjaakkiiśś ssppeekkttaakkll,, kkttóórryy PPaann
sszzcczzeeggóóllnniiee ppoolleeccaa??

Osobiście polecam dwa spektakle.
Pierwszy to „Mała rzecz, a cieszy”, bo lu-
bię komedie i w dobie pędu cywilizacyj-
nego chwila relaksu wszystkim nam się
przyda. Poza tym to świetny angielski
humor i znakomita gra aktorska. Dru-
gim są „Uciechy staropolskie”, z uwagi
na ciekawe połączenie gry aktorskiej
profesjonalnych aktorów z aktorami
studentami. Niemniej jednak pragnę
zwrócić uwagę na rocznicę Teatru Kon-
trapunkt, od samego początku istnienia
wspieranego przez Urząd Dzielnicy Ur-
synów, teatru amatorskiego, który osią-
gnął poziom profesjonalny. Zaserwuje

on nam aż cztery przedstawienia w Na-
tolińskim Ośrodku Kultury.

Co ważne, tej edycji będą towarzy-
szyć zmiany z zakresie dystrybucji bile-
tów na niektóre wydarzenia.

NNaa cczzyymm bbęęddąą ppoolleeggaaćć??
Ursynów dołącza do ogólnomiejskie-

go rozwiązania w zakresie korzystania
z wydarzeń kulturalnych. Wzorem po-
zostałych dzielnic wprowadzamy płat-
ne bilety, ale z dofinansowaniem Urzę-
du Dzielnicy. Będą one dostępne na
platformie biletyna.pl. Jest to bardzo
popularny system dystrybucji biletów,

szeroko stosowany przez domy kultury
zarówno z Warszawy, jak i z całej Polski.

Skąd współodpłatność? Dzielnica Ur-
synów została zmuszona do wprowa-
dzenia częściowej odpłatności na nie-
które wydarzenia z powodu nowych
regulacji podatkowych wprowadzonych
przez obecny rząd. Przypominam, że
w ich wyniku miasto straciło ponad mi-
liard złotych, co – niestety – musi się
odbić na możliwościach finansowych
dzielnic. Oczywiście, robimy wszystko,
co w naszej mocy, aby było to jak naj-
mniej odczuwalne dla naszych miesz-
kańców. Dlatego Ursynów wprowadza
drobne odpłatności za bilety na niektó-
re wydarzenia kulturalne. Nie powinni-
śmy w tym wypadku jednak mówić o
rewolucji, a co najwyżej ewolucji. Za-
praszam więc wszystkich do zakupu bi-
letów pod adresem biletyna.pl/spek-
takl/ukt.

IIllee ttaakkii bbiilleett bbęęddzziiee kkoosszzttoowwaaćć??
Zdecydowaliśmy, aby współodpłat-

ność dotyczyła części przedstawień
Ursynowskiego Kalejdoskopu Teatral-
nego – a dokładnie czterech, które od-
będą się w Multikinie i w Dzielnico-
wym Ośrodku Kultury. Koszt biletu dla
mieszkańca wyniesie 20 złotych, co
przy założeniu, że bilety na wydarze-
nia kulturalne tej klasy kosztują blisko
pięć razy więcej, wydaje się być kwo-
tą niewielką, wręcz symboliczną.
Wpływy te jednak – pomimo wspo-
mnianych cięć – pomogą nam w stara-
niach, aby utrzymać poziom przy-
szłych wydarzeń organizowanych
przez Urząd Dzielnicy. Nadmienię, iż

symbolicznie płatne – 10 zł – będzie
również przedstawienie w Dzielnico-
wym Ośrodku Kultury, ale jak pamię-
tamy wprowadził on opłaty już dłuższy
czas temu. Ale wracając do finansów…
To nie jedyny powód zmian. 

CCoo jjeesszzcczzee wwppłłyynnęęłłoo nnaa ddeeccyyzzjjęę oo
zzmmiiaanniiee ssppoossoobbuu ddyyssttrryybbuuccjjii??

Na zmianę systemu dystrybucji czę-
ści biletów na przedstawienia w ramach
Ursynowskiego Kalejdoskopu Teatral-
nego wpłynęły także rozmowy z miesz-
kańcami oraz sygnały, jakie otrzymy-
wał Wydział Kultury. Mieszkańcy zwra-
cali uwagę, że nie są w stanie odebrać
kart wstępu, ponieważ wymaga to fi-
zycznej obecności w czasie, kiedy za-
zwyczaj pracują. Aby im to umożliwić,
musieliśmy wypracować rozwiązanie,
które pozwoliłoby na zaoferowanie
równego dostępu do puli biletów
wszystkim mieszkańcom Ursynowa.
Poza tym otrzymywaliśmy wiele pytań
– dlaczego, pomimo dystrybucji wszyst-
kich biletów, na sali pozostaje dużo wol-
nych miejsc. To przykre, gdy ponosząc
ogromne koszty i wysiłek organizacyj-
ny, widzimy puste miejsca, a jednocze-
śnie wiemy, że zainteresowanie tym
wydarzeniem było ogromne. Powszech-
nie wiadomo, że bardziej szanuje się
coś, za co się płaci. Dlatego wierzę, że
nowe rozwiązanie przyniesie wzrost
frekwencji i marginalizację zjawiska
niewykorzystanych biletów. Czekam na
państwa opinie i ewentualne propozy-
cje dotyczące systemu dystrybucji bi-
letów, bo przecież ursynowska kultura
to nasze wspólne dobro.

Urząd Dzielnicy wydał Ursynowski Informator Kultu-
ralny na marzec. W publikacji można znaleźć szczegó-
łowy program wydarzeń na Ursynowie. 

Wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej
www.ursynow.pl, natomiast papierową wersję informatora będzie
można otrzymać w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, spółdzielczych
domach kultury, oddziałach biblioteki oraz podczas poszczególnych
wydarzeń na terenie dzielnicy.

- W spółdzielczych domach kultury po przerwie świątecznej i fe-
riach zimowych, wznowiona będzie działalność amatorskich grup
twórczych. Dzieci, młodzież i dorośli będą mogli uczestniczyć w bez-
płatnych warsztatach artystycznych, prowadzonych przez profesjo-
nalnych instruktorów. Marzec to także Konkurs Recytatorski „War-
szawska Syrenka”. Pragnę zaprosić młodych recytatorów do wzię-
cia w nim udziału. Na wszystkich uczestników czekają dyplomy i
upominki książkowe ufundowane przez Urząd Dzielnicy Ursynów
m. st. Warszawy - informuje na pierwszych stronach informatora
Burmistrz Robert Kempa.

W Szkole Podstawowej nr
343 przy ul. Kopcińskiego
7 została przeprowadzo-
na kontrola boiska ze
sztuczną nawierzchnią.
Kontrolerzy w obecności
dyrektor Jolanty Kubal-
skiej oraz burmistrza Ro-
berta Kempy zapoznali się
z udostępnioną dokumen-
tacją, dokonali oględzin
boiska oraz jego najbliż-
szej okolicy. 

O takie działanie w trybie pil-
nym do Państwowej Stacji Sani-
tarno–Epidemiologicznej wnio-
skowała dyrekcja szkoły, w poro-
zumieniu z władzami dzielnicy.
Z protokołu pokontrolnego wy-
nika, że nie stwierdzono niepra-
widłowości.

- Cieszę się, że SANEPID skon-
trolował boisko przy Szkole Pod-
stawowej nr 343. Bezpieczeń-
stwo dzieci jest dla mnie najważ-

niejsze, dlatego tak jak wcześniej
obiecywałem, aby rozwiać
wszelkie wątpliwości, zarząd
dzielnicy podjął decyzję o prze-
sunięciu środków finansowych
i wsparciu finansowym szkoły w
zakresie wymiany granulatu, z
użyciem produktu najwyższej ja-
kości. Mogę zapewnić, że do
wszelkich prac związanych z bu-
dową i konserwacją nawierzch-
ni będzie używany taki właśnie
granulat – mówi burmistrz Ro-
bert Kempa.

Do czasu przeprowadzenia
konserwacji, z jednoczesną wy-
mianą granulatu na produkt naj-
wyższej jakości, obowiązuje de-
cyzja dyrekcji szkoły o zawiesze-
niu zajęć wychowania fizyczne-
go na tym boisku. Szkoła Podsta-
wowa nr 343 zrealizowała już
zalecenie burmistrza i zamon-
towała przy wyjściu z boiska
szczotki do czyszczenia obuwia.

Klaudiusz Ostrowski: Ursynowski Kalejdoskop Teatralny z nową formułą dystrybucji biletów

To będzie istna rewia gwiazd!

SANEPID skontrolował 
nawierzchnię boiska przy SP 343

Przewodnik po 
ursynowskiej kulturze
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Umiłowanie uprawy ziemi
wielu mieszkańców Ursy-
nowa przyniosło w swoich
genach. Bez względu na ko-
rzenie - włościańskie, zie-
miańskie czy nawet wielko-
miejskie, sporo ursyno-
wian po prostu lubi coś
uprawiać. Jak nie kwiatki
na balkonie, to zioła w
skrzynkach domowych.
Nieliczni szczęśliwcy miesz-
kający na parterze i posia-
dający balkon, przyległe
trawniki zmienili na przy-
domowe ogródki z kwiat-
kami, czasem pomidorami.

Ogrody społecznościowe
(OS) to ogólnodostęp-
ne miejsca na terenach

zurbanizowanych, służące upra-
wie warzyw i kwiatów oraz spo-
tkaniom i integracji mieszkań-
ców. Są jakąś alternatywą wobec
tradycyjnie określanych “Pracow-
niczych Ogródków Działkowych”
(POD), choć faktycznie zaledwie
ich namiastką. O ile POD to spo-
re poletka, czasem nawet o po-
wierzchni kilkuset metrów, za-
zwyczaj z małymi domkami lub
przynajmniej szopami na narzę-
dzia, i możliwością prowadzenia
różnorodnych upraw, to ogrody
społecznościowe udostępniają je-
dynie niewielkie powierzchnie -
małe kilku metrowe zagonki lub
nawet tylko nieduże skrzynki.
Jednak OS mają ważną zaletę -
mogą stać się dostępne dla znacz-
nie większej rzeszy zaintereso-
wanych osób, u których  pozosta-
ła tęsknota za jakimś kawałkiem
ziemi, gdzie mogłoby rosnąć wła-
sne “coś”. 

Najstarsi ursynowianie
mogą pamiętać dziką
parcelację niezagospo-

darowanych kawałków ziemi, a
nawet trawników we wczesnych
latach osiemdziesiątych ubiegłe-
go wieku. Pogłębiające się pust-
ki na półkach sklepów spożyw-
czych zachęcały do posiadania
własnych pomidorów, rzodkie-
wek, pietruszki. W połowie 1981
roku (ach, kto to jeszcze pamię-
ta...) obecna al. KEN na południe
od wiaduktu Doliny Służewiec-
kiej, stanowiąca kilkudziesięcio-
metrowej szerokości pas ziemi
ciągnącej się het, w kierunku La-
su Kabackiego, została “rozparce-
lowana” w szczytowym okresie
na setki mikro poletek upraw-
nych. Rotacja włości była ogrom-
na, gdyż po skopaniu kilkudzie-
sięciu metrów kwadratowych i
wrzuceniu nasionek okazywało
się, że uprawę trzeba podlewać,
a w pobliżu nie było żadnej do-
stępnej wody. Więc “ursynorolni-
cy” wykruszali się, ale na ich
miejsce przychodzili nowi, i tak
aż do najbliższej zimy, która osta-
tecznie zniechęciła większość
działkowców. Resztę załatwiła
rozpoczynająca się budowa me-
tra i związane z nią wykopy. Cho-
ciaż,  najbardziej zaangażowani
działkowcy przetrwali w mniej
widocznych zakątkach Ursyno-
wa dosyć długo. Jeszcze z kilka-
naście lat temu, pani Teresa - bez-
przydziałowa użytkowniczka
jednego z kilkunastu poletek  na
tyłach stacji BP przy rogu Ciszew-
skiego i  Rosoła, z dumą powra-
cała do domu, niosąc a to łubian-
kę z całkiem dorodnymi truskaw-
kami, piękne pomidory, rzod-
kiewki, jakieś marchewki i inne
warzywa, nawet porzeczki z
trzech dorodnych krzewów. Nie-
stety, władzy przypomniało się,
że tam miał być trawnik, więc w
procesie porządkowania terenu
działki stopniowo zniknęły. Te-
ren faktycznie uporządkowano,
po czym zostawiono samemu so-

bie. Obecnie od dwóch miesięcy
powstało tam lokalne wysypisko
śmieci. Pomimo sygnałów me-
dialnych, nikomu to nie prze-
szkadza.

Idea zaimplementowania
choć odrobiny natury w
ursynowskie blokowiska

przejawiała się na różne sposoby.
Czasem całkiem udane ogródki
w skrzynkach na większych bal-
konach i tarasach, a ostatnio na
niższych dachach wielopozio-
mowych budynków mieszkal-
nych. Ostatnio pojawił się po-
mysł zaproszenia pszczół na
dach ursynowskiego Urzędu
Dzielnicy, który zgromadził spo-
ro zarówno zwolenników, jak i
przeciwników tej idei. Jednak-
że znów okazało się, że uwarun-
kowania techniczne uniemożli-
wiają pozyskiwanie ratuszowego
miodu. Wreszcie pojawił się i za-
czął dojrzewać pomysł substy-
tutu, a raczej namiastki ogród-
ków działkowych, jakimi są
ogrody społeczne. 

- Pomysł utworzenia ogrodu
społecznościowego powracał w
kilku rozmowach z mieszkańca-
mi naszej dzielnicy. Dlatego po-
stanowiliśmy zgłębić ten temat i
znaleźć tereny zieleni, który moż-
na przeznaczyć na taką inicjaty-
wę. Naszą propozycję przedsta-
wimy podczas spotkania z miesz-
kańcami – zapowiadał Bartosz
Dominiak, zastępca burmistrza
Dzielnicy Ursynów. – To, czy
ogród społecznościowy powsta-
nie na Ursynowie, zależy teraz
wyłącznie od mieszkańców. Dla-
tego gorąco zapraszam na spo-
tkanie w ratuszu wszystkich, któ-
rzy chcą zająć się ogrodnictwem
miejskim na Ursynowie - zachę-
cał wiceburmistrz. 

Nic więc dziwnego, że na
spotkanie zorganizo-
wane w największej sa-

li Urzędu Dzielnicy przybyła nie-
spodziewanie duża grupa osób.
Nie tylko ciekawych, co zostanie
zaproponowane, ale również

chcących być może praktycznie
włączyć się w realizację pomysłu.
Organizatorzy zapewnili obec-
ność merytorycznych prelegen-
tów, którzy z różnych punktów
widzenia przedstawili problema-
tykę obywatelskich ogrodów. Ada
Górna – doktorantka z Katedry
Geografii Miast w  Uniwersytecie
Warszawskim – przedstawiła licz-
ne przykłady prowadzenia OS na
świecie oraz opowiadała o korzy-
ściach płynących z takiej aktywi-
zacji społecznej. Jej przesłanie
wskazywało, że ogrody społecz-
nościowe to przyszłość współcze-
snych miast. Przedstawiając przy-
kłady nie tylko z innych konty-
nentów i krajów, np. Singapuru
czy Kuby, opowiadała o wspól-
nych przedsięwzięciach miesz-
kańców w takich metropoliach
jak Londyn czy Berlin.  Hasłowo
mówiąc, to działania okolicznych
mieszkańców. Ogrody mają cha-
rakter sąsiedzki a mieszkańcy
dzierżawią mniejsze fragmenty
udostępnionej działki. Owoce i
warzywa produkują na własne
potrzeby, ale czasem nawet na
sprzedaż. Uprawy odbywają się
w nie tylko w gruncie, ale rów-
nież w skrzynkach, donicach i po-
jemnikach. Jakie są zalety ogro-
dów społecznościowych. Otóż:

- stanowią one miejsce wypo-
czynku i rekreacji, budowania i
pogłębiania więzi społecznych,

- ułatwiają dostęp do świeżej
żywności,

- ułatwiają włączenie w życie
społeczne osób niepełnospraw-
nych czy samotnych, 

- przyczyniają się do popra-
wienia mikroklimatu miasta,

- aktywizują recykling odpa-
dów biologicznych poprzez kom-
postowanie.

