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SKĄD SIĘ WZIĘŁA NAZWA MOKOTÓW?

Z fanaberii 
księżnej 
Lubomirskiej
Powszechny przekaz mówi, że nazwa Mo-
kotów wzięła się z fanaberii księżnej Iza-
beli Lubomirskiej, która swoją rezydencję 
na wiślanej skarpie nazwała „Mon Coteau” 
(Moje Wzgórze). I tak też napisaliśmy na 
naszym portalu. Ale...

„Właśnie, że nie od Lubomir-
skiej...” – napisał do nas czytelnik. 
Skąd naprawdę wzięła się  nazwa Mo-
kotów? Nasz czytelnik twierdzi, że na-
zwa naszej dzielnicy ma zupełnie inny 
rodowód i wzięła się od nazwy wsi, któ-
ra istniała w tym miejscu już od XIV 
wieku i wzięła się – uwaga! – od nazwy 
pruskiego właściciela wsi Mokotowo – 
niejakiego Mokoto lub Mokot.

Zaczęliśmy więc szperać i na ślad na-
trafiliśmy taki… Rzeczywiście była taka 
wieś, a jej nazwa po raz pierwszy pojawiła 
się już w 1367 r. w dokumentach wyli-
czających   podwarszawskie wsie płacące 
daninę parafii płockiej. Tylko że nie ma 
śladu mówiącego wprost o jakimś pru-
skim magnacie o podanych wyżej alter-
natywnych nazwiskach, który dyspono-
wał tymi ziemiami. 

POŻYWISZ SIĘ NA SKWERZE AK GRANAT

Śniadanie na trawie
Na trawie u zbiegu ulic Puławskiej i Woronicza, gdzie aż do późnej jesieni odbywają się  

Targi Śniadaniowe. W każdą niedzielę między godzinami 10 i 17. 
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- Panie Burmistrzu, jak się rządzi Mokoto-
wem mieszkańcowi Ursusa? 

- Powiedzmy: mieszkańcowi War-
szawy. Bardzo dobrze, zwłaszcza w dru-
giej kadencji. Wiele spraw mam dobrze 
rozpoznanych.
- A jak się Panu dojeżdża? 
Daleko trochę…

- Jadę 25 minut, jak wstanę wcze-
śnie rano. Jeśli trochę pośpię, czyli 
wyjadę po siódmej, to zajmuje mi to 
około godziny.

- To, co by Pan naprawił jako pasażer miej-
skiej komunikacji na tej trasie?

- Co tu naprawiać? Wszystkie wiel-
kie aglomeracje są podobne. Jak ktoś 
chce jechać bezpośrednio, to może po-
dróżować autobusem. W innym przy-
padku trzeba się przesiadać. Jednak 
naprawdę w Warszawie to nie jest teraz 
problem. Komunikacja stołeczna jest 
niezła, dobrze skonfigurowana. Mo-
kotów to dzielnica, która ma szczęście, 
gdyż metro znakomicie ułatwia wszel-

kie podróżowanie. Ponadto dobra ko-
munikacja na pewno sprzyja lepszemu 
samopoczuciu mieszkańców.
- No, właśnie, samopoczucie… Budżet par-
tycypacyjny Mokotowa, czy też jak Pan sam 
go nazywa – obywatelski, budzi ostatnio 
wśród obywateli dzielnicy sporo kontro-
wersji. Np. projekt „Stary Mokotów: chod-
niki wolne od rowerów”. Niby konsultacje 
były, a tu nagle tyle kwasów… 

Mokotów ma klimat, dobre 
samopoczucie i jest bezpieczny
Rozmowa z BOGDANEM OLESIŃSKIM, od dwóch kadencji burmistrzem naszej dzielnicy 
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Najcenniejsze dla każdego 
jest jego życie i zdrowie
Rozmowa z Beatą Waśniewską, 
prezeską AMA Consulting, firmy 
ubezpieczeniowej na Mokotowie
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Patryk Górski najlepszy 

Wyniki plebiscytu portalu imoko-
tow.pl na najlepszego radnego 
dzielnicy w 2017 r.
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Love Story z Sadyby

Andrzej Kopiczyński 
i Monika Dzienisiewicz-Olbrychska 
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Polska odrodziła się  
także na Mokotowie
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Warszawskie planują
Nowa linia ze Służewca do Dworca 
Południowego i dalej – do Wilanowa
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To jest impreza, która ma już dłu-
goletnią tradycję, również na Mokoto-
wie, choć podobne tego typu przedsię-
wzięcia mają miejsce w całej Polsce.

Na Skwer AK Granat ciągną nie 
tylko mokotowianie, ale warszawiacy 
z innych dzielnic, którzy… porównu-
ją. Bo i u nich (np. na Żoliborzu czy 
Saskiej Kępie) ta kulinarna impreza 
weszła do miejscowej tradycji. Zdarza-
ją się też przybysze z innych regionów 
Polski. 

Jan Moraczewski z Poznania bywa 
na Targu Śniadaniowym na Mokoto-
wie od trzech lat i wyznaje zadziwia-
jąco:

- Tu, u was, w Warszawie, te śnia-
dania są bogatsze. Poznaniacy to jed-
nak oszczędny naród, często aż do 
bólu. A poza tym tu są inne smaki niż 
u nas. Nawet pyry jako ziemniaki mają 

inny zapach…
Czy coś w tym jest? 
Pewnie tak. Zgodna opinia bywal-

ców śniadań na Mokotowie, tych spoza 
Warszawy i tych z innych dzielnic, jest 
dość spójna: Na Skwerze AK Granat 
można się pożywić, i to ze smakiem, 

lepiej niż gdziekolwiek indziej.
No, to sprawdźmy...
Organizatorzy Targu apelują:
Zabierzcie przyjaciół, znajomych i 

rodzinę na śniadanie i świętujcie razem 
z nami!

Tradycyjnie czekać na Was będą:

– szeroki wybór wysokiej jakości 
produktów od najlepszych dostawców:

warzywa, owoce, nabiał, wędliny, 
sery, kuchnia dla wegetarian, wegan i 
witariańska. Produkty bez glutenu. Za-
wsze produkty tradycyjne i regionalne 
kuchni polskiej. Wypieki na słodko i 
wytrawnie, produkty sezonowe, wiele 
dobrego jedzenia i produktów spożyw-
czych z różnych części świata;

– oferta posiłków i dań serwowa-
nych na miejscu od kuchni świata po 
domową kuchnię i kreatywne potrawy 
przygotowywanie z sercem przez praw-
dziwych pasjonatów;

– jadalnie na świeżym powietrzu w 
otoczeniu zieleni;

– moc atrakcji jak zajęcia sporto-
we, weekendy tematyczne;

– działalność edukacyjna realizo-
wana po przez warsztaty tematyczne, 
spotkania z organizacjami zajmujący-
mi się świadomym i zdrowym stylem 
życia, warsztaty dla dzieci (plastyczne, 
muzyczne, ceramiczne, teatralne, kuli-
narne);

– plac zabaw dla dzieci;
– wypożyczalnia kocyków; 
– bezpłatne wifi.
Skąd się wziął pomysł?
„Targ Śniadaniowy  – jak czyta-

my na portalu evenea.pl –  to pomysł 
na zakupy i spędzanie czasu podczas 
weekendu. W każdy można u nas spró-
bować regionalnych specjałów z całej 
Polski, dań kuchni egzotycznych oraz 
szerokiej gamy autorskich potraw przy-

gotowywanych z sercem przez praw-
dziwych pasjonatów. 

W niezobowiązującej atmosferze 
podczas śniadania na świeżym powie-
trzu relaksujemy się po pracowitym 
tygodniu. Zajadamy się smakołykami, 
uczestniczymy w różnych warsztatach, 
bawimy się z dziećmi na placu zabaw 
lub po prostu odpoczywamy myśląc 
o niebieskich migdałach. Integrujemy 
się ze sobą, jest gwarnie, wesoło i po 
prostu fajnie. Wpadnij i spotkaj się ze 
znajomymi ze swojej okolicy, poznaj 
sąsiadów i zacznij dzień lokalnie”.

FOT. PAWEŁ MAŁACZEWSKI
targisniadaniowe.pl

Pojawiają się wprawdzie zbliżone 
brzmieniowo Mok, Mocke i Mokowa, 
pochodzące z jednej z odmian języka 
niemieckiego, co może oznaczać „bryła”, 
a w przenośni „człowiek niezdarny, nie-
wykształcony”. Czyżby takim był pruski 
właściciel? Trudno orzec.