Wśród prelegentów
znaleźli się również
eksperci z Progra-

mu Wspierania Warszawskich
Ogrodów Społecznościowych
“Bujna Warszawa” współpracu-
jący z Zielenią Miejską, którzy
opowiedzieli o doświadczeniach
i działaniach blisko dwudziestu
ogrodów społecznościowych,
funkcjonujących już w Warsza-
wie. Prowadzą oni stronę inter-
netową bujnawarszawa.pl,
gdzie można znaleźć dużo prak-
tycznych porad i wskazówek.
Na podstawowe pytanie przy-
byłych mieszkańców - gdzie bę-
dzie ten pierwszy ursynowski
ogród społecznościowy, odpo-
wiedział wreszcie wicebur-
mistrz Bartosz Dominiak. Loka-
lizacja to miejsce po istniejących
wcześniej ogródkach działko-
wych, utworzonych na wolnym
terenie , doprowadzonych jed-
nak przez użytkowników do sta-
nu dosłownie kwitnącego.  Zli-
kwidowane zostały przy okazji
budowy parku im. Kozłowskie-
go i Kopy Cwila, mimo że niko-
mu nie wadziły. Ale to już osob-
na historia. Teren około 2000
metrów kw. jest wolny, sprawia
wrażenie dobrze nadającego się
do takiego pilotażowego przed-
sięwzięcia. Wiceburmistrz Do-
miniak mówił o pomyśle ze spo-
rą dozą entuzjazmu, zostawiając
jednak akceptację propozycji
mieszkańcom. 

Pomysł został przyjęty
zasadniczo bardzo po-
zytywnie, jednak poja-

wiło się kilka głosów krytycz-
nych. Zwracano uwagę, że to
obrzeża Ursynowa a wiele osób
będzie miało daleko z domu.
Może lepiej np. przy Parku Ci-

chociemnych albo w bardziej
centralnej lokalizacji. Zwraca-
no uwagę również na bezpie-
czeństwo i zagrożenie nie tylko
ze strony wandali, ale zwy-
kłych złodziei, dla których
kwiaty czy dorodne, dojrzewa-
jące pomidory mogą stanowić
źródło dodatkowego zarobku.
Wątpliwości te dosyć szybko
rozwiał wiceburmistrz Bartosz
Dominiak, przypominając, że
to spotkanie ma charakter je-
dynie informacyjny, umożli-
wiający zgłoszenie się zaintere-
sowanych osób na spotkanie w
okolicy proponowanej lokali-
zacji, i tam na miejscu dopiero
doprecyzowanie wątpliwych
szczegółów. 

Podsumowujący dysku-
sję radny Krystian Ma-
lesa - przewodniczący

Komisji Architektury i Ochrony
Środowiska, patronującej przed-
sięwzięciu - poinformował, że
dla użytkowników Facebooka
założył tam fanpage “Ogrody
społecznościowe na Ursynowie”.
Dzięki temu będzie ułatwiona
wymiana informacji osób zainte-
resowanych uczestnictwem w
przedsięwzięciu, lub nawet tylko
interesujących się zabawą w
miejskich rolników. 

T rzeba zatem jeszcze
chwilę, no może kilka
tygodni, poczekać, na

zapowiadane spotkanie zainte-
resowanych. Sama idea wydaje
się interesująca i mająca spore
szanse na sukces. Praktyka poka-
zuje, że ludzie nie zawiodą. Waż-
ne jest to, że zainteresowani są
również radni i sam zastępca
burmistrza. Ale co będzie dalej,
zobaczymy. Przedsięwzięcie to
warto śledzić.

Ogród społecznościowy na Ursynowie

Powrót działkowców?

PPllaannoowwaannaa llookkaalliizzaaccjjaa ooggrroodduu ssppoołłeecczznnoośścciioowweeggoo..

TTeerreenn ppoo zznniisszzcczzoonnyycchh ddzziiaałłkkaacchh..

W 2019 r. w stołecznym Biurze
Rzeczy Znalezionych przyjęto na
przechowanie 9 800 rzeczy, rok
wcześniej było ich 9 700. War-
szawiacy gubili głównie doku-
menty, telefony, zegarki i elek-
tronikę.

Na ul. Dzielną 15, gdzie znajduje się
stołeczne Biuro Rz eczy Znalezionych
przyniesiono w ubiegłym roku m. in. 639
telefonów, 412 zegarków, 106 tabletów,
58 laptopów, 33 aparaty fotograficzne i
36 czytników. Do depozytu trafiło też 18
pierścionków, 18 obrączek i 14 łańcusz-
ków znalezionych na terenie miasta.

– Mieszkańcy przynoszą do nas róż-
ne przedmioty, przeważają dokumen-
ty, telefony, elektronika, zegarki (w tym
smartwatche i opaski fitness), gotówka,
biżuteria oraz torby i plecaki. Zdarzają
się również nietypowe znaleziska jak
wózek widłowy, kask jeździecki, telewi-
zor, dron czy elektroniczny tłumacz –
mówi Arkadiusz Rączkowski z Biura

Administracji i Spraw Obywatelskich,
koordynujący pracę biura.

Przedmioty dostarczane są przede
wszystkim przez instytucje, takie jak
policja, straż miejska, Metro Warszaw-
skie, Lotnisko Chopina, Centrum Na-
uki Kopernik, stołeczne kina czy centra
handlowe.

Pracownicy biura poszukują właści-
cieli przedmiotów i starają się ich zi-

dentyfikować. Dzwonią pod numery
telefonów, znajdujące się na wizytów-
kach pozostawionych w teczkach i do-
kumentach oraz ostatnio wybierane
numery w telefonach komórkowych
lub kontaktują się drogą mailową (o ile
jest to możliwe i urządzenie nie zosta-
ło zablokowane).  

W przypadku rzeczy, które nie zawie-
rają dokumentów lub jakichkolwiek da-

nych kontaktowych, do właścicieli wra-
ca rocznie zaledwie około 8% rzeczy.

Aby odebrać zagubione przedmioty w
miejskim biurze przy ul. Dzielnej, należy
przedstawić dowód zakupu lub inny do-
kument poświadczający własność. Kiedy
jest to niemożliwe (np. obrączki, zegarka
czy pierścionka) – konieczne będzie do-
kładne opisanie zguby, określenie jej cech
szczególnych oraz wskazanie okoliczno-
ści i potencjalnego miejsca zagubienia.
Należy także opłacić koszty przechowa-
nia i utrzymania rzeczy oraz poszukiwa-
nia osoby uprawnionej do odbioru.

Rzeczy są przechowywane przez dwa
lata od dnia znalezienia. Po tym termi-
nie prawo własności przechodzi na zna-
lazcę, o ile odbierze rzecz w wyznaczo-
nym terminie. W przypadku nieode-
brania rzeczy ich właścicielem staje się
na mocy art. 19 ust. 1 ustawy o rze-
czach znalezionych m. st. Warszawa.

Ogłoszenia na temat zagubionych
przedmiotów publikowane są m. in. w

Biuletynie Informacji Publicznej, na tabli-
cy informacyjnej Biura Rzeczy Znalezio-
nych oraz Elektronicznej Tablicy Ogło-
szeń Urzędu m. st. Warszawy. Informacje
na temat godzin otwarcia Biura oraz da-
ne kontaktowe dostępne są na stronie: 

http://bip.warszawa.pl/Menu_pod-
miotowe/Urzad/Biura_Urze-
du/AO/Ogloszenia/Biuro_Rze-
czy_Znalezionych.htm

Warszawskie Biuro Rzeczy Znalezio-
nych zostało powołane do życia 67 lat
temu przez Radę Narodową m. st. War-
szawy. Obecnie znajduje się w struktu-
rze Biura Administracji i Spraw Oby-
watelskich Urzędu Miasta. Zasady jego
funkcjonowania określa ustawa z 20
lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 908) oraz regu-
lamin działalności Biura Rzeczy Znale-
zionych ustalony Zarządzeniem nr
284/2017 Prezydenta m. st. Warszawy
z 17 lutego 2017 r.

K a m i l  D ą b r o w a

Warszawskie zguby – gdzie szukać i jak odebrać?
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PPrrzzyyjjęęcciiaa iinntteerreessaannttóóww ww sspprraawwaacchh pprrzzeekksszzttaałłcceenniiaa
Urząd Dzielnicy Ursynów informuje, że od dnia 1 marca 2020

r. przyjęcia interesantów w Wydziale Budżetowo-Księgowym
w sprawach dotyczących przekształcenia użytkowania wieczy-
stego w prawo własności odbywać się będą wyłącznie we wtor-
ki w godzinach 8.00-16.00.

PPooddaattkkii ii ooppłłaattyy llookkaallnnee ww 22002200 rrookkuu
Od 2020 roku zadania w zakresie wymiaru i księgowości po-

datków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków trans-
portowych i łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty
skarbowej i opłaty targowej ze wszystkich dzielnic przejęło Cen-
trum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57. W związku z tym de-
cyzje w sprawie wymiaru podatku na rok 2020 będą wysyłane
przez Centrum Obsługi Podatnika.

PPIITT rroozzlliicczzaajj ww WWaarrsszzaawwiiee!!
Nowoczesny transport publiczny, odnowiony park, nowy plac

zabaw. To z pieniędzy warszawianek i warszawiaków rozwija się
miasto. Ruszyła miejska kampania zachęcająca do płacenia po-
datków w stolicy. Stolica zachęca osoby, które choć tutaj miesz-
kają i żyją, to swój PIT nadal rozliczają w innych miejscowo-
ściach. Działania zachęcające do płacenia PIT w stolicy przyno-
szą pozytywne efekty. W 2019 r. Warszawa zyskała blisko 40 ty-
sięcy nowych podatników. W ubiegłym roku było to łącznie 1 mln
379 tys. 536 osób. Warszawa oferuje atrakcyjne miejsca pracy i
wysoki standard życia. Osoby, które przyjeżdżają na studia czy
do pracy i decydują się tu zamieszkać, często zapominają o pła-
ceniu w Warszawie podatku PIT. Tymczasem podatek od osób
fizycznych (PIT) to podstawowe źródło dochodu stolicy. W 2019
r. do budżetu miasta z tego tytułu wpłynęło 6,3 mld zł, a śred-
nio od każdego podatnika trafia ponad 4,6 tys. zł.

RReekkrruuttaaccjjaa ddoo pprrzzeeddsszzkkoollii
ii sszzkkóółł ppooddssttaawwoowwyycchh 22002200//22002211

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas
pierwszych w szkołach podstawowych będzie prowadzona z
wykorzystaniem systemu informatycznego.Wszystkie informa-
cje związane z rekrutacją zamieszczane są na stronie www.edu-
kacja.warszawa.pl.

Jednocześnie informujemy, że podania o przyjęcie dziecka
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 399 (pierwszy prio-
rytet) należy składać w Szkole Podstawowej nr 340 im. Profeso-
ra Bogusława Molskiego w Warszawie ul. Lokajskiego 3.

Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Mol-
skiego w Warszawie, ul. Lokajskiego 3, została wskazana jako
właściwa do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
do klas pierwszych do nowo tworzonej Szkoły Podstawowej nr
399 w Warszawie, ul. J. Zaruby 7 w Uchwale Nr 542/2020 Za-
rządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 19 lutego 2020
r. w sprawie wskazania placówki, w której będzie prowadzone
postępowanie rekrutacyjne do nowo tworzonej Szkoły Podsta-
wowej nr 399 w Warszawie, ul. J. Zaruby 7 do klas pierwszych.

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza na Koncert chary-
tatywny – Gramy dla Julka w DOK Ursynów, który od-
będzie się 14 marca, od godz. 14.00. Urząd Dzielnicy
zaangażował się w pomoc choremu na raka mózgu 9-
latkowi, który pilnie potrzebuje pieniędzy na leczenie.
Julkowi można pomóc także przekazując 1% podatku
oraz wpłacając datki pieniężne na www.siepomaga.pl. 

Podczas poprzedniej odsłony wydarzenia Ursynów gra dla Julka,
która odbyła się 1 marca, zebrano w sumie blisko 124 tys. zł. Rzeczy
przekazane przez Urząd Dzielnicy wylicytowano za ponad 2 tys. zł. Te-
raz przekazujemy pakiet Honorowego Uczestnika Biegu Ursynowa. 

Julek Wróbel jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kop-
cińskiego na Ursynowie. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia u
wesołego 9-latka, który kocha piłkę nożną i każdą wolną chwilę spę-
dzał na boisku, stwierdzono nieoperacyjnego guza mózgu. Obecnie
chłopiec poddawany jest leczeniu zachowawczemu w Polsce. Jedy-
nym ratunkiem dla Julka jest przeprowadzenie dalszej terapii specja-
listycznej poza granicami kraju, która jest bardzo kosztowna. 

Jak pomóc Julkowi
Aby przekazać 1% podatku należy podać:
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy 1%: NUMER SUBKONTA 36789 Julian Wróbel
– darowizny pieniężne, w tytule wpłat prosimy podać: NUMER

SUBKONTA 36789 Julian Wróbel
rachunek  bankowy : 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
- wpłaty na poniższą zbiórkę Siepomaga wchodząc na stronę

www.siepomaga.pl.

Ursynów ponownie 
zagra dla Julka Wróbla

U zbiegu ulic Płaskowickiej i Roentgena,
na miejscu hipermarketów Auchan i
Obi, prawdopodobnie powstanie gigan-
tyczna galeria handlowa. Na jej wybudo-
wanie pozwalają zapisy w wyłożonym
ostatnio projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego tego
rejonu Ursynowa. 

Projekt architektoniczny przewiduje zabudo-
wę kaskadową. Od zachodu galeria osiągnie wy-
sokość 13 metrów, od wschodu 10 metrów.  Nato-
miast wewnątrz zabudowy plan dopuszcza po-
wstanie dominanty architektoniczno-wysokoś-
ciowej, której wysokość może liczyć nawet 25 me-
trów. Wzdłuż ul. Płaskowickiej w budynku w par-
terze mają zostać ulokowane usługi dostępne z ze-
wnątrz. Projekt tej strefy ma zostać “drobiazgowo
dopracowany”, by nie dopuścić do uczynienia z no-
woczesnej galerii siermiężnego centrum handlo-
wego, charakterystycznego dla lat dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku. 

O zgodę na budowę galerii tuż przy “zawrotce”
z Południowej Obwodnicy Warszawy wystąpiło
konsorcjum Unibail - Rodamco - Westfield, han-
dlowy gigant kontrolujący m. in. Złote Tarasy, Ar-
kadię i Galerię Mokotów. 

Aby wyciszyć ewentualne protesty społeczne
konsorcjum podpisało w 2018 r. stosowne poro-
zumienie z miastem, na mocy którego ma sfi-
nansować ze środków własnych poszerzenie do
dwóch jezdni ulicy Płaskowickiej na odcinku od
Puławskiej do Indiry Gandhi. Koszt tego przed-
sięwzięcia szacuje się na 65-70 mln zł. Porozu-
mienie opatrzono kilkoma warunkami. Oprócz
zapisów dotyczących galerii handlowej wyty-
czono także rejon parku z dopuszczeniem usług
wzdłuż Płaskowickiej do ul. Pileckiego. Planiści
nakazali również obsianie zielenią stropu nad
tunelem obwodnicy i wytyczyli fragment pro-
menady planowanego parku linearnego, który
ma powstać nad tunelem. 