Jedno jest pewne: ówczesna wieś 
Mokotowo zajmowała teren od dzi-
siejszego Placu Unii Lubelskiej i ulicy 
Polnej, pomiędzy Rakowiecką, Żwirki 
i Wigury oraz Odyńca, wzdłuż skarpy 
wiślanej do Szop i Królikarni, i dalej 
- pod skarpą - wzdłuż Piaseczyńskiej 
(zapewne dawnej polnej drogi) do 
Sobieskiego, a stamtąd Belwederską 
w górę do placu. Jak twierdzą histo-
rycy, główna część wsi znajdowała się 
najprawdopodobniej między dzisiej-
szym Morskim Okiem a Boryszewską 
lub Dolną. No i była to wieś książęca, 
która w XV i XVI w. zaopatrywała w 
żywność mieszkańców Warszawy, a 
dzięki koligacjom rodzinnym z wyżej 
postawionymi w hierarchii niektórzy 
chłopi mieli nawet swoje posiadłości 
pod miastem – na ulicy Łazarzowej 
(dziś Senatorska) oraz Długiej.

Mokotowo było spore: miało po-
wierzchni ok. 420 hektarów (25 włók) 

ziemi uprawnej, którą dziś zakwalifiko-
wano by do najwyższych klas. Z czasem 
ze wsi książęcej stało się wsią królewską. 
Ale okres prosperity minął na początku 
XVII w. Ziemi rolnej ubywało, stawała 
się tańsza, na dodatek w czasie potopu 
szwedzkiego Mokotowo i okoliczne 
wsie zostały dość poważnie zniszczone, 
co jeszcze bardziej obniżyło ich cenę.

Dlatego też zbawcą Mokotowa 
okazał się Stanisław Herakliusz Lubo-
mirski, który wykupił dużą część Mo-
kotowa oraz sąsiadujące wsie Służew i 
Służewiec.  Doczekały one swojego roz-
kwitu wiek później, kiedy to magnate-
ria i zamożne mieszczaństwo zaczęli tu 
budować pałace, dworki i wille, a na 
skarpie wiślanej zakładane były ogrody. 
I to wtedy pojawiła się – wraz z modą 
na francuski – nazwa „Mon Coteau”, 
której prekursorem była Izabela Lubo-
mirska, która wykupiła wraz z mężem 
część wsi Mokotowo, na której stoi np. 
pałacyk Szustra czy park Morskie Oko.

Jak sądzimy, nie ma co się kłócić 
o to, kto dał nazwę naszej dzielnicy. 
Pruski magnat-niedojda, nawet jeśli 
istniał, mniej znaczył dla rozwoju 
tego miejsca niż księżna Lubomir-
ska, która dała mu europejski sznyt 
i rozwojowy impuls.

ANDRZEJ MIKOŁAJCZYK

aktualności

SKĄD SIĘ WZIĘŁA NAZWA MOKOTÓW?

Z fanaberii księżnej Lubomirskiej

POŻYWISZ SIĘ NA SKWERZE AK GRANAT

Śniadanie na trawie

dokończenie ze strony 1
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Co zrobić, żeby mieć pewność, że zgłaszane 
projekty są akceptowane powszechnie?

- To jest problem ze sfery świado-
mości społecznej formułowany pod 
adresem samych obywateli, którzy naj-
pierw ochoczo wspierają pewien pro-
jekt, nie do końca go czytając, często 
tylko nazwę. Następnie, jak już jest w 
trakcie realizacji (lub po) zaczynają się 
protesty. Kto by nie chciał chodników 
bez rowerów? Jednak, jak się okazuje, 
że w wyniku tego działania znika pięć-
dziesiąt procent miejsc parkingowych, 
to zaczyna być nagle problem. Gdyby 
był mechanizm innego docierania do 
świadomości obywateli niż ogłoszona 
konsultacja i głosowanie, to pewnie 
lepsze byłoby zrozumienie projektów. 
Niestety, jest tak, że zdarzają się przy 
okazji budżetu partycypacyjnego różne 
konflikty, głównie tam, gdzie środowi-
ska lokatorskie są mniej aktywne. Tyl-
ko że na to – póki co – nie ma rady. 
Konflikty się zdarzają, a my musimy je 
rozwiązywać. W zdecydowanej więk-
szości się udaje.
-  A gdyby Pan zechciał uczestniczyć w two-
rzeniu jakiegoś projektu w ramach budżetu 
obywatelskiego, to co by Pan zapropono-
wał?

- Mnie osobiście podoba się po-
mysł parkletów, czyli miejsc do wypo-
czynku, zlokalizowanych tam, gdzie 
ulice są zdominowane przez samo-
chody, a chodniki zbyt wąskie. Polega 
to – najogólniej mówiąc – na tym, że 
przestrzeń parkingową przekształca się 
w bardziej ludzką, przyjazną pieszym. 
Kilka takich rozwiązań widziałem, 
żadnej nie zrealizowaliśmy, ale może 
doczekamy się jakiejś propozycji w ko-
lejnym budżecie obywatelskim…
- A inny pomysł?

- Ścieżki rowerowe. Jest ich już spo-
ro, ciągle jednak za mało. Ścieżki oraz 
ulice przystosowane do ruchu rowerzy-
stów to bezpieczeństwo nie tylko doro-
słych, ale i dzieci. Zwłaszcza uczniów, 
których rodzice chcieliby wypuszczać 
z domu, np. do szkoły i z powrotem, 
w poczuciu bezpieczeństwa. To miał 
zresztą na celu ten projekt, który jest 
teraz przedmiotem protestu mieszkań-
ców ulicy Dąbrowskiego. Jednak to 
uzmysłowiło nam, że zamiast takich 
punktowych rozwiązań dotyczących 
jednej ulicy, lepiej pomyśleć komplek-
sowo – nad rozwiązaniem dla całego 
Starego Mokotowa. W tej chwili jeste-
śmy na etapie opracowywania specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia 
projektu. Będziemy to konsultować z 
mieszkańcami i zainteresowanymi or-
ganizacjami, a potem wyłonimy projek-
tanta, który – mam nadzieję – zaspokoi 
potrzeby wszystkich zainteresowanych 
stron i Stary Mokotów stanie się oazą 
bezpieczeństwa rowerowego. Pamiętaj-
my, że podróżowanie rowerem rozwią-
zuje sporo problemów, m.in. komuni-
kacyjnych i parkingowych.
- Czy poszerzyłby Pan zakres możliwości bu-
dżetu partycypacyjnego? Np. mieszkańcy 
wielu dzielnic, w tym Mokotowa, postulu-
ją, by większość inwestycji była zależna od 
ich woli. To realne?

- Sens budżetu partycypacyjnego 
to jest jednak inicjatywa obywateli 
dotycząca bezpośrednio ich miejsca 
zamieszkania. Miejsca, które dokład-
nie znają i są w stanie dość precyzyjnie 
określić rozwiązania wpisujące się w 
poprawę ich codziennego bytowania tu 
i teraz. To, co najlepiej się sprawdza, to 
ścieżki rowerowe, place zabaw, organi-
zacja zieleni, skwery, ławki, chodniki, 
oświetlenie czy rozmieszczenie koszy 
na śmieci. Planując większe inwesty-
cje, trzeba się na tym naprawdę znać. 
Zgodnie z zarządzeniem Pani Prezy-
dent Warszawy – w tej chwili już każda 
większa inwestycja musi być poddana 
konsultacji społecznej. Więc jak tylko 
mieszkańcy zechcą, mogą mieć istotny 
wpływ na to, co i jak będzie się budo-
wało. Jest tylko dylemat: czy konsulto-
wać pomysł na etapie koncepcji (np. 
wybudujmy przedszkole), czy też już 
powstały projekt? Moim zdaniem ra-
czej na etapie koncepcji, bo wtedy pro-
jektant ma więcej danych. Tym samym 
rezultat jego wyobraźni trafniej i lepiej 
wpisze się nie tylko w formalne wyma-
gania, ale i w potrzeby mieszkańców. 
Ten proces nie ma nic wspólnego z bu-
dżetem partycypacyjnym. Mogę nato-
miast śmiało powiedzieć, że większość 
naszych planów to efekt nacisków i 
pomysłów społecznych, które są arty-
kułowane na spotkaniach z mieszkań-
cami, zgłaszane przez radnych czy po-
jawiające się w dyskusjach na zarządzie 
dzielnicy, kiedy analizujemy aktualny i 
prognozowany rozwój społeczny. Na-
wet więc bez zarządzonych odgórnie 
konsultacji, jeśli rada i zarząd pracują 
sensownie, to konsultacje są nieustan-
ne, gdyż nasze decyzje powstają w 
wyniku sugestii różnych grup społecz-
nych dzielnicy.
- To w związku z tym: czy budżet partycypa-
cyjny nie jest takim kwiatkiem do kożucha? 
Biorąc bowiem pod uwagę niezbyt wielką 
aktywność obywatelską nawet w ramach 
tych możliwości, które są, rodzi mi się wąt-
pliwość czy ów budżet nie jest po prostu 
okazją do przejęcia konkretnych środków 
przez entuzjastów projektów, które nieko-
niecznie są najbardziej miejscowym spo-
łecznościom przydatne, a zostały poparte 
tylko przez zmobilizowanych do tego zwo-
lenników?