P e t e

Będzie wielka galeria 
handlowa na Ursynowie?
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Od 1 marca wszedł w życie nowy sys-
tem opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Dawno uchwała
Rady Warszawy nie wywołała tak po-
tężnego sprzeciwu mieszkańców stoli-
cy, jak ta z grudnia ubiegłego roku.
Dotknie ona najbardziej gospodar-
stwa jednoosobowe, czyli w większo-
ści osoby starsze i samotne  żyjące ze
skromnych emerytur i rent.

N owe stawki to potężne uderzenie
warszawiaków po kieszeniach. W
budynkach wielorodzinnych jest to

opłata w wysokości 65 zł za miesiąc na gospo-
darstwo  domowe, natomiast w nieruchomo-
ściach jednorodzinnych 94 zł. Zgodnie z no-
welizacją przepisów miasto wprowadziło obo-
wiązek selektywnej zbiórki odpadów. Skut-
kiem niewypełniania tego obowiązku będzie
konieczność zapłaty dwukrotnej stawki pod-
stawowej, ale ustawa przewiduje nałożenie
nawet czterokrotności tej stawki. Według
wstępnych szacunków, tak wysoki wzrost
opłat spowoduje, że tysiące warszawskich go-
spodarstw domowych będzie potrzebować
wsparcia miasta. Tymczasem wytyczne przy-
jęte zarządzeniem prezydenta Warszawy z
dnia 25 lutego 2020 r., dotyczące postępo-
wania o przyznanie zasiłku celowego dla osób
samotnie gospodarujących, nie są wystarcza-
jące na zrekompensowanie tak drastycznych
podwyżek dla wszystkich osób potrzebują-
cych pomocy. 

Zatem, czy tak radykalne podwyżki
są w pełni przemyślane i ekonomicz-
nie uzasadnione? Wszystko wskazu-

je na to, że miasto zamiast ciągłego edukowa-
nia swoich mieszkańców oraz inwestowania
w budowę i rozwój instalacji do segregacji,
odzyskiwania i utylizacji nieczystości sięgnę-
ło nie po kij, ale po maczugę, która ma zmu-
sić warszawiaków do segregowania śmieci.
Czy taki ruch przyniesie spodziewany efekt?
Czy przerzucenie kosztów segregacji, wywo-
zu i utylizacji odpadów na mieszkańców jest
społecznie sprawiedliwe? Trudne pytania,
ale jedno jest pewne: znacznie odchudzona
po zniesieniu użytkowania wieczystego miej-
ska kasa otrzyma od mieszkańców dodatko-
wy zastrzyk gotówki. 

R ównież w Białymstoku i kilkunastu
innych polskich miastach wzrosły
od 1 marca 2020 r. opłaty za wywóz

śmieci. W porównaniu z Warszawą są to pod-
wyżki prawie niedostrzegalne. Na przykład w
stolicy Podlasia stawki za wywóz śmieci są
zależne nie od liczby mieszkańców, a od po-
wierzchni danego lokalu mieszkalnego. I tak
za mieszkanie o pow. do 40 mkw.  płaci się
obecnie 16 zł miesięcznie zamiast 9 zł, za
mieszkanie o powierzchni 40,01 - 80 mkw. 36
zł (21 zł), zaś mieszkania i domy o większej
powierzchni 45 zł (29 zł). Przy braku selekcji
opłaty są dwa razy wyższe. Właścicielom kom-
postownika na bioodpady przysługuje ulga.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach z 2019 r.  miała m. in.
wyhamować podwyżki. Uwolniono rynek i

zniesiono regionalizację, dzięki czemu samo-
rządy mogą wywozić odpady tam, gdzie obo-
wiązują najniższe ceny. Niestety efekt jest od-
mienny od zamierzonego. Dzisiaj to nie firmy
i zakłady konkurują między sobą o śmieci z
gmin, tylko gminy walczą, by ktokolwiek wziął
od nich odpady, nie żądając znacząco wyż-
szych opłat. 

J edynym wyjściem samorządów ze
śmieciowej pułapki jest budowa wła-
snej spalarni, która należałaby do mia-

sta lub powstała np. w formule partnerstwa
publiczno - prywatnego. Miałoby to zapew-
nić lepszy nadzór nad gospodarką komunal-
ną. Za zagospodarowanie tony odpadów trze-
ba zapłacić od 500 zł do 850 zł, a śmieci cią-
gle przybywa. W miastach, gdzie instalacje
termicznego przekształcania należą do spół-
ek miejskich, kieszenie mieszkańców nie są
drenowane. W Krakowie stawka za zagospo-
darowanie tony odpadów wynosi 235 zł, w
Bydgoszczy 243 zł, w Białymstoku 248 zł, a
w Poznaniu 266 zł. W Białymstoku realizacja
wartego prawie 490 mln zł projektu pod na-
zwą „Zintegrowany system gospodarki od-
padami dla aglomeracji białostockiej” rozpo-
częła się już w 2013 r. Tamtejszy Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych,
który zaczął działać trzy lata później, jest jed-
ną z sześciu instalacji tego typu w Polsce.
Oprócz termicznego przekształcania odpa-
dów dodatkową i bardzo ważną funkcją ZU-
OK jest produkcja energii elektrycznej i ciepl-
nej powstałej w wyniku spalania odpadów
komunalnych. Ilość wyprodukowanej w ten
sposób energii elektrycznej pozwala na zasi-
lenie około 16 tys. gospodarstw domowych,
natomiast ilość energii cieplnej wystarcza na
ogrzanie zimą około 875 domów jednoro-
dzinnych.

W arszawa jest lata świetlne za Bia-
łymstokiem, Krakowem, Byd-
goszczą, Poznaniem i kilkunasto-

ma innymi miastami. Nie mamy nie tylko
zintegrowanego systemu gospodarki odpada-
mi, ale nawet koncepcji jego powstania. Mia-
sto idzie linią najmniejszego oporu i prze-
rzuca znaczną część kosztów na mieszkań-
ców, fundując im drastyczne podwyżki cen.
Nie jest to wina obecnej ekipy rządzącej mia-
stem, ale kilku poprzednich, którym najwy-
raźniej zabrakło wyobraźni. I mamy dzisiaj to,
co mamy - drastyczny skok opłat za wywóz
odpadów oraz niesprawiedliwy podział kosz-
tów, który niestety jest również efektem wa-
dliwych rozwiązań ustawowych. Dochodzi
do sytuacji kuriozalnych, bo jak inaczej na-
zwać fakt, że 50-metrowy sklep, który co-
dziennie przyjmuje dostawy i generuje ster-
tę śmieci, płaci od 1 marca za ich wywóz 75
zł, a właściciel kawalerki o dwukrotnie niż-
szym metrażu tylko o 10 zł mniej!

G rzegorz Jakubiec, prezes zarządu
dynamicznie rozwijającej się mo-
kotowskiej SM Służew nad Dolinką,

zorganizował w ubiegłym tygodniu śniadanie
prasowe poświęcone gospodarce odpadami
w Warszawie oraz wprowadzonym kilka dni

temu podwyżkom. Spotkaniu patronowało
Stowarzyszenie Spółdzielców Mieszkanio-
wych i Zarządców Nieruchomości „Konfede-
racja Warszawska”, zrzeszające warszawskie
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Co
najbardziej niepokoi mieszkańców w odnie-
sieniu do marcowej podwyżki i jakie proble-
my zgłaszają? Okazuje się, że największy
sprzeciw budzi skokowy wzrost opłat za wy-
wóz odpadów. Dotknie on bowiem głównie
gospodarstwa jednoosobowe, które dominu-
ją w strukturze wielu spółdzielni mieszka-
niowych, czyli emerytów i rencistów, dla któ-
rych już obecnie koszty utrzymania mieszkań
są często trudne do udźwignięcia.  I tak w
RSM Praga gospodarstwa jednoosobowe sta-
nowią około 40 proc. zasobów, a w SM Słu-
żew nad Dolinką aż około 44 proc. W przy-
padku gospodarstw jednoosobowych mie-
sięczna stawka wzrośnie z 10 zł do 65 zł, czy-
li... 650 proc. Tak brutalnych podwyżek mia-
sto nie stosowało od początku lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku, kiedy w kraju
dławiono inflację. 

Z e społecznym sprzeciwem spotkał się
również niesprawiedliwy parametr
rozliczania gospodarstw domowych

w zabudowie wielorodzinnej. Opłaty nalicza-
ne są od lokalu, niezależnie od jego po-
wierzchni i liczby osób w nim zamieszkują-
cych. Warszawska ulica wytyka także stołecz-
nemu ratuszowi narastające problemy z orga-
nizacją odbioru odpadów z wielorodzinnych
budynków mieszkalnych oraz niedostosowa-
nie infrastruktury budynkowej do wymogów
związanych z nowymi zasadami selekcji odpa-
dów, a tym samym konieczność ponoszenia
przez właścicieli nieruchomości kosztów prze-
budowy i rozbudowy istniejących altan śmiet-
nikowych. Gniew ludu tradycyjnie wzbudza
brak konsultacji społecznych przed wprowa-
dzeniem nowego systemu selekcji odpadów i
stawek opłat. I na koniec  niepewność co do
prawidłowości selekcji odpadów (jakie odpa-
dy zaliczyć do poszczególnych frakcji) oraz
wątpliwości dotyczące samej liczby pięciu
frakcji. Świadomość ekologiczna społeczeń-
stwa jest coraz wyższa. Większość mieszkań-
ców chce segregować odpady i ma docenia
wagę tej sprawy. Nie chcą jednak, by ich wy-
siłki w zakresie segregacji były niweczone
przez złą organizację odbioru i  zagospodaro-
wania odpadów. Mieszkańcy nie godzą się
również na  przerzucenie na nich całości kosz-
tów związanych z gospodarką odpadami i
brakiem partycypacji w kosztach producen-
tów opakowań. Podczas spotkania w SM Słu-
żew nad Dolinką często padało pytanie, ja-
kie konkretnie kroki poczynił w ostatnich la-
tach samorząd Warszawy, by ograniczyć kosz-
ty odbioru odpadów. Chodzi przede wszyst-
kim o odpowiednie inwestycje własne w za-
kresie gospodarki odpadami. Wszystkie gmi-
ny w Polsce zostały zmuszone do wprowa-
dzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów.
Zwiększona praca przewozowa firm odbie-
rających odpady, zakup nowych pojazdów i
pojemników powoduje drastyczny wzrost cen.

Wpływają na to również większe koszty pali-
wa oraz wynagrodzenia pracowników, co ge-
neruje coraz wyższe koszty, które w dużej
części spadają na mieszkańców.

T ymczasem minister środowiska wy-
raźnie oszczędził firmy, wprowadza-
jąc we wrześniu 2019 r. maksymalną

stawkę opłat dla firm na bardzo niskim pozio-
mie. I tak na przykład Warszawa nawet przy
zastosowaniu najwyższych dozwolonych
prawnie opłat dla przedsiębiorstw - galerii
handlowych, restauracji, zakładów produk-
cyjnych, biurowców - nie wygeneruje wystar-
czających środków na obniżenie stawek miesz-
kańcom. Firmy pokryją bowiem jedynie 14
proc. kosztów całkowitych systemu gospodar-
ki odpadami komunalnymi, zamiast 30 proc.
jak było dotychczas. Tymczasem liczba pojem-
ników dla nieruchomości niezamieszkałych
ulegnie zwiększeniu. Jednak zgodnie z pol-
skimi przepisami wysokość opłaty za wywóz
odpadów nie może być powiązana z ich ilością. 

W ostatnim czasie obserwujemy
gwałtowny wzrost kosztów
utrzymania nieruchomości bu-

dynkowych i lokalowych. Ma na to wpływ m.
in. wzrost cen usług oraz materiałów bu-
dowlanych, wzrost płacy minimalnej, jak
również wzrost kosztów energii elektrycz-
nej.  Od 1 marca br. koszty te wzrosną dodat-
kowo w związku ze skokowym zwiększe-
niem stawek opłat za wywóz nieczystości.
Mówi Grzegorz Jakubiec, prezes zarządu
SM Służew nad Dolinką: 

“W naszej codziennej pracy widzimy wy-
raźnie, że skokowa podwyżka opłat za wywóz
odpadów wzbudza coraz większy niepokój
wśród członków naszej spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych”. Trudno dziwić się rosną-
cym niepokojom, skoro w tej spółdzielni aż 44
proc. zasobów stanowią gospodarstwa jedno-
osobowe, najbardziej dotknięte podwyżkami.
Uwzględniając  głosy mieszkańców SM Służew
nad Dolinką, tożsame zresztą z vox populi ca-
łej stolicy, prezes Jakubiec przedstawił nastę-
pujące propozycje tak dla strony rządowej, jak
i samorządowej. 

O to propozycje spółdzielców dla stro-
ny rządowej, które wymagają zmian
legislacyjnych.

11.. Opłata marszałkowska (środowiskowa).
Powinni ją pokrywać w całości producenci,
tymczasem w całości została ona przerzucona
na mieszkańców.

22.. Minimalizacja ilości opakowań dla jedne-
go produktu.

33.. Wprowadzenie jednorodności opakowań
z uwzględnieniem bio-degradowalności i ma-
teriałów nadających się do recyklingu, jak rów-
nież zróżnicowanie opłaty dla produktów w za-
leżności od rodzaju opakowania.

44.. Zmniejszenie liczby frakcji na przykład do
trzech: suche (papier, szkło, plastik), szkło i
zmieszane. Ewentualnie zachowanie frakcji
bioodpadów po przeprowadzeniu monitorin-
gu, by  ustalać w jaki sposób są one zagospo-
darowywane.

55.. Zmiany w zakresie maksymalnych sta-
wek opłat dla lokali użytkowych (komercyj-
nych) i mieszkalnych oraz  przywrócenie
sprawiedliwych i uzasadnionych ekonomicz-
nie proporcji między stawkami dla komer-
cyjnych odbiorców i użytkowników lokali
mieszkalnych.

66.. Powołanie publicznego regulatora cen
wywozu nieczystości.

77.. Całkowity zakaz importu śmieci z za-
granicy.

W ydaje się, że kluczem do sukcesu
byłoby powołanie publicznego re-
gulatora cen wywozu odpadów

komunalnych. Mają swojego regulatora ener-
gie elektryczna i ciepła oraz woda i kanaliza-
cja. Firmy śmieciowe protestują, twierdząc
bezwstydnie, że wprowadzenie do śmieci re-
gulatora miałoby wprowadzić nas na powrót
w czasy komuny. Zapominają jednakowoż, że
wprowadzenie regulatora ceny wody i ście-
ków spowodowało natychmiastową obniżkę
cen o około 20 procent. 

Propozycje dla strony samorządowej.
11.. Stawka opłat za wywóz nieczystości po-

winna być dwuskładnikowa: a) składnik zależ-
ny od powierzchni lokalu; b) składnik zależny
od innego, wybranego parametru (np. liczby
osób zamieszkujących w lokalu). Jeżeli wy-
magać to będzie zmian legislacyjnych należy
wnieść taką inicjatywę ustawodawczą.

22.. Budowa nowoczesnych instalacji do se-
gregacji, odzyskiwania i utylizacji nieczystości
przez podmioty publiczne oraz uczestnictwo
publicznego regulatora w kształtowaniu cen w
gospodarce odpadami.