- Tak, takie zagrożenie istnieje, 
ba, nawet można powiedzieć, że się 
kilka razy zmaterializowało. Dlatego 
też Centrum Komunikacji Społecznej 
miasta Warszawy pracuje nad zmia-
nami zasad zatwierdzania projektów. 
Zastanawiamy się np. nad tym czy 
głosowanie nie powinno zawierać ele-
mentów negowania, żeby można było 
być nie tylko „za”, ale i „przeciw”. 
Wówczas obraz poparcia społecznego 
byłby prawdziwszy. Co warto podkre-
ślić,  my się tego dopiero uczymy, więc 
dajmy sobie wszystkim szansę, żeby ów 
budżet partycypacyjny nie był charak-
terystycznym dla nas słomianym zapa-
łem. W niektórych środowiskach już 
to widać… Na dodatek martwi mnie 
to, że wśród głosowanych projektów 
jest tak mało pomysłów „miękkich”, 

dotyczących nie infra-
struktury budowlanej, 
lecz integracji społecz-
ności lokalnych: dni 
sąsiada, imprezy kul-
turalne, wydarzenia 
rekreacyjne, sportowe. 
Ostatnio pojawił się 
pomysł ogródków są-
siedzkich polegający na 
tym, aby zagospodaro-
wać jakąś część terenów 
zielonych, wspólnie je 
uprawiać, pielęgnować 
i w ten sposób tworzyć 
więzi sąsiedzkie. To 
mi się podoba, bo jest 
równie ważne jak sto 
metrów chodnika czy 
kolejna ścieżka rowe-
rowa.
- Mokotów w rankingu ja-
kości życia, sporządzonym 
przez GUS, zajmuje drugie 
miejsce. Co się – według 
Pana – głównie składa 
na to dość powszechne 
odczucie mieszkańców…

- To jest fantastycz-
ny paradoks tej dzielnicy: różnorod-
ność. Są tereny silnie zurbanizowane, 
ale ze sporymi połaciami zieleni, par-
ków i skwerów. Są też tereny prawie 
wiejskie, np. Siekierki. Jednocześnie 
można się stamtąd dostać do centrum 
w ciągu 15-20 minut, szybciej niż ja 
z domu do urzędu. Jest też najwięk-
sza w całym mieście baza oświatowa, 
systematycznie modernizowana. Teraz 
skutecznie poprawiamy bazę sportowo-
-rekreacyjną przy szkołach, generalnie 
do wspólnego użytkowania. Posiada-
my pięć domów kultury, w tym dwa 
zupełnie nowe. To jest to, co buduje 
tkankę społeczną dzielnicy, daje jej 
mieszkańcom poczucie uczestnictwa w 
życiu wielkiego miasta – albo na miej-
scu, albo gdzieś dalej. Służy też temu 
– jeszcze raz podkreślę – znakomita ko-
munikacja.
- A jakich inwestycji, najważniejszych z tego 
punktu widzenia, należy się spodziewać w 
tym i przyszłym roku?

- Udało nam się przekazać tereny 
pod drogę konsorcjum prywatnych 
firm, które buduje łącznik ulicy Cy-
bernetyki z ulicą Suwak. To będzie 
nowa ulica wzdłuż torów kolejowych, 
która bardzo odciąży ruch kołowy 
przede wszystkim ze Służewca Biu-
rowego. Pozwoli też skomunikować 
ulicę Cybernetyki z kwartałem Ma-
rynarska, Wołoska, tory kolejowe, 
Woronicza. W tym kwartale pracuje 
– szacuje się – do stu tysięcy ludzi. 
Czekają oni na poprawę i się docze-
kają. Obecnie remontowana jest ulica 
Marynarska, będzie też „podciągnię-
ty” tramwaj. W tym miejscu realizo-
wanych jest kilka inwestycji naraz, co 
z pewnością czasowo pogorszy dojazd 
do biur. Mamy już pozwolenie na bu-
dowę nowej Woronicza, ogłosiliśmy 
przetarg, przekazaliśmy grunt pod ul. 
Suwak. Powiedzmy więc, że w ciągu 
roku powinniśmy odczuć znaczącą 

poprawę. Obie inwestycje powinny 
być ukończone do grudnia 2019 roku.
- A co z tzw. Racławicką bis?

- Jesteśmy już na etapie projek-
towania i uzyskiwania decyzji śro-
dowiskowej. To będzie taka odnoga 
ulicy Dolnej, troszkę poniżej kościoła 
św. Michała, biegnąca na krawędzi 
ogródków działkowych i wypadająca 
na Sobieskiego na wysokości Beetho-
vena. Droga powinna odciążyć ulice 
Dolną i Chełmską. Teraz sytuacja 
wygląda tak, że na tych ulicach nie 
można zaplanować remontu, gdyż są 
one głównymi arteriami łączącymi 
Dolny i Górny Mokotów. Poza Wi-
lanowską nie ma chyba u nas bardziej 
obciążonej ulicy. Dodam, że nie tylko 
o odciążenie ruchu kołowego chodzi, 
ale tam powoli trudno jest mieszkać, 
szczególnie na odcinku Dolna do So-
bieskiego.
- Wróćmy jeszcze  na chwilę do Mordoru… 

- … do Służewca Biurowego.
- OK, porzućmy słownictwo obiegowe. Kie-
dy nastąpi tam jakaś radykalna poprawa 
komunikacyjno-parkingowa? I czy prawdą 
jest, że władze dzielnicy mają plan prze-
miany tego miejsca w enklawę hotelową, 
kosztem ograniczenia liczby biurowców?

- Dzielnica, lub szerzej, miasto 
specjalnego wpływu na to nie ma. 
Tam są przede wszystkim grunty pry-
watne. My pilnujemy, żeby były ściśle 
przestrzegane zapisy planistyczne, a 
to sami inwestorzy dochodzą powo-
li do wniosku, że taka monokultura 
biurowa, jak do tej pory, przestaje być 
zachęcająca. Biura ze Służewca ucie-
kają, bo mają kłopot z pozyskiwaniem 
pracowników, którym trudno jest tu 
dojechać, wrócić do domu, zaparko-
wać. Coraz więcej nowo powstających 
budynków ma charakter mieszkalny, 
a także hotelowy; powstaje akademik, 
na przykład, od strony ulicy Suwak 
przy Woronicza. Sporo jest budynków 

usługowych. Cieszymy się z tego po-
wodu, bo po godzinie siedemnastej na 
Służewcu Biurowym hulał tylko wiatr. 
W tej chwili natomiast jest coraz wię-
cej restauracji, kawiarni, a fakt, że od 
strony Woronicza powstaje osiedle 
mieszkaniowe, sprawia, że wreszcie po 
tej siedemnastej zaczyna tam być wi-
dać spacerujących ludzi.
- Powiedział Pan przed chwilą o wietrze, 
który hula na Służewcu Biurowym. Ale 
tak w ogóle to na Mokotowie chyba słabo 
wieje… Jeśli chodzi o emisję pyłów PM10 
i PM2,5 zajmujemy czołowe miejsce w War-
szawie, co zdumiewa wielu z nas, bo na-
sza dzielnica uważana jest za najbardziej 
zdrową i zieloną. Tymczasem – jak mówią 
niektórzy eksperci – nierozsądne decyzje 
budowlane spowodowały zamknięcie tzw. 
klinów napowietrzających, które ułatwia-
ją usuwanie smogu. Podobno tam, gdzie 
mocno wieje, smogu nie ma. A u nas wieje 
kiepsko…

- To jest problem, który trochę wy-
nika z czasów poprzednich, kiedy to 
faktycznie brak planów miejscowych 
powodował wysoką zabudowę, nie za-
wsze w miejscach, w których powinna 
ona występować. Szczególnie widocz-
ne jest to na Górnym Mokotowie, np. 
w okolicy Mauzoleum Żołnierzy Ra-
dzieckich, w parku, gdzie był właśnie 
klin napowietrzający. Na szczęście 
zostały ogródki działkowe w tamtym 
rejonie, których nikt nie ma zamiaru 
ruszać, co trochę łagodzi ów brak wia-
tru. Ale… dzielnica ma już stosowne 
plany, które wyraźnie mówią gdzie 
jaka zabudowa jest możliwa, i są one 
przestrzegane. Tam, gdzie te kliny wy-
stępują, nie zezwalamy na zabudowę 
wyższą niż 12 metrów. Splot działań 
ograniczających zabudowę w miej-
scach niedozwolonych, ograniczanie 
emisji spalin, choćby przez odciążanie 
ruchu w istniejących ciągach komuni-
kacyjnych, działanie na rzecz alterna-
tywnych środków przemieszczania się 
(vide rower), likwidacja tzw. kopciu-
chów to wszystko w końcu musi za-
owocować ograniczeniem smogu na 
Mokotowie.
- A czy na Mokotowie żyje się bezpiecznie? 
Aktywność policji mokotowskiej jest bo-
wiem wielka, a jej działalność skuteczna. 
Czasem – czytając o jej osiągnięciach – 
ma się wrażenie, że spokojnie to u nas nie 
jest…

- Myślę, że to mylne wrażenie. To 
właśnie ta jej ofensywna działalność 
powoduje, iż w tej kadencji przesta-
łem słyszeć opinie mieszkańców, że 
jest niebezpiecznie. W pierwszej ka-
dencji jeszcze takie głosy słyszałem. Z 
całą pewnością ma na to wpływ i sku-
teczność operacyjna i działania profi-
laktyczne, które prowadzi, zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieży. Powiem 
więcej: ona też przyczynia się do tego, 
że Mokotów ma swój klimat; w jego 
tworzeniu poczucie bezpieczeństwa 
gra dużą rolę. 
- Za kilka miesięcy wybory samorządowe. 
Startuje Pan w nich na naszego burmistrza?

- Dziś (szeroki uśmiech) mogę 
powiedzieć tyle, że na pewno wezmę 
udział w wyborach samorządowych, 
ale jak i gdzie – za wcześnie o tym mó-
wić. Choć dopowiem, że jestem zwo-
lennikiem dwukadencyjności, bo – co 
się z pewnością z czasem okaże – sprzy-
ja to tylko większemu dynamizmowi 
kolejnych wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów, a co za tym idzie – całych 
środowisk lokalnych. 
- Dziękujemy za rozmowę.

ROZMAWIAŁ: WOJCIECH PIELECKI

wywiad

Mokotów ma klimat, dobre 
samopoczucie i jest bezpieczny
Rozmowa z BOGDANEM OLESIŃSKIM, od dwóch kadencji burmistrzem naszej dzielnicy 



4 ubezpieczenia

Niedługo zacznie się sezon wyjazdów na 
wakacje, często za granicę. Warto wcześniej 
zaopatrzyć się w polisę turystyczną, która w 
razie wypadku uchroni nas przed kosztami 
leczenia, które mogą nas zrujnować.

Dzisiaj specjalnie dla mieszkańców 
Mokotowa, znajdująca się na ul. Cy-
pryjskiej2G firma AMA Consulting, 
multi agencja ubezpieczeniowa, przy-
gotowała ofertę polisy turystycznej, na 
którą składa się pakiet kilku ubezpie-
czeń, gdzie głównym i najważniejszym 
elementem są właśnie koszty leczenia.

Głównie polisa ta zabezpiecza nas 
przed koniecznością samodzielnego 
pokrywania kosztów udzielonej nam 
pomocy medycznej poza granicami 
kraju.  W razie zachorowania lub nie-
szczęśliwego wypadku z polisy pokry-
wane są koszty leczenia szpitalnego i 
ambulatoryjnego, koszty badań, opera-
cji i zabiegów. Zwracane są też wydatki 
poniesione na zakup leków czy środ-
ków opatrunkowych.

Pamiętajmy, że leczenie za granicą 
bywa bardzo drogie, często może się-
gnąć wielu dziesiątków tysięcy. Przy 
wyborze sumy ubezpieczenia musimy 

wziąć m.in. pod uwagę kraj, do któ-
rego się wybieramy, to czy będziemy 
uprawiać ryzykowne sporty, czy mamy 
zdiagnozowaną i leczoną chorobę 
przewlekłą, która może zaostrzyć się 
w czasie wyjazdu i w związku z tym 
trzeba będzie skorzystać z pomocy me-
dycznej.

Sprawdźmy też czy w ubezpie-
czeniu kosztów leczenia mamy As-
sistance. Ten aspekt polisy to po-
krycie kosztów akcji ratowniczej i 
poszukiwawczej, ważny zwłaszcza dla 
tych, którzy udają się w góry lub na 
morze. Widzimy takie akcje często 
w telewizji. Prowadzone są przez wy-
szkolonych ratowników i przy użyciu 
wysoce specjalistycznego sprzętu. To 
także organizacja transportu osoby 
ubezpieczonej do kraju, jeśli normal-
ny powrót nie jest możliwy.

Assistance zapewnia nam też po-
moc w nieoczekiwanych zdarzeniach 
losowych. Mamy tu kilka wersji. Np. 
wsparcie przy organizacji i zaplano-
waniu dalszej podróży, telefoniczna 
informacja i konsultacja, telefoniczne 
wsparcie medyczne czy pomoc w razie 
konieczności wcześniejszego powrotu 
do kraju. Albo dosłanie niezbędnych 
przedmiotów osobistych, leków, po-

moc w momencie zagubienia doku-
mentów, pożyczka na kaucję.

Ubezpieczenie od następstw nie-
szczęśliwych wypadków to też element 
polisy turystycznej. Różnie się przecież 
może zdarzyć: choroba, tzw. rozstrój 
zdrowia, uszkodzenie ciała, trwały 
uszczerbek albo nawet śmierć. Najczę-
ściej wybierane przez klientów sumy 
ubezpieczenia mieszczą się w przedzia-
le 10-100 tys. złotych. Oczywiście, im 
wyższa suma ubezpieczenia, tym wyż-
sze ewentualne świadczenie.

Kolejnym dostępnym w tym 
pakiecie ubezpieczeniem jest OC w 
życiu prywatnym. Dzięki niemu nie 
musimy z własnej kieszeni wypłacać 
odszkodowania osobie, której nie-
chcący wyrządziliśmy szkodę, gdyż 
zrobi to za nas ubezpieczyciel. To jest 
ubezpieczenie szczególnie ważne np. 
dla narciarzy, dla trenujących biegi. 
Zdarza się, że niechcący najedziemy 
na kogoś na stoku albo wpadniemy 
na rowerzystę i uszkodzimy jego 
sprzęt.

No i wreszcie bagaż podróż-
ny.  Można go stracić, uszkodzić lub 

zniszczyć. Mogą nam go ukraść w cza-
sie kradzieży z włamaniem, rabunku 
lub może zaginąć w czasie podróży, 
podczas nieszczęśliwego wypadku czy 
nagłego zachorowania. Bagaż może też 
zaginąć lub uszkodzić się w czasie nie-
spodziewanych zdarzeń losowych czy 
katastrof komunikacyjnych.

Wszystkie te zdarzenia podlegają 
odszkodowaniu. Przy czym pamię-
tać trzeba, że bagażem jest nie tylko 
odzież, kosmetyki czy przedmioty 
pierwszej potrzeby, ale też np. laptop, 
tablet, komórka, aparat fotograficzny. 
W związku z tym, wybierając sumę 
ubezpieczenia, należy brać pod uwagę 
wartość naszego bagażu.

Wszystkich zainteresowanych po-
lisą turystyczną mieszkańców Mokoto-
wa i okolic AMA Consulting zaprasza 
do swojej siedziby, bo tam w przyja-
znej atmosferze, korzystając z pomocy 
doświadczonych specjalistów, można 
dobrać trafnie wszystkie składniki 
polisy turystycznej i najlepszego dla 
klienta ubezpieczyciela.

AMA Consulting sp. z o. o.
ul. Cypryjska 2G, 02-761 Warszawa
Tel.: 22 742 10 75, tel./fax: 22 742 10 70
www.amaconsulting.pl

- Przekaz ludowy mówi: „nie ma nic cenniej-
szego dla człowieka, jak jego życie i zdro-
wie”. A wygłaszane do tego komentarze, 
zwłaszcza w sytuacjach dla kogoś trudnych, 
najczęściej brzmią: „ważne, że masz zdro-
wie i żyjesz, a z kłopotów wyjdziesz”. Z Pani 
perspektywy też tak to wygląda?