33.. Ponowna weryfikacja przez poszczegól-
ne gminy kalkulacji obecnie wprowadzonych
stawek i ich zasadności ekonomicznej. W przy-
padku m. st. Warszawy pilna zmiana przyjęte-
go parametru do naliczania stawek.

K to jest odpowiedzialny za chaos na
rynku odpadów w Polsce? To dobre
pytanie. Naszym zdaniem, wadliwa

ustawa z 2019 r., a konkretnie błędy systemo-
we, z którymi borykają się samorządy. Miasta
i ich mieszkańcy muszą dzisiaj płacić za błędy
polityków rządzących państwem. Kto jest od-
powiedzialny za drastyczne podwyżki cen wy-
wozu śmieci w Warszawie? Kolejne ekipy rzą-
dzące stolicą Polski, które kompletnie zanie-
dbały śmieciowy problem. Podaliśmy przy-
kład Białegostoku, którego władze już dawno
wdrożyły realizację projektu pod nazwą „Zin-
tegrowany system gospodarki odpadami dla
aglomeracji białostockiej politykę władz pań-
stwa”. Efekt jest taki, że mieszkańcy tego mia-
sta śpią dzisiaj spokojnie, ponieważ wprowa-
dzone tam podwyżki są w zasadzie niedostrze-
galne. To oznacza, że władza samorządowa po-
trafi chronić kieszenie własnych mieszkańców
mimo wprowadzania w życie przez Sejm legi-
slacyjnych gniotów. 

Z naczące jest to, iż problem śmieciowy
w Warszawie dostrzegają jako pierw-
si spółdzielcy. Jest ich na południu

Warszawy kilkadziesiąt, a w całej stolicy kilka-

set tysięcy, więc władze miasta powinny szcze-
gólnie uważnie wsłuchiwać się w ich głos.
Tymczasem zgłaszane już dużo wcześniej uwa-
gi do nowego systemu opłat były całkowicie
ignorowane przez samorząd. Spotkanie w SM
Służew nad Dolinką to próba nagłośnienia
sprawy i wstęp do rozpoczęcia szerokiej spo-
łecznej dyskusji na temat warszawskiej gospo-
darki śmieciami, która leży na całym froncie i
wymaga natychmiastowej reanimacji oraz re-
organizacji. Być może wysłannicy stołecznego
ratusza powinni udać się z roboczymi wizyta-
mi do Białegostoku, Krakowa i Poznania. Tam
powiedzą im, jak to się robi.

C ieszy także fakt wspólnej inicjaty-
wy warszawskich spółdzielni miesz-
kaniowych, które podejmują dzia-

łania zmierzające do zmiany niesprawiedli-
wych zasad naliczania opłat. Głos spółdziel-
ni zrzeszających tysiące członków będzie na
pewno lepiej słyszalny niż pojedyncze głosy
sprzeciwu. Prezes zarządu SM Służew nad
Dolinką zapowiada dalsze wspólne działa-
nia spółdzielni mieszkaniowych, między in-
nymi w zakresie uregulowania stanu prawne-
go gruntów w Warszawie, na których znajdu-
ją się budynki spółdzielcze. Temat ten jakby
ostatnio ucichł, a przecież od lat pozostaje
nierozwiązany i wymaga pilnych działań le-
gislacyjnych.

S M Służew nad Dolinką od lat znana
jest z aktywnej działalności na wielu
płaszczyznach. zarządza 42. budyn-

kami mieszkalnymi i 5 wspólnotami mieszka-
niowym. A oprócz tego buduje nowe domy,
rozwija infrastrukturę społeczną, kulturalną
i sportową. Wspiera inicjatywy patriotyczne.
Na osiedlu powstały dwa nowoczesne boiska
do gry w piłkę nożną (jedno ze sztuczną na-
wierzchnią, a drugie z trawiastą), kilka siłowi
plenerowych oraz niezwykle urokliwy teren
rekreacyjny, znany pod nazwą „Górki Słu-
żewskie”, z pięknymi fontannami, placem za-
baw dla dzieci, boiskiem do gry w siatkówkę
i siłownią plenerową. Projekt ten był częścio-
wo finansowany ze środków Budżetu Partycy-
pacyjnego. 

Możliwości w zakresie prowadzenia
działalności społeczno - kultural-
nej zwiększyły wraz z oddaniem

do użytku nowej inwestycji  przy ul. Mozarta
1. Aktywnie działający Klub Seniora oferuje
szeroki zakres zajęć ruchomych (joga, pila-
tes, gimnastyka, boule, siatkówka - posiadów-
ka), gier i zabaw, potańcówek oraz wydarzeń
kulturalnych (koncerty, prelekcje, wystawy
malarskie). Można tu pograć w ping - ponga,
spotkać się na kawie, wziąć udział w warszta-
tach tematycznych, a także po prostu przyjść
i miło spędzić czas pośród zieleni na tarasach.
Dużą popularnością cieszy się publiczna wy-
pożyczalnia, również usytuowana w budynku
przy ul. Mozarta 1. Obecnie spółdzielnia pod-
jęła próbę konsolidacji środowiska spółdziel-
czego wokół spraw ważnych dla mieszkań-
ców, jak gospodarka odpadami, czy regulacja
spraw gruntowych. Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Park Dolina Służewska to
bardzo ciekawe miejsce u
styku Ursynowa i Mokoto-
wa. Miejsce to wciąż ma
olbrzymi, niewykorzysta-
ny potencjał. 

Ponadwudziestohektarowy
park powstał dopiero na przeło-
mie lat 70. i 80. XX wieku. Tere-
ny, gdzie obecnie przebiega Po-
tok Służewiecki, znane są jed-
nak z wcześniejszych zapisów.
W miejscu obecnego zieleńca
istniała bowiem dawna wieś
Służew, zachowała się nawet
część zabudowań jednego z go-
spodarstw przy ulicy Tarniny.
Dopiero jednak skanalizowanie
dawnej rzeki Sadurki spowodo-
wało, iż można było utworzyć
tereny zielone przy nowo bu-
dowanym osiedlu Służew nad
Dolinką. 

Projektantem terenów zielo-
nych był profesor Longin Maj-
decki. Postawiono na znaczną
ilość stawów, które nie tylko
pełnią formę krajobrazową, ale
również  retencyjną. Wokół po-
wstały ścieżki, wykorzystując
częściowo istniejący drzewo-
stan. Miejsce jest licznie odwie-
dzane całą dobę, szczególnie
podczas upałów, gdy w dolince
potoku panuje przyjemny chłód
i wilgoć. 

Park miejski 
czy dzika przyroda?

Pomimo sztucznego pocho-
dzenia parku obecnie jest on
ostoją dzikiej przyrody. Unika-
towego charakteru dodają mu
dziko rosnące krzewy, trawy i
zioła, a także liczne oczka wod-
ne, po których pływają ptaki.
Znajdziemy tu wiele gatunków
roślin nadwodnych, gniazda
ptactwa wodnego oraz nawet
małe ssaki jak wiewiórka, norni-
ca, kuna czy lis. Żyją tu również
niezwykle rzadkie: ropucha ma-
zowiecka i świerszcz  wielki. Słu-
żew to także dawne tereny sa-

downicze. Wciąż licznie wystę-
pują tu więc drzewa owocowe,
np. śliwa, zwłaszcza mirabelka.
Charakterystyczne są również
skupiny jabłoni drobnoowoco-
wej. Dominuje jednak lipa,
wierzba i topole, co jest dość pro-
blematyczne. Po gwałtownych
wichurach w parku jest dużo
zrzuconych gałęzi, często o roz-
miarach zagrażających ludzkie-
mu życiu i zdrowiu. W parku
znajdziemy też takie dendrolo-
giczne ciekawostki, jak klon ta-
tarski (odmiana ginnala).

Jeżeli chodzi o infrastruktu-
rę, to na miejscu znajdują się:
park dla psów, mała architektu-
ra i ścieżki wykorzystywane
przez rowerzystów, biegaczy i
spacerowiczów. Na miejscu - w
będącym przedłużeniem tere-
nów zielonych parku im. inż. P.
Pawlukiewicza działa też nowo-
czesny Służewski Dom Kultury,
zaś obok znajdują się boiska do
sportów zespołowych. 

Większość terenu zajmują jed-
nak rahityczne trawniki, które
nie ani spełniają funkcji ekolo-
gicznej, ani krajobrazowej. Od

lat trwają dyskusje na temat te-
go, jaki w przyszłości ma być
kształt parku. Podczas konsul-
tacji społecznych w 2015 roku
mieszkańcy podawali swoje po-
mysły na tereny zielone. Pomysły
były różne, pochylimy się nad
tymi najbardziej przykuwający-
mi uwagę. Były to m. in. tor dla
rolkarzy i nartorolkarzy, ścież-
ka zdrowia, rozbudowa kom-
pleksu sportowego czy... kąpieli-
sko. To ostatnie, zgodnie z kon-
cepcją, miało być wyposażone
w mineralno-korzeniowe
oczyszczanie wody. Podczas
konsultacji część mieszkańców
negatywnie wypowiadało się na
temat wszelkich instalacji mo-
gących zwiększyć hałas w par-
ku. Na razie jednak zarzucono
pracę przy rewitalizacją parku. 

- Trzeba przede wszystkim za-
stanowić się nad oświetleniem.
Co prawda odbierze ono część
uroku dzikości, ale za to nie bę-
dzie tak, że wieczorem park
zmienia się w imprezownie -
opowiada Marcin “Ory” Pilski,
mieszkający na osiedlu Służew
artysta. 

Pojawiała się również oddolna
koncepcja utworzenia w parku
swoistego centrum joggingu i
nordic walkingu. Odmierzone
dystanse i żwirowe drogi na ra-
zie jednak nie powstały. Co więc
w przyszłości może powstać w
tym malowniczym miejscu? 

Bez betonu...
Niezależnie od przyszłych

koncepcji ważne jest by teren
parku nie został zalany betonem.
Naturalne łąki pełne owadów i
roślinność nadwodna stały się
wyjątkowym, wtopionym w
miasto mikrosystemem. Proble-
matyczne w związku z tym wy-
daje się oświetlenie terenu, któ-
re będzie zaburzać habitat lokal-
nych zwierząt. 

- W przypadku takiego parku
należałoby działać przede
wszystkim w zakresie nowych
nasadzeń od strony ulic. Utwar-
dzenie ścieżek, jeśli o nim myśli-
my, powinno być dokonane za
pomocą materiałów przepusz-
czalnych jak łupki lub żwir. Jeśli
zaś chodzi o trwałe obiekty i ma-
łą infrastrukturę, to najlepiej by
powstała ona w pewnej odległo-
ści od stawów - hałas może bo-
wiem zaszkodzić ptactwu wod-
nemu i płazom - mówi nam
Agnieszka Łyżwa, biolog. 

Co więc mogłoby powstać?
Ciekawa była wspomniana kon-
cepcja zaadaptowania parku ja-
ko miejsca dla nordic walkingu i
joggingu. Obywatelska inicjaty-
wa wydawała się najmniej inwa-
zyjna, a jednocześnie rozbudo-
wującą ofertę miejsca. Bardzo
ciekawym miejscem jest również
powstały tuż obok Służewski
Dom Kultury. Ważne, by pod-
czas przyszłych koncepcji wziąć
pod uwagę interesy mieszkań-
ców, przyrody oraz gości parku.
Park Dolina Służewska bowiem
to prawdziwa zielona oaza po-
środku miasta.

P i o t r  C e l e j

Park będący kiedyś wsią...

Drastyczne podwyżki zmuszają różne grupy społeczne do działania

Jak spółdzielcy chcą obniżyć koszty wywozu odpadów?
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“Witam w swojej dzielnicy, wi-
tam na Ursynowie!” - tymi sło-
wami, wypowiedzianymi piątek
28 lutego podczas konferencji
prasowej w Urzędzie Dzielnicy
Ursynów,  prezydent Warszawy
Rafał Trzaskowski rozpoczął
kolejną turę spotkań z miesz-
kańcami i zarządami dzielnic. 

Z Ursynowem prezydent jest zwią-
zany osobiście, ponieważ tu miesz-

ka. Ostatni piątek i poniedziałek sta-
ły się okazją do rozmów o realizacji
prezydenckiego programu i rozwiąza-
niach problemów ważnych dla 
Ursynowa.

– Wierzę, że dzięki współpracy z lo-
kalnymi społecznościami jesteśmy w
stanie sprawić, że stolica będzie jesz-
cze lepszym miejscem do życia. Dlate-
go ruszam na kolejne spotkania z war-
szawiankami i warszawiakami. Tym ra-

zem chcę porozmawiać o sprawach
ważnych dla Ursynowa, dzielnicy, w
której sam mieszkam. Podobnie jak
przed miesiącem w Wawrze, tak i tu
diagnozowane będą największe wy-
zwania, a rozwiązywaniem najbardziej
palących problemów zajmą się zespoły
robocze. – powiedział Rafał Trzaskow-
ski, prezydent m. st. Warszawy. 

– Prowadzenie stałego dialogu z
mieszkańcami także dla mnie zawsze

było priorytetem – mówił burmistrz
Ursynowa Robert Kempa. – Przed na-
mi spotkania i rozmowy, dzięki którym
Ursynów ma stać się jeszcze bardziej
przyjaznym miejscem. Podnoszenie ja-
kości życia ursynowian jest przecież
naszą wspólną pracą, bo Warszawa to
złożony organizm. Wierzę, że tak jak
dotychczas, mogę liczyć na wsparcie
Pana Prezydenta - powiedział Robert
Kempa.

– Od rana na Ursynowie pracują ze-
społy zadaniowe w trzech dziedzinach:
rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wo-
dociągowej, komunikacji miejskiej, bu-
dowy Południowej Obwodnicy Warsza-
wy. To obszary, których dotyczyły pyta-
nia kierowane przez mieszkańców do
ratusza – zapowiadał prezydent Rafał
Trzaskowski. – Dodatkowo urucha-
miamy specjalne punkty, tzw. mobilny
urząd, gdzie będziemy udzielać miesz-
kańcom informacji i pomocy w spra-
wie wymiany pieców, segregacji odpa-
dów i budowy kanalizacji – wyjaśniał
prezydent.

Obecność Rafała Trzaskowskiego w
Urzędzie Dzielnicy była okazją do zapo-
znania się z jego pracą i rozmów z zała-
twiającymi tam swoje sprawy miesz-
kańcami. Był to faktycznie interesujący
widok zdziwionych spojrzeń petentów
czekających w kolejce do okienek, gdy
w bezpośredniej bliskości mogli spoj-
rzeć, prawie dotknąć prezydenta miasta
idącego wraz z towarzyszącym burmi-
strzem dzielnicy. Przy okazji mieszkań-
cy skorzystali z bliskiej obecności naj-
wyższych przedstawicieli władz samo-

rządowych. Pani Melania z Kabat po-
prosiła o poradę i pomoc, jak rozwiązać
bardzo trudny dla niej problem rodzin-
no - mieszkaniowy, z którym nie potra-
fiła dotąd dać sobie rady. Burmistrz
Kempa obiecał pomoc w tej sprawie,
zostawiając starszą panią nie tylko w
głębokiej zadumie nad szczęśliwym
zrządzeniem losu, ale i w stanie zado-
wolenia z perspektywy załatwienia tak
trudnej dla niej sprawy.  Również pan
Jan z Imielina, mający jakieś problemy
z PITami, poprosił o pomoc. Szybkie
spojrzenie prezydenta i burmistrza w
dokumenty, coś pokazane palcem, kil-
ka zdań i ... szeroki uśmiech na twarzy
pana Jana wskazał, że rozwiązanie pro-
blemu jest prostsze niż się na początku
wydawało. 