- Z mojej wygląda to jeszcze 
ostrzej, bo widzę skutki utraty zdrowia 
i życia, kiedy przychodzi do realizacji 
wcześniej zawartych polis. Jestem więc 
u początku drogi tych, którzy prze-
widują, że mogą ich spotkać sytuacje 
trudne, i wówczas gdy ich, niestety, 
spotykają.
- Warto się więc ubezpieczać na życie i zdro-
wie?

- Powiedziałabym, że to powinien 
być standard życiowy każdego obywa-
tela – tak, jak to jest w wielu społe-
czeństwach zachodnich, gdzie zwłasz-
cza polisa na życie to norma, którą 
rodzina wypełnia często już u narodzin 
dziecka, by je wyposażyć na przyszłość 
np. w środki na naukę, ubezpieczyć 
od różnych nieszczęść, mieć w przy-
szłości dodatek do emerytury, a także 
odszkodowanie dla rodziny na wypa-
dek śmierci, która się zdarza przecież w 
różnym wieku.
- I AMA Consulting jest w stanie takie ubez-
pieczenie dla każdego przygotować? Ale 
przecież to nie wy jesteście firmą ubezpie-
czeniową, tylko multi agencją korzystającą 
z ofert różnych ubezpieczycieli.

- Tak, to prawda. Ale przede wszyst-
kim jesteśmy tu i teraz, na Mokotowie, 
na Sadybie, na Cypryjskiej, w najbliż-
szym sąsiedztwie naszych klientów, dla 
których z wielu ofert, jakie mamy, do-
bierzemy taki produkt ubezpieczenio-
wy, który będzie zawierał wszystko to, 
czego oni oczekują, no i będzie na ich 
kieszeń.
- OK. To pomówmy teraz o konkretach. Na 
Mokotowie żyje sporo ludzi pracujących 
w tzw. wolnych zawodach, często na umo-
wach o dzieło, a także osób starszych, w du-
żej mierze emerytów, którzy – jak wiadomo 
– cienko przędą, bo emerytury u nas, jakie 
są, każdy widzi. Macie takie oferty?

- Oczywiście. Nasza oferta skiero-
wana jest do osób w wieku 18-67 lat. 

I jest dla tych grup – jak sądzę – atrak-
cyjna. Miesięczne składki są już od 33 
złotych. Jasne, że ostateczna ich wyso-
kość zależy od zakresu i sumy ubezpie-
czenia. A do podpisania polisy nie trze-
ba wypełniać ankiety medycznej, co 
jest dodatkowym atutem, szczególnie 
dla osób, które są nie do końca zdrowe.
- Aż tak prosto?

- Nie, aż tak prosto nie jest, ale nasi 
doradcy na pewno coś zaproponują 
i pomogą dobrać odpowiedni zakres 
ubezpieczenia.
- A osoby, które skończą 67 lat. Nie mają już 
u was szans?

- Wprost przeciwnie. Takie osoby 
również zapraszamy, są dostępne różne 
rozwiązania na rynku choć już trochę 
mniej atrakcyjne także im wcześniej 
osoba się ubezpieczy tym ma szanse na 
lepszy zakres.
- A ubezpieczenia zdrowotne? Jak wygląda 
dostępność do placówek NFZ, każdy wie i 
widzi. Co Wy na to?

- Dla ludzi, którzy pracują i nie 
mają możliwości stanąć o piątej rano 
w kolejce do lekarza, mamy świet-
ną alternatywę w postaci pakietu na 
ubezpieczenie zdrowotne. One unie-
zależniają od NFZ w sytuacjach, gdy 
jego placówki oferują nam terminy lub 
rozwiązania przez nas nie do przyjęcia. 
Obecnie to koszt miesięczny już od 
60zł. Za tę sumę możemy mieć dostęp 
do podstawowej opieki specjalistycznej 
i możliwość wykonywania badań bez 
stania w kolejkach i czekania na termin 
wizyty po kilka miesięcy. Oczywiście 
na wysokość składki miesięcznej ma 
wpływ wiek klienta i zakres ubezpie-
czenia, jakie sobie życzy. Ale potrafimy 
tak skonfigurować tego potrzeby, żeby 
suma składki nie przekraczała 100 zł.
- Takie zdrowotne eldorado?

- Eldorado może nie, ale na pewno 
zdecydowanie większy komfort w do-
stępie do leczenia niż w ramach NFZ. 
Bo – po pierwsze – placówki funkcjo-
nujące w ramach tego ubezpieczenia 

są o wiele bardziej przyjazne choremu, 
do lekarza internisty czeka się maksy-
malnie do 48 godzin, a do specjalisty 
– kilka dni. Nawet przy najniższym pa-
kiecie, choć jest tam ograniczona liczba 
specjalistów, to dostęp do placówek 
zdrowia jest o wiele większy. Niektóre 
pakiety w składce w okolicach 60 zł 
umożliwiają dostęp do 11-15 specja-
listów, choć w mniejszej liczbie przy-
chodni. Ale znowu… wybór pakietu to 
sprawa indywidualna, do rozstrzygnię-
cia w indywidualnej rozmowie u nas w 
firmie.
- Czy polisa może być dobrym prezentem?

- Myślę, że tak... W epoce coraz 
większego pragmatyzmu społeczeństw, 
również naszego, warto wziąć pod 
uwagę jako prezent z różnych okazji 
polisę ubezpieczeniową – na życie lub 
zdrowie. Gwarantuję, że wielu naszych 
rodziców, babć i dziadków, przyjmie to 
zdecydowanie lepiej niż kolejny szalik, 
skarpetki, koszulę etc. Bo to jest fak-
tyczny objaw troski o nich, zwłaszcza 
jeśli idzie za tym nie jednorazowy gest, 
a stałe opłacanie miesięcznej składki. 
Pamiętajmy, że za kilka dni jest Dzień 
Mamy to idealna okazja na taki prezent.
- Chciałaby Pani takich ubezpieczeń?

- Ja je mam. Jakże by inaczej? 
Szewc bez butów by chodził? Każdy 
agent ubezpieczeniowy zaczyna od 
siebie… Na przykład w  roku 2016 
ubezpieczenie bardzo mi się przyda-
ło. W maju, gdy grałam z dziećmi w 
piłkę, uszkodziłam sobie kolano. Jakie 
było moje zaskoczenie, gdy Pani w 
przychodni powiedziała, że na wizytę u 
ortopedy muszę czekać do marca 2017 
r. Aż dziesięć miesięcy! Gdyby nie pry-
watne ubezpieczenie zdrowotne, to ten 
wypadek kosztowałby mnie słono lub 
musiałabym bardzo długo czekać na le-
czenie. Jak więc widać, szewc w butach 
chodzi i sprawdza na własnej skórze re-
zultaty swojego działania.
- Dzięki za rozmowę.

ROZMAWIAŁ: WOJCIECH MARCICKI

POLISA TURYSTYCZNA

Nie idź z torbami 
w razie wypadku. 
Odpukać!

Najcenniejsze dla 
każdego jest jego 
życie i zdrowie
Rozmowa z Beatą Waśniewską, prezeską AMA Consulting, firmy ubezpieczeniowej na Mokotowie



5dzielnica

Czasami jeden telefon potrafi zgasić całą 
przedświąteczną radość, przerwać nucenie 
kolęd podczas pieczenia pierników i lepie-
nia wigilijnych przysmaków grubo naszpi-
kowanych grzybami i kapustą. 

Jeden telefon i świat się zatrzymał:
- Pani mąż… Serce stanęło. Jest na 

Oddziale Intensywnej Terapii w szpita-
lu… – usłyszałam w słuchawce.

Zimo, gorąco, zimno, gorąco, ga-
lop myśli, nieskładnych, porwanych na 
strzępki szoku i niedowierzania. Jak? 
Dlaczego? 

A potem nadszedł strach… 
Kroczył, powolnie wypełniając 

sobą wszystkie części mojego ciała, 
ciężko stawiał wielkie, ponure stopy, 
rozlewał się niczym cuchnąca, smoli-
sta maź sięgająca we wszystkie, nawet 
najciaśniejsze, zakamarki i oblepiają-
ca resztki nadziei, której rozpaczliwie 
chwytałam się próbując złapać oddech.

Zostałam sama, przerażona, odpo-
wiedzialna za dwie małe istoty, którym 
dzieciństwo skończyło się w ułamku 
sekundy. 

Jak poskładać życie w całość? 
Bez drugiej osoby, która przez 

ostatnich kilkanaście lat była przyja-
cielem, opoką i doradcą? Została nad-

gryziona w biegu kanapka i niedopita 
kawa.

Teraz już tylko samotność całuje 
mnie na dobranoc.

Jeden telefon potrafi przewrócić 
życie do góry nogami, jeden potrafi je 
uspokoić. 

Z letargu wyrwał mnie telefon Pani 
Hani. Opiekunka ubezpieczeniowa 
mojego męża zadzwoniła, żeby złożyć 
mi świąteczne życzenia. 

- Pani Kasiu, mąż ma przecież poli-
sę. Są pieniądze – na leczenie, na życie, 
na powrót do normalności. 

Ta polisa to prezent
Bardziej wartościowy niż kwiaty na 

dzień kobiet i flakonik perfum na uro-
dziny. To najlepszy dowód miłości, jaki 
mąż może dać żonie i ich dzieciom. 
Jest jak parasol podczas burzy – może 
trochę zmokniesz, ale nie dostaniesz 
zapalenia płuc.

Pieniądze z polisy dają poczucie 
względnego bezpieczeństwa. Dają czas 
na poukładanie życia od nowa, wypro-
stowanie starych spraw, pozamykanie 
rzeczy wymagających zakończenia. 
Sprawiają, że kładąc się spać nie muszę 
się już martwić czy będę mogła nakar-
mić własne dzieci.

A to bardzo dużo.  KASIA

W naszym plebiscycie na 
najlepszego radnego Mokotowa 
w 2017 r. wygrał Patryk Górski 
(PiS). Uzyskał 31 proc. głosów 
przed Markiem Rojszykiem 
(SLD) - 24 proc., Andrzejem 
Milewskim (PiS) - 14 proc. i 
Marcinem Gugulskim (PiS) - 12 
proc. Reszta radnych otrzymała 
5 lub mniej procent głosów 
(patrz link poniżej) albo wcale.

Ciekawe w tym wszystkim jest to, 
że Zwycięzca – choć ma najwięcej wy-
borów – nie został ani razu skomento-
wany. W komentarzach natomiast kró-
lowali Marek Rojszyk (pozycja druga) 
i Marcin Gugulski (pozycja czwarta). 
Oto po jednej, najbardziej reprezenta-
tywnej opinii o nich naszych czytelni-
ków:

Marek Rojszyk: „Solidny, otwarty, 
rzetelny, zawsze znajduje czas na spo-
tkanie z mieszkańcami i wsłuchanie się 
w ich problemy, a następnie ich roz-
wiązanie”.

Marcin Gugulski:  „Sumienny i 
pracowity radny, a co najważniejsze 
- liczy się dla niego dobro obywateli 
niezależnie od ich wyborów politycz-
nych. To ważne, żeby - tak jak radny 
Gugulski - dbać o WSZYSTKICH 
mieszkańców, a nie tylko tych, którzy 
głosowali na wybraną opcję politycz-
ną”.

Trzeci w rankingu  Andrzej Mi-
lewski został skomentowany raz:"Nie-
zwykle uparty, czasem w niesłusznych 
sprawach, ale swój chłop".

A co myślą o Patryku Górskim 
jego wyborcy, którzy głosowali, a nie 
pozostawili żadnego śladu opinii?

Patryk Górski:  „Cichy, ale praco-
wity – mówi jeden z nich. – Reaguje 
szybko. Jest sympatyczny, empatyczny 
i przebojowy”.

A kim jest?
Urodził się 2 kwietnia 1981 r., 

pracuje w Klubie Radnych Prawa i 
Sprawiedliwości. Od urodzenia miesz-
ka na Mokotowie. Absolwent Wyższej 
Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. 
Tematem jego pracy magisterskiej był 

E-biznes w Polsce i na świecie. Ukoń-
czył również studia podyplomowe na 
Uniwersytecie Warszawskim z zakresu 
Public Relations.

Radny Mokotowa już w kaden-
cji 2006 – 2010 oraz obecnej. Znany 
działacz społeczny. Pracował w handlu, 
marketingu, prasie lokalnej. Współza-
łożyciel i członek zarządu Mokotow-
skiego Forum Społecznego. Żonaty.

Dla obejrzenia wszystkich wyni-
ków odsyłamy do linka:

https://renderer.apester.com/
i n t e r a c t i o n / 5 a 3 8 e a 0 a a 4 8 a 4 d -
0001c7a54b?preview=true&result-
s=true

FOT. WARSZAWSKI PIS

KIEDY ZAMIERA SERCE I ODŻYWA NADZIEJA…

Dwa telefony
WYNIKI PLEBISCYTU PORTALU IMOKOTOW.PL NA NAJLEPSZEGO RADNEGO DZIELNICY W 2017 R.

       PATRYK             GÓRSKI  najlepszy 
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NOWA SZKOŁA JĘZYKOWA  
NA UL. ROSTAFIŃSKICH 1

Mała 
Lingua
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/ 2019 rozpoczęta

W ogólnopolskiej sieci szkół dla dzieci i młodzieży MAŁA LINGUA & LIN-
GUA TEENS SPACE stawiamy na bardzo konkretne cele w procesie dydaktycz-
nym. Od pierwszych zajęć rozwijamy u dzieci umiejętność wypowiedzi pełnymi 
zdaniami, przygotowując je w ten sposób do spontanicznej komunikacji, a nasza 
metoda zakłada wprowadzenie na zajęciach językowych do świata półbaśniowej 
krainy Livendell, w której mieszka magiczna rodzina Blabbersów. Inicjujemy i 
odgrywamy dialogi, a nasi uczniowie wiedzą, że język sytuacyjny, który ćwiczą na 
zajęciach ma zastosowanie praktyczne. W ten sposób docieramy do wrażliwości i 
emocji dziecka, aby opanowało ono pełne struktury językowe naturalnie, nieświa-
domie, w procesie stymulowania zmysłów. W ramach nauczania zintegrowanego 
na lekcjach języka obcego dzieci zdobywają wiedzę o świecie, opierając się na 
przyjaznej dla mózgu metodzie, jaką jest CLIL. Ważnym elementem nauczania w 
naszej sieci szkół jest gradacja procesu nauki czytania i pisania począwszy od naj-
młodszych grup przedszkolnych, w których wprowadzane jest czytanie globalne 
metodą Glenna Domana.

Inspirujemy podróżami, rozwijamy pojęcie tolerancji w ramach nauczania 
projektowego i teatralizacji. Szeroko rozumiane umuzykalnienie w metodzie 
MAŁA LINGUA oraz zastosowanie rytmu pozwala na skuteczne zapamiętywanie 
i utrwalanie struktur językowych oraz eliminację błędów. To wszystko sprawia, że 
dzieci bardzo chętnie i z wielką radością biorą udział w naszych zajęciach. Zajęcia 
przeznaczone są dla trzech grup wiekowych: dzieci 3-5 lat, dzieci 6-9 lat oraz 
uczniów starszych 10+

umów się na darmową lekcje pokazowa w dogodnym dla Ciebie terminie
info: +48 797 726 297   www.malalingua.com.pl
18.05/ 25.05/ 15.06/ 28.08/ 29.08/ 30.08/ 5.09/ 7.09/ 12.09/14.09

W dzisiejszych czasach trafienie do konkret-
nej osoby czy grupy osób z informacją jest 
bardzo trudne. Świat mediów i reklamy nie 
jest podzielony wyłącznie na Internet, tele-
wizję czy materiały drukowane. 

Wybierając ścieżkę samego Inter-
netu mamy do wyboru tysiące stron, 
na których możemy opublikować in-
formację. Kluczowym pytaniem jest 
sposób, w jaki możemy trafić do naszej 
grupy docelowej w Internecie w krót-
kim okresie, a przy tym nie wydając 
fortuny.

Oto nasz poradnik:
1/ Treść – jest to pierwszy i najważ-

niejszy punkt. Publikując informacje, 
w pierwszej kolejności musimy zdobyć 
zainteresowanie czytelnika. Współcze-
sny świat wyszukiwarek przyzwyczaił 
ludzi do zadawania pytań do „wujka 
Google”, a więc nasza treść powinna 
służyć odpowiedzią na pytanie.

2/ Wizualizacja – podczas czytania 
w szczególny sposób pobudzana jest 
nasza wyobraźnia. Sami dokładamy 
współczynnik emocjonalny i wizualny 
do treści. Dla pełnej trafności przeka-
zu zalecane jest wsparcie czytelnika i 
dodanie banerów graficznych, które w 
przyszłości również będą wyświetlane 
na różnych stronach internetowych. 
Ten zabieg pomoże nam przypominać 
o informacji, która wcześniej została 
przeczytana.