Podczas ursynowskich spotkań z
mieszkańcami już poza Urzędem Dziel-
nicy prezydent zapoznał się z ich pro-
blemami i potrzebami.  Zapoznał się
również z planami działań i wyzwa-
niami, które czekają dzielnicę w 2020
roku. Zgodnie z programem, prezy-
dent Trzaskowski odwiedził wybrane,
ważne dla Ursynowa miejsca, w któ-
rych spotkał się z przedstawicielami
różnych grup społeczności lokalnej.
Szczególnie interesował się nowymi
inwestycjami. Najważniejszym wyda-
rzeniem podczas wizyty prezydenta
na Ursynowie było otwarte spotkanie z
mieszkańcami, które odbyło się w pią-
tek w hali UCSIR ZOS „Hawajska” przy
ul. Dereniowej 48. Spotkaniu temu po-
święcimy odrębną relację.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Żłobek integracyjny przy
ulicy Kazury to kolejne
ważne dla mieszkańców
Ursynowa przedsięwzię-
cie, zrealizowane w ostat-
nich latach. Żłobek, przy-
gotowany już do oddania
do użytku przez najmłod-
szych ursynowian,  wizyto-
wał prezydent Warszawy
Rafał Trzaskowski pod-
czas swojej ostatniej wizy-
ty na Ursynowie.

– Żłobek przy ulicy Kazury go-
towy – pisał w poniedziałek 2
marca na Facebooku burmistrz
Kempa.-–W czwartek zaczyna-
my przekazywanie do Zespołu
Żłobków, a Zespół niedługo roz-
pocznie rekrutację kadry.Wizy-
tacja obiektu to ostatni punkt
programu w ramach spotkań
“Spotkajmy się na Ursynowie”.
18 lutego uzyskaliśmy zgodę na
użytkowanie i dziś mogliśmy po-
kazać prezydentowi Rafałowi
Trzaskowskiemu efekt końcowy.
Prawda, że piękny? – entuzja-
zmował się burmistrz Robert
Kempa.

Od razu zareagowali inter-
nauci z grupy fejsbukowej Oby-
watele Ursynowa. – Kiedy otwo-

rzy się rekrutacja dzieciaczków?
– pytała Monika. – To bardziej
pytanie do Zespołu Żłobków, jak
szybko są w stanie zrekrutować
kadrę,  bo rekrutacja do żłob-
ków jest ciągła – natychmiast od-
powiedział burmistrz Kempa. In-
ternautka Paulina ciepło ocenia-
ła nowy żłobek: – Śliczny i kolo-
rowy. Bardzo mnie rozczulił du-
ży napis na budynku. Fajnie to
wygląda i może mieć dodatkowy
walor dydaktyczny. Dzieci zain-
teresują się literkami. To mogą
być pierwsze literki, jakie pozna-
ją i przesylabizują. W ten spo-
sób rodzice dowiedzą się, że ich
dzieci są w stanie rozpoznawać
literki we wczesnym wieku.

Faktycznie, na zdjęciach żło-
bek wygląda wprost uroczo. Du-
żo kolorów, dużo przestrzeni,
dużo światła – napisała Paulina.
A jedna z członkiń ursynowskiej
Rady Seniorów, zapewne żartu-
jąc, dopisała w poście, że nawet
chciała się zapisać do nowego
żłobka, “bo taki pinkny...”. 

Inwestycja wywoływała wcze-
śniej dużo emocji, chodziło głów-
nie o parkowanie podjeżdżają-
cych z dziećmi samochodów, ale
i ten problem zapewne uda się

rozwiązać. Jeszcze niedawno, w
końcu listopada 2019 roku, bur-
mistrz Kempa mówił: 

– Konsekwentnie realizując
obietnicę pana prezydenta Rafa-
ła Trzaskowskiego, budujemy
żłobki na terenie naszej dzielni-
cy. Chcemy doprowadzić do ta-
kiej sytuacji, żeby każdy rodzic,
który zechce doprowadzić
dziecko do żłobka, miało taką
okazję, korzystając z zasobu
miasta stołecznego Warszawy
czy też  z zasobu, za który mia-
sto płaci. W ostatnich latach,
łącznie z tym żłobkiem który bu-
dujemy przy ulicy Kazury, na
Ursynowie powstało i powsta-
nie łącznie ponad 500 miejsc dla
dzieci w żłobkach.  To więcej,
niż było przed rozpoczęciem
mojej pracy dla Ursynowa – mó-
wił z nieukrywaną dumą bur-
mistrz Robert Kempa. 

– Żłobek będzie żłobkiem inte-
gracyjnym. Postaramy się także
zapewnić miejsca parkingowe
od strony ulicy Stryjeńskich tak,
aby wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom, ale i artykułowanym
przez mieszkańców osiedla Ka-
zury obawom, uniemożliwić czy
w znakomitym stopniu obniżyć

liczbę pojazdów, które będą bez-
pośrednio podjeżdżać pod żło-
bek – wyjaśniał burmistrz Ursy-
nowa Robert Kempa. 

Obiekt faktycznie wygląda
bardzo przyjemnie i widać, że
pomysł był dobrze przemyślany.
Nietypowa jest duża kuchnia, co
oznacza, że posiłki będą przygo-
towywane na miejscu. To do-
brze, bo łatwiej niż w przypadku
cateringu zewnętrznego będzie
można zachować jednostkowy
nadzór nad jakością posiłków
dla maluszków, wiedząc kto i za
co odpowiada. Na korytarzach
szafki dla dzieci, kolorowe wy-
kładziny, wózkownie bezpośred-
nio przy wejściach. A na ze-
wnątrz huśtawki, piaskownica
do zabaw i duży ogród.

Budynek posiada dwie kon-
dygnacje z przestronnymi salami
dla dzieci. Część z nich posiada
ruchome ściany, umożliwiające
korygowanie aktualnej wielkości
pomieszczenia i adaptowanie do
bieżących potrzeb.

Początkowo żłobek był pla-
nowany na 150 miejsc, jednak
nowe, złagodzone przepisy sa-
nitarne dotyczące żłobków ze-
zwalają na zwiększenie liczby

przyjętych dzieci, nawet do
250. Jak informował burmistrz
Robert Kempa, ostateczną decy-
zję w tym zakresie podejmie Sa-
nepid. W sytuacji niedawnego
kryzysu w zakresie dostępnych
miejsc w żłobkach, są to infor-
macje optymistyczne. Ten opty-
mizm potwierdzają zresztą sło-
wa prezydenta Warszawy Ra-
fała Trzaskowskiego, który wy-

jaśniał, że do końca roku po-
dwojona zostanie liczba miejsc
w żłobkach. Trwająca obecnie
rozbudowa obiektu przy ulicy
Warchałowskiego i potencjal-
nie możliwa – gdy tylko zaist-
nieją takie potrzeby - rozbudo-
wa żłobka przy ulicy Manda-
rynki spowodują, że problemy z
miejscami dla maluszków staną
się przeszłością. B L

Witam w swojej dzielnicy, witam na Ursynowie!

Rafał Trzaskowski wraca do źródeł...

Żłobek integracyjny przy ul. Kazury gotowy
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Realizowany przez prezydenta
Rafała Trzaskowskiego cykl
“Spotkajmy się w Warszawie” w
kolejnej odsłonie na Ursynowie,
zaowocował szeregiem spotkań
w instytucjach kulturalnych,
edukacyjnych i innych, mają-
cych kluczowe znaczenie dla
mieszkańców naszej dzielnicy.
Spotkania na Ursynowie prezy-
dent rozpoczął od wizyty na bu-
dowie Ursynowskiego Centrum
Kultury. Już po wakacjach
obiekt ten będzie najważniej-
szym punktem na kulturalnej
mapie dzielnicy. 

Trzaskowski odwiedził także
teren budowy szkoły na ul.
Zaruby, spotkał się także z

podopiecznymi i ich opiekunami z
Ośrodka Wsparcia i Integracji przy ul.
Belgradzkiej 33 oraz z uczniami Szko-
ły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecz-
nej. Kluczowym punktem ursynow-
skiej odsłony programu „Spotkajmy

się w Warszawie” było piątkowe spo-
tkanie z mieszkańcami w hali UCSIR
ZOS “Hawajska” przy ulicy Derenio-
wej 48. Jeszcze przed przybyciem pre-
zydenta Trzaskowskiego część osób
skorzystała z możliwości rozmowy i
dodatkowych informacji w tzw. mo-
bilnych punktach informacyjnych,
umieszczonych na zapleczu sali. Przy-
byli pracownicy byli przygotowani do
wyjaśnień i pomocy mieszkańcom w
sprawie wymiany kopcących pieców,
segregacji odpadów czy budowy ka-
nalizacji i instalacji wodnych. Z porad
skorzystało kilkadziesiąt osób. 

Już na godzinę przed przybyciem
prezydenta Trzaskowskiego spo-
ro miejsc w hali było zajętych,

natomiast na kwadrans przed spotka-
niem sala byłą wypełniona praktycznie
całkowicie. Punktualnie o godz. 18 przy-
był prezydent. - Witam Państwa, wi-
tam u siebie, bo ja też jestem mieszkań-
cem Ursynowa. Bardzo się cieszę, że
spotkaliśmy się dzisiaj - tymi słowami
rozpoczął spotkanie z mieszkańcami
dzielnicy. Jak można było przewidzieć,
problem gospodarki odpadami stał się
jednym z dominujących tematów i po-
jawił się już na początku pytań. 

- To jest totalnie niesprawiedliwe,
uchwała Rady Warszawy jest jest prze-
ciwko mieszkańcom i jest bardzo nie-
sprawiedliwa. Dlaczego śmieci liczone
są od jednego lokalu a nie od miesz-
kańców albo od powierzchni miesz-

kań? - pytania te, pomimo próby wpro-
wadzenia dyscypliny wypowiedzi, prze-
bijały się z kilku stron hali. 

Prezydent cierpliwie słuchał
rozżalonych, emocjonalnych
komentarzy. - Tak, ja również

byłem zwolennikiem stawek liczonych
od powierzchni mieszkania czy domu.
Ale przecież to ludzie wytwarzają
śmieci, a nie metr powierzchni. I dla-
tego radni warszawscy wprowadzili
opłatę zryczałtowaną odniesioną do
gospodarstwa domowego - wyjaśniał
prezydent Trzaskowski. Przypomniał
dalej, że to PiS wprowadził znowelizo-
waną ustawę o gospodarowaniu odpa-
dami, której nie sposób nazwać ina-
czej jak “bublem” prawnym. Rynek od-
padów przez to jest kompletnie rozre-
gulowany, spalarnie śmieci zdezorga-
nizowane i często bez widocznych po-
wodów zamykane. Równocześnie
ogromnie wzrosły opłaty za składo-
wanie śmieci na wysypiskach. Dodat-
kowo problemy pogłębia fakt sprowa-
dzania przez rząd do Polski dużej ilo-
ści śmieci, nawet 3 razy więcej niż se-
gregujemy. To wszystko ogromnie pod-
wyższa koszty, a mieszkańcy muszą
za to płacić. To zła, niesprawiedliwa
ustawa i niestety, motywacje politycz-
ne, przy tym wszystko przerzucane na
samorządy. Takie są przyczyny, a my
nic nie możemy z tym zrobić - wyja-
śniał prezydent Trzaskowski, zazna-
czając jednak, że próbuje perspekty-

wicznie znaleźć drogę wyjścia ze śmie-
ciowej pułapki.

Pan Tadeusz pytał, dlaczego tak
długo trwa wydawanie za-
świadczeń o przekształceniu

własnościowym i co będzie z filtrami
spalin z tunelu Południowej Obwodni-
cy Warszawy. Na pierwsze pytanie od-
powiedź padła uspokajająca. - Jest dwu-
miesięczny termin na zgłoszenia swoje-
go wyboru, więc jest dostatecznie dużo
czasu. Nikt nie straci bonifikaty, należy
tylko dotrzymać terminu. Na pewno
nikt nie straci - wyjaśniał prezydent.
Jednak w temacie filtrów powiało pesy-
mizmem. Zwrócił uwagę, że POW to
inwestycja rządowa i miasto nie może
na ten cel wydawać pieniędzy podatni-
ków. Obiecał natomiast, że na pewno
znajdzie środki na wybudowanie  par-
ku linearnego nad tunelem POW. - To
jeden z moich priorytetów - mówił pre-
zydent Trzaskowski. 

Pan Zygmunt z Imielina zwró-
cił uwagę na problemy ze Szpi-
talem Południowym. - Szpital

został zabrany ludziom z Ursynowa,
którzy byli przygotowani do jego prowa-
dzenia, a przejmuje go jakaś spółka z
Solca - denerwował się pan Zygmunt.
Prezydent Rafał Trzaskowski wyjaśnił,
że to NFZ nie chce dać kontraktu dla
Szpitala Południowego, nawet sugeru-
je, że ten szpital jest zbędny. Dlatego
podjęta została decyzja o przeniesieniu
szpitala z Solca na Ursynów, a w jego

miejsce utworzenie centrum geriatrii.
Nie było innej możliwości, by urucho-
mić szpital dla Ursynowa. - Chciałbym
i mam nadzieję, że szpital ten oddamy
w 2021 roku do użytku, bo jest bardzo
potrzebny.

Pytania padały ciągle, łącznie
pięć serii po kilka pytań w każ-
dej. Prezydent obiecał ograni-

czenie ruchu  w centrum Warszawy sa-
mochodów z silnikiem diesla, zapowie-
dział również ograniczenie tam ruchu
samochodowego, żeby poprawić jakość
powietrza. Obiecał również przemyśla-
ną politykę słupków uniemożliwiają-
cych kierowcom parkowanie, uwzględ-
niającą życzenia i postulaty mieszkań-
ców, beż żadnej przypadkowości.  Poja-
wiła się również obietnica dla Ursyno-
wa. - Będzie przedłużone kursowanie li-
nii nocnej dla ul. Kłobuckiej, a już teraz
wydłużyliśmy kursowanie linii 165 do
pierwszej w nocy. A gdy tylko będzie
uruchomiona POW, planujemy połą-
czenie Wawra z Ursynowem - mówił
prezydent Trzaskowski. 

Spotkanie pomimo prośby pre-
zydenta przedłużyło się o kwa-
drans. To miara problemów i

Ursynowa i miasta, nabrzmiałych, za-
dawnionych i trudnych. Nie sposób
wszystko rozwiązać podczas jednej, na-
wet kilkudniowej wizyty. Ale ważne jest,
że ta gospodarska wizyta odbyła się, co
daje nam wszystkim szansę na poprawę
i usprawnienia, na które oczekujemy.

Prezydent Warszawy rozmawiał z mieszkańcami Ursynowa

Skąd śmiecionośna pułapka?

Wojewoda mazowiecki
wbrew orzecznictwu są-
dów administracyjnych
uchylił warszawską
uchwałę krajobrazową.
Miała ona ukrócić chaos
reklamowy na stołecznych
ulicach i placach. Prezy-
dent m. st. Warszawy zapo-
wiada odwołanie do sądu.