3/ Strefa relaksu – Facebook oraz 
YouTube są uważane za strony rozryw-
kowe w Internecie. W USA „Facebo-
ok” jest czasownikiem mającym wiele 
znaczeń (opublikować post, spędzić 
czas, skontaktować się). Dla tego pu-
blikacja linku do naszej treści w wia-
domościach użytkowników jest bardzo 
ważnym elementem.

4/ Porada „wujka” – Publikacja 
treści w Google nie oznacza, że nasz 
artykuł będzie na pierwszym miejscu, 

możemy na to zapracować, lecz jest 
to dość czasochłonne. Szybkim spo-
sobem będzie wykupienie reklamy na 
konkretne zapytanie, które przekieruje 
użytkownika do naszej treści.

Cztery w jednym (4 w 1) to 
podstawa każdej reklamy czy publi-
kacji w Internecie. Lecz często jest 
odbierana jako zestaw narzędzi, co 
powoduje gwałtowny wzrost cen dla 
osiągnięcia celów. Z doświadczenia 
mogę powiedzieć, iż planując kam-
panię 4w1 dla kilkudziesięciu tysięcy  
użytkowników nie wydamy więcej 
niż 500 zł.

Zaciekawił Cię temat działania re-
klamy w Internecie? Skontaktuj się z 
nami. Pomożemy Ci zoptymalizować 
Twoje działania i skutecznie dotrzeć 
do Twoich odbiorców. 

ROBERT ZALIKHOV / T. 884 880 231 / 
E. R.ZALIKHOV@MPGMEDIA.PL 

/ MPGMEDIA.PL

JAK TRAFIĆ Z PRZEKAZEM W EPOCE INTERNETU XXI WIEKU?

Cztery w jednym (4 w 1)
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Zdrowia i pieniędzy - tego sobie najczęściej 
życzymy przy różnych okazjach, bo to bar-
dzo ważne aspekty naszego życia. Niestety, 
często ze sobą powiązane. 

Któż z nas nie zadaje sobie pyta-
nia: co by było gdybym zachorował 
lub uległ wypadkowi? Czy będzie mnie 
stać na pokrycie bieżących wydatków i 
zakup leków? Skąd wezmę na ratę kre-
dytu? Jak poradzi sobie moja rodzina?

Jaki zabezpieczyć siebie i swoich 
bliskich radzi Beata Waśniewska z 
agencji ubezpieczeniowej oferującej 
ubezpieczenia Warty.

Zapewnienie sobie oraz swoim bli-
skim bezpieczeństwa finansowego na 
wypadek utraty zdrowia i konieczności 
leczenia jest jedną z ważniejszych po-

trzeb. Jednym ze sposobów może być 
dobre ubezpieczenie takie jak np. War-
ta dla Ciebie i Rodziny. 

Indywidualnie jak grupowo
Warta dla Ciebie i Rodziny to ubez-

pieczenie o charakterze ochronnym, 
obejmujące zdarzenia wypadkowe, cho-
robowe i rodzinne. Polisa może zostać 
odpowiednio dopasowana i zapewnić 
wsparcie finansowew różnych sytu-
acjach życiowych. Możemy otrzymać 
wypłatę z polisy w miłych okoliczno-
ściach – na przykład z okazji narodzin 
dziecka albo narodzin wnuka, jak i 
trudnych momentach - w przypadku 
choroby, operacji, pobytu w szpitalu, 
śmierci bliskiej osoby. Polisa to także za-

bezpieczenie finansowe dla najbliższych 
na wypadek naszej śmierci. Podobne 
możliwości oferują często ubezpiecze-
nia grupowe, z których mogą korzystać 
pracownicy dużych firm. Jeśli nie mamy 
dostępu do takiego ubezpieczenia, bo 
np. w firmie, w której pracujemy nie 
ma takiej możliwości lub sami jesteśmy 
przedsiębiorcami, wtedy zdecydowanie 
warto sięgnąć po ofertę Warty. 

Każdemu według potrzeb
W zależności od sytuacji rodzin-

nej, w jakiej się znajdujemy, mamy 
różne potrzeby. Oferta Warty została 
tak skonstruowana, że można ją od-
powiednio dopasować zarówno do 
potrzeb rodzin, rodziców samodzielnie 
wychowujących dzieci, osób w związ-
kach nieformalnych, singli, a także 
osób w wieku 55 +. 

Oprócz wsparcia finansowego w ra-
zie wypadku, choroby czy śmierci part-
nera ta polisa zapewnia też wiele innych 
świadczeń, m.in. wizytę położnej w trak-
cie ciąży czy trenera fitness dla matki po 

porodzie. Co ważne, w ubezpieczeniu 
nie ma znaczenia stan cywilny – partner 
jest traktowany na równi z małżonkiem.

Osoby samodzielnie wychowujące dziecko 
Oprócz wypłaty w razie proble-

mów ze zdrowiem rodzica lub dziec-
ka, polisa zapewnia także np. wizytę u 
lekarza specjalisty, wizytę pediatryczy 
też organizację i pokrycie kosztów pry-
watnych lekcji dla dziecka podłuższej 
chorobie.

Warta nie zapomniała też o potrzebach 
singli 

Mogą oni liczyć na wsparcie w cza-
sie choroby i  pomoc po wypadku np. 
na rowerze. W takiej sytuacji, jeśli do-
szło do obrażeń ciała zapewnimy w ra-
mach polisy m.in. transport i naprawę 
zepsutego podczas wypadku roweru..

Osoby powyżej 55 roku życia
…mogą korzystać ze specjalnie 

przygotowanych wariantów ochrony, 
zapewniających pomoc finansową w 

razie choroby lub wypadku. Dodatko-
wo polisa zapewnia także m.in. wizy-
tę u lekarzy specjalistów, organizację 
rehabilitacji, dofinansowanie aparatu 
słuchowego, pomoc w sprzątaniu gro-
bów bliskich iopiekęnad zwierzętami 
podczas choroby. Można otrzymać 
również wypłatę z okazji narodzin 
wnuczka.

Ja widać oferta Warty jest bardzo 
elastyczna. Co ważne, zawarcie umowy 
ubezpieczenia nie wymaga przepro-
wadzania żadnych badań lekarskich, 
umowa podpisywana jest na spotkaniu 
z agentem.  Zaletą jest też cena, która 
jest stała dla danego wariantu ochrony 
i niezależna od wieku. 

Dowiedz się więcej i zadbaj o bez-
pieczeństwo swoje i najbliższych z poli-
są.  To nie kosztuje wiele a w trudnych 
chwilach może bardzo pomóc. 

Zadzwoń: 22  742 10 75, napisz: 
kontakt.mokotow@amaconsulting.pl  
lub przyjdź do agencji ubezpieczenio-
wej w Warszawie przy ul. Cypryjskiej 
2G czynnej pon - pt w godz. 9-17

MOKOTOWSKIE TOWARZYSTWO BIZNESOWE

Twórzmy  
lokalne koalicje
Lokalne środowiska biznesowe przeżywają trzy najważniejsze etapy rozwoju. Nasza dziel-
nica jest teraz na początku drugiego. Jakie kroki powinniśmy podjąć, aby dalej się rozwijać?

Pierwszy etap
To przede wszystkim skupianie się na zaspokojeniu potrzeb odbiorców w oko-

licy. Mieliśmy z tym do czynienia na początku lat dwudziestych ubiegłego stule-
cia. Liczba mieszkańców Mokotowa wynosiła wówczas niecałe 20 tys. Nie było 
potrzeby reklamowania się. Otwarcie nowego biznesu od razu stawało się wszyst-
kim wiadome. Społeczność była bowiem jak małe miasteczko. Najważniejsze więc 
było posiadanie fachu lub pomysłu, a odbiorcy sami się zgłaszali.

Drugi etap 
Pojawia się w momencie, gdy wzrost liczby mieszkańców  powoduje zwiększe-

nie liczby firm z tej samej branży, co rodzi naturalną konkurencję. I tworzy dwie 
naturalne bariery, które trzeba pokonać…

Oferta biznesu musi zostać o wiele dokładniej dostosowana do potrzeb od-
biorcy oraz musi zapewnić konkurencyjność nie tylko pod względem ceny, ale i 
pod względem obsługi, dotarcia do klienta, unikalności.