- Sześć tygodni temu, 16 stycz-
nia, Rada Warszawy przyjęła
uchwałę krajobrazową. Wresz-
cie, po czterech latach pracy, uzy-
skaliśmy narzędzie, które pozwo-
li nam wprowadzić estetyczny ład
w naszym mieście. Przygotowa-
nie uchwały wymagało wielu sta-
rań, dyskusji z mieszkańcami, or-
ganizacjami społecznymi i przed-
stawicielami branży reklamowej.
Rozmowy bywały momentami
trudne, ale ich efekt jest satysfak-
cjonujący. Udało się wypracować
rozwiązania wymagające dla wie-
lu, ale spełniające najważniejszy
cel uchwały, tj. przywrócenie ła-
du przestrzennego w mieście.
Właśnie dlatego decyzja wojewo-
dy jest dla mnie przykrym zasko-
czeniem i ubolewam, że została
podjęta. Oddala nas ona o kilka-
naście miesięcy, a może wręcz
kilka lat od osiągnięcia tak ważne-

go celu, jakim jest przywrócenie
stolicy wyglądu godnego jej ran-
gi i ambicji. W konsekwencji po-
zostajemy nadal zakładnikami
rywalizacji kilkunastu przedsię-
biorstw reklamowych. Wierzę
jednak, że prawo stoi po naszej
stronie, dlatego odwołamy się od
tej decyzji do sądu administracyj-
nego – mówi Rafał Trzaskowski,
prezydent Warszawy.

W dniu 24 lutego br. wojewo-
da mazowiecki uchylił w całości
uchwałę krajobrazową, przyjętą
przez Radę Warszawy na począt-
ku 2020 r. W 42-stronicowym
rozstrzygnięciu wojewoda poda-
je jako zasadniczy powód uchyle-
nia brak dokonania przez prezy-
denta m. st. Warszawy ponow-
nych uzgodnień i ponownego wy-
łożenia projektu uchwały do pu-
blicznego wglądu wskutek
uwzględnienia niektórych uwag
zgłoszonych przez mieszkańców
w ramach już odbytego wyłoże-
nia. Stało się tak mimo, iż temat
ponownych konsultacji był przed-
miotem nie tylko szczegółowych
analiz prowadzonych przed
przedstawieniem projektu pod
głosowanie Rady Warszawy i te-
matem wyjaśnień przekazanych
wojewodzie mazowieckiemu.

Należy podkreślić, że zapisy
ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym doty-
czące procedury przyjmowania
uchwał krajobrazowych w żad-
nym miejscu nie wspominają o
obowiązku ponownego uzgad-

niania i wykładania dokumen-
tów w przypadku uwzględnia-
nia uwag pozyskanych w trakcie
procedury. Brak jest też podstaw
do stosowania automatycznych
analogii do procedur ustalonych
w wypadku uchwalania planów
miejscowych i studium, na które
w swoim uzasadnieniu powołu-
je się wojewoda. Potwierdza to
szereg wyroków WSA (w Gdań-

sku, Łodzi czy Opolu), które mó-
wią jasno: „ustawodawca nie
przewidział w takich wypadkach
obowiązku ponowienia proce-
dury w szczególności uzgodnień,
opiniowania lub wyłożenia do
publicznego wglądu”. Warto

wskazać, że jest to jedyne dostęp-
ne w tej chwili orzecznictwo do-
tyczące tego zagadnienia.

- Procedura nie przewidywała
ponownego wyłożenia projektu
uchwały do konsultacji. Oznacza
to zatem, że wojewoda uchylił
uchwałę, bo uważa, że należało
domyślić się, że trzeba ją wyło-
żyć ponownie. Wydaje się, że wo-
jewoda nie wziął pod uwagę fak-

tu, że to właśnie ponowienie wy-
łożenia bez odpowiedniej pod-
stawy prawnej tworzyłoby twar-
dy argument do uchylenia
uchwały – mówi Rafał Trzaskow-
ski, prezydent stolicy i dodaje: - Z
pisma wojewody wynika zresz-
tą, że każda zmiana uchwały wy-
maga ponownego uzgodnienia i
wyłożenia projektu do publicz-
nego wglądu. Oczywiste jest, że
generowałoby to kolejne uwagi i
zmiany, w konsekwencji ozna-
czając sprowadzenie procedury
do absurdalnego, zamkniętego
koła, w ramach którego miasto
bez końca przeprowadzałoby ca-
ły proces od nowa. Nie rozumie-
my również, dlaczego wojewoda
w szczególny sposób zarzuca
miastu brak ponownego uzgod-
nienia projektu uchwały przez
Wojewódzkiego Mazowieckiego
Konserwatora Zabytków, mimo,
iż uwzględnione wskutek wyłoże-
nia uwagi nie pogarszają w ża-
den sposób ochrony obiektów o
charakterze zabytkowym.

Oprócz wskazanego powyżej
zasadniczego zarzutu, wojewo-
da podniósł kilka zarzutów o
charakterze szczegółowym. Pod-
ważają one kompetencje uchwa-
ły do regulacji szeregu zagad-

nień dotyczących reklam, szyl-
dów i obiektów małej architektu-
ry, czyniąc istotny wyłom w spój-
ności i racjonalności całego do-
kumentu. Zarzuty te opierają się
na bardzo niekorzystnej i zawę-
żającej interpretacji ustawy o
planowaniu przestrzennym i
również odbiegają od dotych-
czasowego orzecznictwa.

Wygląd naszego otoczenia i
sposób jego ukształtowania ma-
ją kluczowy wpływ na jakość ży-
cia i decydują o tym, jak czujemy
się w danej przestrzeni. War-
szawska uchwała krajobrazowa
miała regulować różne kwestie
dotyczące reklam, szyldów, ma-
łej architektury oraz ogrodzeń,
usystematyzować wielkości szyl-
dów i reklam, określić ich do-
puszczalne typy oraz miejsca, w
których mogą być sytuowane.

Miasto stołeczne Warszawa
chce zatrzymać degradację
przestrzeni i realizować ambi-
cje mieszkańców stolicy, którzy
pragną mieszkać w atrakcyjnym
otoczeniu – dlatego będzie wal-
czyć o obronę uchwały krajo-
brazowej i uprawnień samorzą-
du do ustanawiania standardów
jakościowych przestrzeni pu-
blicznej. E w a  R o g a l a

Co będzie dalej z uchwałą krajobrazową?
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Właśnie minęło 58 lat od wydarzenia, które bez przesady można nazwać
epokowym. Zaowocowało ono bowiem powstaniem najsłynniejsze-
go zespołu rockowego w dziejach świata, który koncertuje do dnia dzi-

siejszego, a wieść o nowej trasie koncertowej wprawia w amok miliony fanów tej
zupełnie wyjątkowej kapeli. W niedzielę 4 marca 1962 roku w pod londyńskim
Ealing, w pomieszczeniu na zapleczu piekarni szumnie nazywanym klubem jazzowym, dwóch mło-
dzieńców wysłuchało koncertu zespołu The Blues Incorporated, pierwszej w historii formacji blu-
esowej złożonej wyłącznie z białych muzyków. Młodzieńcami tymi byli urodzeni w 1943 roku Mi-
chael Philip Jagger i Keith Richards. Mieli więc wtedy po niecałe dziewiętnaście lat.   

Słuchając koncertu, przyszłe ikony muzyki rockowej i założyciele legendarnej  grupy The Rolling
Stones już się znały. Ich pierwszy kontakt miał miejsce w pociągu jadącym z Dartford do Londynu.
Nawiązali rozmowę, ponieważ jeden z nich taszczył gitarę, zaś drugi niósł pod pachą plik winylo-
wych płyt Muddy Watersa i Chucka Berry’ego. Wtedy w Anglii słuchało się tradu, czyli tradycyjne-
go nowoorleańskiego jazzu, ale powoli do Europy zaczął docierać blues oraz jego drapieżna miej-
ska odmiana zwana urban – bluesem, którego prekursorami byli Muddy Waters i Howlin  ̀Wolf. Stąd
tylko krok do rhytm and bluesa i Bo Diddleya, Chucka Berry’ego oraz Fatsa Domino, którzy poło-
żyli podwaliny pod muzyczny nurt zwany rock and rollem.

Mike - dopiero po kilku latach przeflancowany na Micka - oraz Keith dobrze wiedzieli, że płyną-
ce z Ameryki “nowe” ma swoje korzenie w Delcie Missisipi. Keith po wysłuchaniu płyty Roberta John-
sona, już nie legendarnego a mitycznego wręcz dzisiaj muzyka z Delty, dostał bzika na punkcie blu-
esa. Przyszli Stonesi nie zdawali sobie jednak wówczas sprawy, że bluesa mogą grać także biali. Dla-
tego po wysłuchaniu koncertu The Blues Incorporated opadły im szczęki. Wrażenie było tak wiel-
kie, że postanowili założyć własną formację. Bardzo podobał im się dwa lata starszy od nich Char-
lie Watts grający na bębnach w zespole Alexisa Kornera, ale Charlie nie był zainteresowany ofertą
młodych zapaleńców, ponieważ  bezgranicznie kochał jazz. Poza tym był cenionym projektantem
graficznym, znanym strojnisiem, miał dobrą pracę, nosił krótkie włosy, a na perkusji grywał wyłącz-
nie dla przyjemności. Jednak już po kilku miesiącach miał zmienić zdanie. Keith szukał kogoś na
podobieństwo Elmora Jamesa, legendarnego czarnoskórego gitarzysty bluesowego, który wywarł
ogromny wpływ na większość gwiazd rocka. Któregoś dnia Alexis przedstawił im niepozornego blon-
dynka z długimi włosami. Kiedy blondynek zagrał bluesa Keith oniemiał z zachwytu i natychmiast
założył mu konkretną ofertę, która została bez wahania przyjęta.  

Blondynkiem był niejaki Brian
Hopkin Jones, młodzieniec nik-
czemnego wzrostu, postać wy-
jątkowo barwna. Był wybitnie
zdolny i wybitnie leniwy. Bez
przygotowania zdał egzaminy
do szkoły średniej i natychmiast
został pierwszym klarnecistą w
szkolnej orkiestrze. W wieku
piętnastu lat zdał siedem egza-
minów i przeszedł od razu do
szóstej klasy. Jednak w 1957 ro-
ku zainteresował się muzyką

Charlie’go Parkera, przekonał rodziców, by kupili mu saksofon i... zakończył edukację. Kiedy poznał
Micka i Keitha był już szczęśliwym tatusiem po uwiedzeniu czternastoletniej uczennicy Valerie, któ-
ra urodziła mu córkę. Był multiinstrumentalistą i jednym z najwybitniejszych muzyków w dziejach
rocka. Grał na gitarze, fortepianie, indyjskim sitarze w utworze “Paint it black”, na harmonijce ust-
nej, organach, klawesynie, saksofonie, flecie, cytrze, oboju i klarnecie.  

Wielkim problemem był brak dobrego basisty. Mick dał ogłoszenie w gazecie  Melody Maker. Na
przesłuchanie zgłosiło się wielu chętnych, ale tylko jeden przytaszczył ze sobą własny wzmacniacz
Vox Ac– 30, który w owych czasach był nie byle jakim sprzętem. To zadecydowało, że Bill Wyman,
a naprawdę William Perks, został przyjęty do zespołu. Poza tym starszy o kilka lat Bill (rok urodze-
nia 1936) zaimponował chłopcom doświadczeniem, spokojem i pociągłą, bladą, nieprzeniknioną
twarzą zawodowego pokerzysty, w sam raz pasującą do wizerunku zespołu. W styczniu 1963 ro-
ku Charlie Watts powiedział wreszcie „tak” i zasiadł za perkusją The Rolling Stones, a w kwietniu
zespół dał pierwsze koncerty w nowym składzie w klubie The Red Lion w Sutton. 

Wybierając nazwę zespołu nieboszczyk Brian Jones musiał doznać chwilowego objawienia. To
możliwe, bo był zdeklarowanym narkomanem. W nocy z 2 na 3 lipca 1969 roku kompletnie naćpa-
ny utopił się w basenie na terenie własnej posiadłości. Nazwa The Rolling Stones prawdopodobnie
wywodzi się od angielskiego przysłowia „A rolling stone gathers no moss”, co oznacza „Toczący się
kamień nie obrasta mchem”. Rzeczywiście, będący grubo po siedemdziesiątce Stonesi ani myślą udać
się na zasłużoną emeryturę. Takiego wybryku natury nie było jeszcze na muzycznej scenie i już nig-
dy nie będzie. 

Ron Wood, najmłodszy członek The Rolling Stones, mający dopiero 73 lata, gra z zespołem od 19
grudnia 1975 roku, ale Stonesem został formalnie dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych. Chodzi-
ło oczywiście o pieniądze, a konkretnie o podział kasy pochodzącej z gigantycznych tantiem. Znany
ze skąpstwa Jagger wolał dzielić ją na cztery konta bankowe, a nie na pięć i trzymał Rona w zespo-
le jako muzyka sesyjnego. Ugiął się dopiero wobec kategorycznego ultimatum Billa Wymana, któ-
ry zagroził odejściem z zespołu. W 1992 roku Bill dobrowolnie pożegnał się z The Rolling Stones. Dwa-
dzieścia lat później zagrał gościnnie z kolegami na koncertach w The O2 Arena w Londynie. 

The Rolling Stones koncertowali po całym świecie, w Polsce gościli  czterokrotnie. W 2012 roku
w ciągu zaledwie siedmiu minut fani zespołu wykupili wszystkie bilety na trasę koncertową z oka-
zji 50-lecia powstania legendarnej kapeli. Miała zakończyć się w USA i być ostatnia. Nie była. W 2016
roku The Rolling Stones zawitali do dziewięciu krajów Ameryki Płd., grali m. in. w Chile, Argenty-
nie i Brazylii zapełniając stadiony do ostatniego miejsca. Dziesiątym krajem była Kuba. Po raz
pierwszy wyjątkowy skąpiec Mick Jagger zadecydował, że zespół zagra w Hawanie pro bono. Ku-
bańscy fani popadli w ekstazę. Koncert w stolicy Kuby zgromadził... 1,2 miliona widzów. “Po tym
wszystkim mogę już umierać. Zobaczyć na żywo Stonesów było moim ostatnim życzeniem” - zwie-
rzył się dziennikarzowi agencji Associated Press 62-letni Joaquin Ortiz, który przez dwa dni podró-
żował do Hawany z oddalonego o setki kilometrów miasta Santiago de Cuba. 

Mam na koncie wiele koncertów na żywo różnych rockowych znakomitości, ale w pamięci po-
zostały mi tylko dwa - Stonesów w kompleksie Ciudad Deportiva w Hawanie 25 marca 2016 r. oraz
Pink Floyd w Wenecji 15 lipca 1989 roku, kiedy po raz pierwszy WIDZIAŁEM muzykę. W Hawanie
to nie był zwykły koncert. Ludzie przytulali się do siebie i zachowywali jak zahipnotyzowani, zacza-
rowani, jakby na wyspie wylądowali przybysze z Marsa. To było niesamowite. Natomiast to, co wy-
darzyło się w lipcu 1989 r. na San Marco w Wenecji, było przeżyciem mistycznym. Nigdy później
nie przeżyłem takiego duchowego uniesienia jak wówczas. I do dzisiaj nie wiem, który z tych
dwóch gigantów powinien stać na pierwszym miejscu rockowego podium. Wiem jedno: dla mnie
The Rolling Stones i Pink Floyd to dwie najwybitniejsze kapele w całej historii rocka. A tego, kto za-
przeczy, pozwę na walkę konną albo pieszą, na miecze albo topory...

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Ludzie jak zahipnotyzowani...

„Mam na koncie wiele koncertów
na żywo różnych rockowych
znakomitości, ale w pamięci po-
zostały mi tylko dwa - Stonesów
w kompleksie Ciudad Deportiva
w Hawanie 25 marca 2016 r.
oraz Pink Floyd w Wenecji 1 5 
lipca 1989 roku”

Anna Zalewska, po wygraniu plebiscytu czytelników w Wałbrzychu, została nominowana przez
Gazetę Wrocławską do tytułu Osobowości Roku za… reformę edukacji.

Głos Nauczycielski skwitował to krótko: To nie żart!
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O REFORMIE EDUKACJI
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UURRSSYYNNOOWWIICCZZ
(…)

Przecież to, co obecny rząd zrobił z oświatą,
To zbrodnia na narodzie. Lecz zapłacą za to!

PPIISSLLAAMMSSKKII
Cóż takiego się stało?

UURRSSYYNNOOWWIICCZZ
Kolejna reforma.

Jest totalną porażką. Ale to jest norma.
Trzeba niszczenie kraju zacząć od oświaty.

PPIISSLLAAMMSSKKII
Dlaczego tak uważasz?

UURRSSYYNNOOWWIICCZZ
Trochę znam się na tym.

Przeżyłem kilka reform. Aż złość mną telepie.
Każda władza uważa, że zrobi to lepiej.

Niestety, zapomina, że proces kształcenia
Trwa długo i nie można z dnia na dzień go zmieniać.

Nie liczy się zupełnie, że w ten sposób w szkole,
Bardzo łatwo się niszczy dorobek pokoleń.

Lecz któż by się przejmował! Władzy chodzi o to,
By rządzić. Znacznie łatwiej sterować idiotą.

Dlatego znów cenionych, mądrych pedagogów,

Pozbyto się ze szkoły, zrobiono z nich wrogów.
Są nowe dyrektywy. Minister bezduszny

Woli niedouczonych i bardziej posłusznych.
Kiedyś za programami stali dydaktycy,
Badania naukowe, studia, metodycy.

Teraz szkolne programy, zgodnie z zamówieniem,
Pisano na kolanie, więc skąd to zdziwienie,

Że mamy groch z kapustą, ewidentne bzdury?
Liczne zmiany w historii! A jakie lektury!

Kiedyś opowiadania były o Leninie,
Soso, Pawka Morozow. Myślałem, że minie.

A teraz znów to samo. Opadają ręce.
Nowego wodza chwali Rymkiewicz i Wencel.

Kto podpisał programy? Szlag trafia człowieka.
Wstyd ujawnić autorów tych podstaw. MEN zwleka.

Za to będą z religii najlepsze wyniki.
Mamy znacznie mniej godzin chemii i fizyki,

Geografii, biologii, wszystkich razem wziętych.
Mądrych nam nie potrzeba. Wolimy mieć świętych.

Że jest chaos?  Bałagan? Kogo to obchodzi?
Spada jakość kształcenia? Tym lepiej! Nie szkodzi.
Najważniejsza jest zmiana szyldów i pieczątek!

Lecz to ponoć nie koniec, zaledwie początek.
Tylko pani minister zyska na zamęcie:

Znalazła się w nagrodę w europarlamencie.
Myślałem, że gorszego ministra nie znajdą.

I co powiesz? Znaleźli! Taki to nasz grajdoł. (…)

Warszawskie buspasy będą dostępne dla
motocyklistów. Prezydent Warszawy
podjął decyzję o dopuszczeniu ruchu mo-
tocykli po tych wydzielonych koryta-
rzach transportowych. Zmiany w ozna-
kowaniu zostaną wprowadzone na
wszystkich stałych buspasach w stolicy.
Pierwsze zmiany organizacji ruchu poja-
wią się już w kwietniu.

– W praktyce sprawdziliśmy jak dopuszczenie
ruchu motocykli wpłynęło na bezpieczeństwo i
funkcjonowanie buspasów. Nasze obserwacje pro-
wadziliśmy przez dwa sezony. Ich wynik był jak
najbardziej pozytywny. Motocykliści z odpowied-
nim poszanowaniem potraktowali przywilej jaz-
dy po wydzielonych pasach, a ze strony kierowców
autobusów komunikacji miejskiej nie mieliśmy
uwag krytycznych – mówi Rafał Trzaskowski, pre-
zydent m. st. Warszawy.

Pilotaż projektu trwał dwa sezony – od maja
2018 r. do października 2019 r. W tym czasie mo-
tocykliści mogli poruszać się po buspasie na ul. Ra-
dzymińskiej i al. Solidarności (na odcinku od ul.
Krynoliny do H. Rzeszotarskiej) oraz na Trasie
Łazienkowskiej (od Alej Jerozolimskich po al. Sta-
nów Zjednoczonych/Ostrobramską). W tym sa-
mym czasie Warszawa przeprowadziła kampa-
nię informacyjną „Motocykle na buspasach”. 

Teraz, zgodnie z decyzją prezydenta m. st. War-
szawy, motocykle zostaną wpuszczone na wszyst-
kie stałe buspasy w Warszawie. To blisko 53 kilo-
metry wydzielonych korytarzy transportowych, po
których dotychczas mogły poruszać się wyłącznie
autobusy komunikacji miejskiej, taksówki i Miej-
ski Transport Osób Niepełnosprawnych. W tym ce-
lu na znakach pionowych pojawi się dodatkowy

napis „MOTOCYKLE” – dziś są tam wymienione
BUS, TAXI i MTON. Obecnie przygotowywane są
stosowne projekty organizacji ruchu, które po za-
opiniowaniu przez Policję będą sukcesywnie wdra-
żane na ulicach Warszawy. Proces wprowadzania
zmian prowadzony będzie w kwietniu i maju. No-
we oznaczenia pojawią się w sumie na ponad 20
ciągach komunikacyjnych. Wśród nich są m. in. pa-
sy na ulicach Belwederskiej, Modlińskiej, Raszyń-
skiej ale też w Alejach Jerozolimskich. Rozwiąza-
nie to nie będzie funkcjonować na tymczasowych
odcinkach pasów drogi wydzielonych dla komu-
nikacji miejskiej, wykonanych m. in. przy okazji
budowy II linii metra.

Motocykliści muszą  pamiętać o tym, że zgod-
nie z przepisami Prawa o ruchu drogowym, będą
mogli poruszać się po buspasach, jedynie tam,
gdzie dopuszczać to już będą znaki drogowe. Po-
ruszanie się po buspasach, gdzie organizacja ru-
chu nie została jeszcze wprowadzona stanowić
będzie wykroczenie drogowe. 

W przyszłości wszystkie projektowane, stałe bu-
spasy będą dopuszczały poruszanie się po nich tak-
że motocykli. Nowe buspasy, w pierwszej kolejno-
ści, mają powstać na ul. Puławskiej, Radzymińskiej
(w kier. Marek) oraz Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Poza Biurem Polityki Mobilności i Transportu
Urzędu m.st. Warszawy oraz Zarządem Trans-
portu Miejskiego, w pracach nad realizacją tego
projektu udział wzięli również przedstawiciele
środowisk motocyklistów - Fundacji Jednym Śla-
dem. To działająca od 2010 r. organizacja non
profit, której głównym celem jest zwiększenie
świadomości użytkowników polskich dróg oraz
niesienie pomocy poszkodowanym.

K a m i l  D ą b r o w a

Motocykliści wjeżdżają na buspasy
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Dzień Kobiet na Mokotowie
Zapraszamy wszystkie chętne Panie 8 marca (niedziela)

2020 na Dzień Kobiet na Mokotowie, który odbędzie się w go-
dzinach 11.00–16.00 w hali sportowej OSiR Mokotów ul. Nie-
gocińska 2a w Warszawie.

W specjalnie przygotowanych strefach każda z Pań będzie
mogła skorzystać z bezpłatnych konsultacji dietetycznych, ko-
smetycznych, braffiterki, wizażystki.

W strefie sportowej przygotowaliśmy zajęcia aqua fitness
oraz nordic walking (zapisy w formie elektronicznej: recep-
cja@osirmokotow.waw.pl do 7 marca 2020 r.).

Jeśli Panie nie macie z kim zostawić Waszych pociech, to z my-
ślą o nich przygotowaliśmy strefę zabaw dla dzieci min. dmu-
chana zjeżdżalnia oraz konkursy z nagrodami. Przyjdź lub je-
śli nie możesz, to podziel się wydarzeniem ze znajomymi.

Angielski dla najmłodszych
Grupa uczniów Technikum Ekonomicznego nr 8 w ramach

międzynarodowej olimpiady Zwolnieni z Teorii organizuje zaję-
cia z języka angielskiego dla dzieci z mokotowskich przedszkoli.

Zajęcia odbędą się w następujących przedszkolach:
Przedszkole nr 142 przy ulicy Dąbrowskiego 25
Przedszkole nr 315 przy ulicy Grzeszczyka 2
Przedszkole nr 228 przy ulicy Marzanny 8
Przedszkole nr 190 przy ulicy Racławicka 30a.
Zajęcia będą prowadzone dla dzieci w wieku 3-6 lat, a ich ce-

lem jest zainteresowanie najmłodszych językiem angielskim po-
przez zajęcia prowadzone w formie muzycznej oraz liczne za-
bawy dostosowane do wieku dzieci.

Projekt Little English został objęty patronatem burmistrza
Dzielnicy Mokotów Rafała Miastowskiego.

MARZEC w Sąsiedzkim 
Domu Pracy Twórczej

Sąsiedzki Dom Pracy Twórczej na mokotowskich Sielcach za-
prasza serdecznie mieszkańców dzielnicy na bezpłatne warsz-
taty twórcze. Działamy na zasadzie społecznej wymiany umie-
jętności i rzeczy, dzięki czemu wszystkie wydarzenia w SDPT pro-
wadzone są przez wolontariuszy, którzy dzielą się z sąsiadami
tym co potrafią. To mieszkańcy współtworzą nasz program.

Bliska jest nam idea ograniczania nadmiernego konsump-
cjonizmu, czerpania z istniejących zasobów i nie marnowania,
dlatego często wykorzystujemy ponownie rzeczy podczas
pracy warsztatowej. Możesz też u nas wymienić się książką i
rośliną.

Zapraszamy ponadto do korzystania bezpłatnie z pracowni
- jeśli lepisz, malujesz, sklejasz, odnawiasz, szyjesz itd, możesz
to robić u nas. Do dyspozycji jest widne pomieszczenie z dużym
stołem, regałami, na których możesz trzymać swoje narzędzia
i materiały oraz prace do momentu ukończenia pracy nad ni-
mi. Mamy też do dyspozycji 4 maszyny do szycia, więc jeśli
chcesz podłożyć zasłonę, albo uszyć sobie worki zero waste, a
nie masz odpowiedniego sprzętu, znajdziesz go u nas razem z
dobrą radą jak to zrobić ;)

A może masz pomysł na jakieś fajne działanie? Chcesz zro-
bić pokaz, warsztat, a może jesteś fotografem, artystą, rękodziel-
nikiem i chciałbyś zrobić w SDPT wystawę swoich prac? Zgłoś
się do nas! Napisz maila na adres: stowarzyszenie@manuo.pl
lub wyślij wiadomość za pośrednictwem FB.

Na wszystkie aktywności obowiązują ZAPISY:
mail: stowarzyszenie@manuo.pl
tel.: 22 273 08 88
Sąsiedzki Dom Pracy Twórczej, ul. Podchorążych 15/19, lok

38b (wejście od podwórka, środkowa klatka, domofon 138)
Godziny otwarcia:
wtorek: 11:00-20:00
środa: 11:00-20:00
czwartek: 11:00-20:00
piątek: 11:0-16:00
Lokal 38B przy ul. Podchorążych 15/19 jest wykorzystywa-

ny na cele społeczno użyteczne/kulturalne przez Stowarzysze-
nie Manuo, dzięki pomocy m.st. Warszawy – Dzielnicy Mokotów

W ten weekend na Moko-
towie wiele się działo. W
sobotę w Służewskim Dom
Kultury odbył się Koncert
na 5-lecie zespołu wokal-
nego Służewianki pt. “Kto
ma tyle wdzięku, co...”.
Można było usłyszeć zna-
ne i lubiane covery z lat
60-tych, 70-tych oraz arie
operetkowe i musicalowe.

W niedzielę w Szkole Podsta-
wowej nr 339 odbył się IV Moko-
towski turniej brydżowy Par Na-
sze Podwórko. Gośćmi byli rad-
na Mokotowa Joanna Dembow-
ska oraz Włodzimierz Press - fil-
mowy Grigorij Saakaszwili z
Czterech Pancernych.

W Centrum ŁOWICKA miała
miejsce MOC Talentów 2., czyli
artystyczna fiesta Centrum ŁO-

WICKA i zaprzyjaźnionych
warsztatów terapii zajęciowej.
Można było zobaczyć pokaz tań-
ca indyjskiego, występ zespołu
wokalnego, a także wernisaż wy-
stawy. Wystawa czynna będzie
do 15 marca.

W Służewski Dom Kultury od-
był się koncert urodzinowy Erne-
sta Brylla, jednego z najwybit-
niejszych polskich poetów współ-
czesnych. Uroczystość miała cha-
rakter wieczoru autorskiego, nie-
zwykle naturalnego i sponta-
nicznego. W koncercie udział
wzięli radni Mokotowa, w tym
Iwona Gajewska oraz przewod-
nicząca Komisji Kultury Bożena
Kosińska-Krauze.

We wszystkich wydarzeniach
aktywnie uczestniczył burmistrz
Mokotowa Rafał Miastowski!

Burmistrz Mokotowa najlepszym burmistrzem wg ple-
biscytu Super Expressu

“Jestem ogromnie wdzięczny za zaufanie i głosy. To jest dla
mnie miłe zaskoczenie! Zwłaszcza że wymagało to od głosują-
cych wysiłku w postaci wydania własnych pieniędzy na sms-y czy
zaniesienia kuponu do redakcji. Dla mnie to dodatkowa moty-
wacja i zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz Mokotowa. Gratu-
luję pozostałym burmistrzom” powiedział Rafał Miastowski po
ogłoszeniu wyników plebiscytu gazety Super Express na najlepsze-
go burmistrza Warszawy.

Burmistrz 
Mokotowa
najlepszy!

Dzielnica pełna atrakcji...

Wzruszająco na Lokajskiego
Nieprzebrane tłumy ludzi
zgromadziły się w niedzie-
lę 1 marca w Szkole Pod-
stawowej nr 340 przy ul.
Eugeniusza Lokajskiego,
żeby uczestniczyć w zbie-
raniu środków finanso-
wych dla ratowania do-
tkniętego nieoperacyjnym
guzem mózgu 9-letniego
Julka Wróbla. Pieniądze
płynęły wartkim strumie-
niem do puszek razem ze
łzami wzruszenia...

Na korytarzu i w sali sportowej
trwały licytacje wielu wartościo-
wych przedmiotów, a jednocze-
śnie zebrani mogli podziwiać wy-
stępy artystów. Pięknie zaśpie-
wali dwaj tenorzy:  prof. dr hab.
z warszawskiego Uniwersytetu
Muzycznego im. Fryderyka Cho-
pina – Robert Cieśla i Michał Ma-
słoń. Na skrzypcach zagrała
uczestniczka programu „Mam
talent” Kamila Malik, świetny po-
pis dał raper Wujek Samo Zło, a
zespół ludowy Promni z SGGW
dał pokaz tańca. Nie zabrakło ak-

torki Moniki Mrozowskiej i ursy-
nowskiego kompozytora  Jakuba
Kaczmarka. Nauczycielki z wie-
lu szkół ursynowskich przygoto-
wały znakomity bufet z ciastami
własnego wyrobu. Jedna z dy-
rektorek pilnowała niczym war-
townik parkingu, żeby miały tam
miejsce wozy Straży Pożarnej i
Pogotowia Ratunkowego. Atrak-
cją dla młodzieży był pokaz hipo-
terapii. 

Na boisku szkolnym pokrytym
sztuczną trawą rozegrano dwa
budzące duże zainteresowanie
mecze piłkarskie. W pierwszym
reprezentacja Telewizji Polskiej
pod wodzą Rafała Patyry stoczy-
ła zażarty bój z ekipą Przeglądu
Sportowego, prowadzoną przez
Macieja Petruczenkę, strzelając
w ostatniej minucie jedyną w ca-
łym spotkaniu zwycięską bramkę.
Przeglądowi nie pomogło nawet
poważne wzmocnienie w oso-
bach dwu byłych reprezentantów
Polski – środkowego napastnika
Dariusza Dziekanowskiego i daw-
nego bramkarza Macieja Szczę-

snego (obaj na zdjęciu), który
tym razem zagrał jako obrońca.
W drugim z meczów TVP poko-
nała drużynę rodziców 5:1. Emo-
cji zatem nie brakowało.

Licytacje w szkole na Lokaj-
skiego przyniosły aż 124 000 zło-
tych. Znany dziennikarz sporto-
wy Roman Kołtoń umiejętnie za-
chęcił do licytowania cennych
pamiątek sportowych. Najwyżej
wylicytowano:

– koszulkę piłkarskiej repre-
zentacji Polski z podpisem Ro-
berta Lewandowskiego (4300 zł)

– Drugą koszulkę reprezenta-
cji z podpisem „Lewego” (ok.
3000 zł)

– Piłkę z podpisami piłkarzy
Legii Warszawa (ok. 2500 zł)

– Piłkę z podpisami graczy pił-
karskiej reprezentacji Polski (ok.
2500 zł)

– Koszulkę AC Milan z podpi-
sem Ruuda Gullita (ok. 2500 zł)

– Egzemplarz Przeglądu Spor-
towego wydany dzień po meczu
Anglia – Polska w 1973 roku
(2200 zł)

– Drugą koszulkę Legii War-
szawa z podpisami zawodników
(ok. 2000 zł)

– drugą piłkę z podpisem R.
Lewandowskiego (ok. 2000 zł)

Uwzględniając licytacje rów-
nież w innych szkołach (przy-
niosły 82 000 złotych!), można
z satysfakcją stwierdzić, że ta pe-
irwszza runda  zbiórki dała po-
nad 200 tys. złotych!

Sam Julek, uczeń SP przy ul.
Kopcińskiego, był nie mniej
wzruszony niż jego mama. A
wśród zebranych przez cały czas
uwijał się mający na twarzy oko-
licznościowy tatuaż burmistrz
dzielnicy Robert Kempa, który
z całą energią poparł zainicjo-
waną przez rodziców dziatwy
szkolnej szlachetną zbiórkę „Ur-
synów gra dla Julka Wróbla”. 

Już 14 marca w Dzielnicowym
Domu Kultury przy Kajakowej
14b odbędzie się następna zbiór-
ka. Tym wszystkim wspaniałym
odruchom serca patronują m. in.
tygodnik „Passa” i portal „Halo
Ursynów”. R K

Akcja „Gramy dla Julka” przyniosła już ponad 200 tys. złotych
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CCHHWWIILLÓÓWWKKII-PPOOŻŻYYCCZZKKII-
KKRREEDDYYTTYY bez BIK. 
Tel. 577 669 466

KKOONNSSOOLLIIDDAACCJJEE i oddłużanie .
Nowa oferta! 790 564 948

POŻYCZKI W 24 H (także z
komornikiem), 790 564 948

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

SSPPRRZZEEDDAAMM tanio przedmioty
stare z lat XX:  porcelana Bawaria,
rożna, patefon, lampy, zegary,
wazony, półmiski, kufle, szkło
kolorowe, inne,  tel.691 511 221

FFIIZZYYKKAA, 609 41 66 65 metodyk
HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII,, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

korepetycje, matury, 605 783 233
NNAAUUKKAA gry na pianinie, 

512 485 680

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA bezpośrednio
43 m2, Wilanów, 2 pok.
umeblowane, garaż, ciche,
słoneczne, 2700 zł/m-c, 
tel.: 668 251 638

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane Prażmów,
602 77 03 61

WWYYNNAAJJMMĘĘ dwupokojowe
wyremontowane, 100 m od metra
Imielin. C. 2600 zł/m-c, 
tel.: 501 143 821

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII - AAGGEENNCCJJAA  

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
sspprrzzeeddaażż
!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 

2 pokoje, 601 720 840 

!KKaabbaattyy, 67 m2, 4 pok., ul.
Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840

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

! SSaaddyybbaa,  550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840 

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

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

!ŻŻoolliibboorrzz,, 89 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550
tys.zł , 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

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

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

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

!MMookkoottóóww, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 650 tys.
zł, 601 720 840,, 

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

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

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 3300 m2,

strefa A, dobra cena, 601 720 840
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
! PPyyrryy,, 1900 m2, tuż przy 

ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840 

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 63 m2, ul.

Jeżewskiego, 3 pokoje, 3.300
zł/m-c, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww,29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840 

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

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

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

! LLookkaall 75 m2, Centrum, z
najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840

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

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

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

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

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

!UUrrssyynnóóww, 36 m2, ul.
Wąwozowa, lokal do 
wynajęcia, c.4000 zł/m-c, 
601 720 840

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: 
mmiieesszzkkaańń,, aappaarrttaammeennttóóww,, 

ddoommóóww,, rreezzyyddeennccjjii,,
nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk 

ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii
WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,, 

PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,
WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 

SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 
TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, 
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 510 128 912
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562

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

HHYYDDRRAAUULLIIKK, 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, gładź, 

505 73 58 27
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907
MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 602 380 218
MMYYCCIIEE OOKKIIEENN, pranie

dywanów, 669 945 460

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

OOKKNNAA,, 
NAPRAWY, 

serwis, 
787 793 700

RREEMMOONNTTYY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY, malowanie, 
669 945 460

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, ul.

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

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

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



1 5

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii,, BBoogguussłłaaww LLaassoocckkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; 
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww.. RReeddaakkccjjaa nniiee ooddppoowwiiaaddaa zzaa ttrreeśśćć rreekkllaamm.. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony
KKlluubbootteekkaa 

DDoojjrrzzaałłeeggoo CCzzłłoowwiieekkaa
uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk UU99,,

tteell.. 2222 337700 2299 2299

05.03, czwartek, godz. 18.00
– Wernisaż pt. „Akwarela nie jed-
no ma imię” prace uczestników
zajęć – Akwarele, opiekun grupy
Alicja Kośniewska, wieczór
uatrakcyjni - Helena Łożyca i jej
poezja.

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

SSoobboottaa,, 77 mmaarrccaa,, 1188..0000:: „Ko-
biecym Głosem na Dwa Serca” –
autorski recital Julity Kożuszek-
-Borsuk (wokal) i Doroty Wasi-
lewskiej (wokal, pianino elek-

tryczne). Bilety do nabycia w
Domu Sztuki w dniu recitalu od
godz. 16.00.

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na wystawę zdjęć artystycz-
nych wykonanych telefonami ko-
mórkowymi „PhotoPhoneArt 5”.
Wstęp wolny.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

WW ssoobboottęę 77 mmaarrccaa,, zaprasza-
my na wernisaż wystawy “O ist-
nieniu kamienia” prezentującej
malarstwo Piotra Nowińskiego.
Początek wernisażu o godzinie
17:00. Wystawa potrwa do 14
kwietnia. Wstęp wolny.

WW nniieeddzziieellęę 88 mmaarrccaa,, w ramach
cyklu Autorskie Wieczory Satyry-

ków wystąpi u nas kabaret mu-
zyczny Kwiatkowski i Bank. Po-
czątek występu o godzinie 18:00. 

Bezpłatne wejściówki do od-
bioru w biurze placówki od śro-
dy 4 marca, od godziny 18:00.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0055..0033 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Kamilem Kopanią w cyklu
Sztuka romańska w Polsce pt.:
„Rzeźba romańska: część II”

1100..0033 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Tycja-
na: historie malarzy, historie ob-
razów pt.: „Okrutny mistrz Goya”

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

Co i kto

Niedawno miałem okazję spędzić kilka dni w Zakopanem i okolicy. Przy-
kryta śniegową poduchą stolica Tatr prezentowała się pięknie. Nieco go-
rzej, kiedy śniegu nie było, a spod brudnych jego resztek wyłaniała się

szara rzeczywistość. Nie chcę generalizować, ale Zakopane i jego mieszkańcy, a
zwłaszcza duże domy wczasowe i hotele są nastawione przede wszystkim na
zysk. Widać to niemal na każdym kroku. 

Większość z nich stara się wyciągnąć od turystów jak najwięcej „dutków” niewiele oferując w za-
mian. Zakopane to nie tylko Mekka dla narciarzy i amatorów sportów zimowych, ale miejsce cało-
rocznych atrakcji. Także doskonała baza wypadowa dla osób chcących zwiedzać Tatry na wła-
snych nogach. Walory turystyczne tego miejsca sprawiają, że nie ma ono wielkiej konkurencji w na-
szym kraju, a i za granicą niewiele jest miejsc, w których jest tyle atrakcji na wyciągnięcie ręki. Nic
dziwnego, że pojawiają się tu tłumy chętnych, aby z wyjątkowych zalet Zakopanego korzystać. 

Być może to jest przyczyną, że tamtejsza baza turystyczna nie nadąża albo nie chce nadążać za po-
trzebami odwiedzających to miejsce. Taka sytuacja trwa od lat. Właściwie, można by było poprze-
stać na tym, że to sprawa samych zakopiańczyków, ale przecież dotyczy to każdego, kto tam przy-
jeżdża. Mamy w prawdzie wolny rynek, więc ktoś może powiedzieć nie bez racji, że jak się coś ko-
muś nie podoba - droga wolna. Można jechać gdzie indziej, ale Zakopane jest tak silnie związane z
resztą kraju i nie tylko, że i tak turyści będą przyjeżdżać niezależnie od pewnych niedogodności. A
widać je gołym okiem zaraz po przyjeździe. Po pierwsze, ci, którzy mają nadzieję pooddychać w Za-
kopanem świeżym powietrzem, mogą poczuć się zawiedzeni. Nie jest ono tak dobre, jak mogłoby być.
Przyczyn jest wiele. Jedną z nich jest brak transportu miejskiego przyjaznego środowisku. Jego ro-
lę wypełniają przypadkowi przewoźnicy wykorzystujący jakieś zdezelowane mocno kopcące busy.
Autobusy miejskie poruszają się jedynie w obrębie miasta. Żeby dostać się do przylegających do nie-
go miejscowości trzeba korzystać z własnego środka lokomocji albo wspomnianych busów. Te zaś jeż-
dżą według jedynie sobie znanych rozkładów, zasad i cennika. Za przejazd na tej samej trasie moż-
na zapłacić 10 zł lub jeśli ktoś ma szczęście 5 zł. Bywa, że kierowca, czy też właściciel busa czeka, aż
uzbiera odpowiednią liczbę pasażerów zanim ruszy w trasę. Nie wiadomo, czy mieszkańcom taka

sytuacja odpowiada, czy po prostu ak-
ceptują ją nie mając innego wyjścia. Ci
z nas, którzy wybiorą spacer po Kru-
pówkach, mogą być skonfundowani
faktem, że włodarze Zakopanego nie
zadbali o potrzeby turystów, zwłasz-
cza te podstawowe. 

Trudno uświadczyć tam toaletę.
Snujący się nawet najbardziej uczęsz-
czanymi ulicami w poszukiwaniu tej-

że są skazani na restauracje czy hotele. Być może tego rodzaju ludzkie potrzeby są tam uznawane
za jakieś fanaberie. Jeśli więc ktoś je ma, to powinien za to zapłacić możliwie jak najwięcej. Nawet
dla gości restauracji nie ma wyjątków. Za toaletę płacimy i tak, nawet będąc gościem tego czy in-
nego lokalu. No cóż, można potraktować to jako część tamtejszego folkloru. Niemniej, niektórzy przy-
jezdni mogą uznać to za szczegół utrudniający pobyt i nader kłopotliwy. W tym również objucze-
ni bagażami turyści z zagranicy, a jest ich wielu. Stanowią szeroki przekrój rozmaitych nacji, począw-
szy od Azjatów, Europejczyków, na przybyszach z innych kontynentów kończąc. Korzystny przelicz-
nik walutowy powoduje, że wciąż mają u nas taniej niż u siebie. Przeciętny obywatel naszego kra-
ju na ogół nie korzysta z kolokwialnie mówiąc „wypasionych” obiektów szukając czegoś tańszego.
To, jednak nie jest już powszechną regułą. Dystans między średnio i najbardziej majętnymi bywa
naprawdę spory. W dodatku, odwiedzający Zakopane to osoby, które nierzadko wyemigrowały z
naszego kraju w poszukiwaniu lepszego losu i teraz powracają tu kierowani sentymentem. Ich stać
na zdecydowanie więcej, więc korzystają z zarobionych za granicą środków. 

Wyższy standard kosztuje i dobrze. Inaczej nie byłby wyższym standardem pożądanym przez tak
wielu. Takie są prawa ekonomii. Takie też są reguły gry niezmienne od czasów, kiedy to wynalezio-
no pieniądze. Nie o tym jednak chciałbym powiedzieć, czy napisać kończąc krótką refleksję z po-
bytu w Zakopanem. Jest to miejsce, które darzę szczególnym sentymentem. Dla mnie jest szczegól-
nym miejscem na Ziemi które chętnie odwiedzam od dzieciństwa. Myślę, że podobnie postrzega je
wielu warszawiaków oraz mieszkańców całej Polski. Zwłaszcza ci, którzy nie mają na co dzień ni-
czego tak pięknego jak Tatry. Niemniej, szkoda, że z jakiegoś powodu nie dba się o nas, odwiedza-
jących w sposób należyty. Mamy przecież XXI wiek. Długa tradycja turystyczna Zakopanego powin-
na zobowiązywać włodarzy miejskich. Skłaniać ich do działania. A tu… trwa remont, czy też prze-
budowa zakopiańskiego dworca kolejowego. To oczywiście dobrze. Jednak, zamknięto znajdują-
cą się tam przechowalnię bagażu, więc podróżni muszą sobie radzić sami. Jest wprawdzie jedna w
kwiaciarni druga przy toalecie w podziemiach pewnego zagranicznego marketu, ale znaleźć je moż-
na tylko przypadkiem albo rozpytując miejscowych. To naprawdę wstyd, że nie ma żadnych infor-
macji w tak podstawowych kwestiach. Trzeba jednak oddać sprawiedliwość Zakopane wciąż jest
piękne. Piękne, mimo że nie jest już tym samym miejscem, które znaliśmy choćby sprzed kilkuna-
stu lat. Przybywa drogich hoteli, pensjonatów. Na wielu posesjach stoją jeszcze stare, drewniane opu-
stoszałe domy, strasząc pustymi oczodołami okien. Przeciekające, dziurawe dachy nie zabezpiecza-
ją wnętrz przed opadami, mimo że niektóre są wpisane do rejestru zabytków. 

- Czekają na podpalenie nocą - usłyszałem od jednej z tamtejszych mieszkanek.  Trudno się dzi-
wić. Na działki, na których stoją zapewne wielu ma chrapkę. Właściwie narzekanie nie było moim
celem. Staram się zachować optymizm, mimo że niektóre rzeczy irytują - mnie i chyba każdego, kto
ma z nimi styczność. Tym bardziej, że większość uciążliwości można byłoby usunąć w prosty, nie-
wymagający wielkich nakładów sposób. Ale nie… My, cepry i tak przyjedziemy i zostawimy mnó-
stwo „dutków”, więc po co?

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Spacerkiem po Zakopanem

„Przykryta śniegową poduchą
stolica Tatr prezentowała się
pięknie. Nieco gorzej, kiedy
śniegu nie było, a spod brud-
nych jego resztek wyłaniała
się szara rzeczywistość”
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