I wreszcie – etap trzeci
Żeby skutecznie przetrwać, trzeba tworzyć koalicję.  Mówiąc innymi słowy – 

coś na kształt naszego lokalnego Mokotowskiego Towarzystwa Biznesowego. To 
ważne, bo w świecie rosnącej konkurencji potrzebujemy stabilnych partnerów, z 
którymi możemy się rozwijać jednocześnie, bez niezdrowej rywalizacji. 

Zapraszamy więc do członkostwa w Mokotowskim Towarzystwie Bizneso-
wym, które  powstało z inicjatywy grupy firm ze Stegien. Są to firmy z branży 
ubezpieczeniowej, medialnej oraz IT. 

Wiemy, jak ważne jest wsparcie otoczenia oraz zdobywanie odpowiedniej 
wiedzy podczas prowadzenia biznesu. Co drugi tydzień organizujemy spotkania 
naszego Towarzystwa.

Na tych spotkaniach możemy się uczyć od specjalistów z poszczególnych 
branż, które jednocześnie są naszymi branżami, ale poszły dalej niż my. I nie chcą 
z nami konkurować w sposób wrogi.

Spotkania są nieodpłatne. Zapraszamy !
Znajdźcie nas na Facebooku:
https://www.facebook.com/TBMokotow/

NOWOCZESNA RODZINA  – NOWOCZESNE UBEZPIECZENIE

Warta dla Ciebie  
i dla Rodziny
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Prawda jest taka, że firmy ostatnimi cza-
sy opuszczają biurowce Mordoru. W ciągu 
ostatniego roku wynajmowana powierzch-
nia biurowa zmalała o 15 tys. m kw. 

I to jeszcze nie koniec, bo remont 
Marynarskiej, który trwa i trwa, będzie 
temu sprzyjał. Natomiast czeka nas 
tam boom hotelowy...

Ale paradoks sytuacji polega na 
tym, że z jednej strony firmy ewaku-
ują się w inne rejony Warszawy, np. na 
dalekie Aleje Jerozolimskie, z drugiej 
zaś na Służewcu ma powstać jeszcze 
300 tys. m kw. powierzchni biurowej, 
czyli 1/4 tego, co już  istnieje, na do-
datek w miejscach, gdzie teraz są par-
kingi. Parkować  będzie zatem coraz 
trudniej i jedynie dobra komunikacja 
może wymóc na lokatorach biurowców 
powszechniejszą rezygnację z własnego 
transportu.

Szansę na poprawę transportu pu-
blicznego daje planowana linia tram-
wajowa dochodząca aż do al. Wilanow-
skiej i przedłużenie ulicy Suwak do ul. 
Cybernetyki (pod wiaduktem Mary-
narskiej) oraz Woronicza do Żwirki i 
Wigury. Tylko że to są  inwestycje na 

lata 2020-21 lub nawet późniejsze. 
Więc lekki horror jeszcze będzie trwał. 
Władze dzielnicy myślą  więc o per-

spektywicznym (ale też nie szybkim) 
obudowaniu centrum biurowego za-
pleczem mieszkaniowym i usługowym, 
co spowodowałoby, że osiedlaliby się 
tutaj ludzie pracujący w pobliskich bu-
dynkach.

Marynarskiej i okolic zupełnie 
natomiast nie boją się hotelarze. Na 

skrzyżowaniu Postępu i Cybernetyki 
rozpoczęła się budowa służewieckiego 
trzygwiazdkowego i 6-piętrowego Hil-
tona (na zdjęciu). Będzie miał 163 po-
koje, trzy sale konferencyjne, rozbudo-
wane zaplecze gastronomiczne. Finisz 
inwestycji przewidziano na przełom 
2017 i 2018 r. 

U zbiegu ulic Suwak i Konstruk-
torskiej trwa też budowa drugiego 
hotelu - trzygwiazdkowego Sheratona, 
w którym zaplanowano  192 pokoje, 
kilka sal konferencyjnych, dwie restau-
racje, centrum rekreacyjne. Zacznie 
działać pod koniec 2018 r.

A na zapleczu Galerii Mokotów, 
przy Wilanowskiej, w miejsce istnieją-
cego tam biurowca, powstaje trzeci ho-
tel, a właściwie dwa hotele: jeden pod 
szyldem Marriott (100 pokoi), drugi 
jako Moxy (200 pokoi). Plan jest taki, 
że hotele zaczną działać  na przełomie 
2019 i 2020 r.

Jak więc widać, biurowce się  kur-
czą  na rzecz hoteli. I może to będzie 
trend, który również pomoże w rozła-
dowaniu korków i problemów z parko-
waniem. Wszak goście hotelowi dyspo-
nować będą podziemnymi parkingami 
hotelowymi, a tak w ogóle to zdecydo-
wana ich większość dojeżdżać tu będzie 
z lotniska i dworców taksówkami lub 
tramwajami i autobusami. 

A  może w miejsce któregoś z 
opuszczanych biurowców - taki po-
mysł się  rodzi - wybudować ogromny 
wielopiętrowy parking? Lub kolejne 
hotele? Tak czy siak, Mordor i okolice 
czekają ciekawe czasy... 

(CV)
FOT. MORDOR.PL

Kiedy Trybunał Sprawiedliwości 
ogłaszał swój wyrok, stacja pomiarowa 
przy al. Niepodległości notowała  ko-
lejne przekroczenia norm groźnych 
pyłów. Zostawmy więc całą Polskę, a 
spytajmy dlaczego smog dotyka tak 
naszą dzielnicę? Odpowiedź brzmi: bo 
bezmyślnie likwiduje się w niej koryta-
rze nawietrzające.

Właściwy ruch powietrza w mie-
ście może zdecydowanie zmniejszyć 
smog, którym oddychamy. Bo nie tyl-
ko ograniczenie źródeł spalania szko-
dliwych materiałów jest antidotum na 
pojawiające się u nas szkodliwe pyły. 
Także właściwa, sterowana, wentylacja, 
którą można uzyskać dzięki pielęgno-
wanym i nienaruszalnym korytarzom 
nawietrzającym, jakie w postaci klinów 
są na mapie miasta dość precyzyjnie 
wyznaczone.

Jak są one ułożone?
Biegną od lasów na Bemowie, przez 

lotnisko Bemowo do Muranowa; od 
lotniska Okęcie do Pola Mokotowskie-
go; od lasów na linii Struga – Zielonka, 
przez sąsiednie łąki, do cmentarza na 
Bródnie, kończąc na Golędzinowie. 
Są umieszczone w tzw. miejscowym 
planie zagospodarowania Warszawy z 
1992 r. i w planie zagospodarowania 
stolicy z 2001 r. I są martwe, przynaj-
mniej w naszej dzielnicy. Dlaczego? Bo 
nie zawierają żadnych przeciwskazań 
dla miejscowej zabudowy, żadnych 
ograniczeń dla pomysłów, które mogą 
naruszać równowagę środowiska natu-
ralnego klinów.

Dewastacja klina nawietrzającego 

na Mokotowie, od lotniska Okęcie, 
wzdłuż Żwirki i Wigury aż do Pola 
Mokotowskiego, była w Warszawie 
bardzo głośna. Zwłaszcza od momen-
tu, kiedy deweloperzy weszli na zielony 
teren przy ul. Rostafińskich – jedną z 
największych połaci rekreacyjnych w 
samym centrum Warszawy, jednocze-
śnie będącej owym klinem napowie-
trzającym, głównie dla południowej, 
mokotowskiej części Warszawy. Zanim 
zaczęła się dewastacja tego klina, moż-
na tam było spotkać bażanty, kuropa-
twy, a nawet kwiczoły. Niestety, w klin 
wbiło się osiedle Eko-Park, nazwane 
tak chyba jak na ironię. Na nic zdały 
się protesty organizacji ekologicznych, 
przyrodniczych, działkowych, urbani-
stycznych i ornitologicznych. Inwesto-
rzy Eko-Parku dopięli swego. Budują 
bez przeszkód, podobno dbając o stan-
dardy ochrony środowiska. Niestety, 
notowania stacji pomiarowej z al. Nie-
podległości zdecydowanie temu prze-
czą. Ruch powietrza jest zaburzony i 
nie spełnia tej roli, jaką powinien.

Sasin nic nie zrobił
To samo jest z osiedlem Marina 

Mokotów. Z inwestycją tą walczyło 
Mokotowskie Towarzystwo Zachowa-
nia Klina Nawietrzającego (jest takie!). 
Włóczyło się po sądach kilka lat. I – 
wyobraźcie sobie Państwo – wygrało! 
Tylko co z tego? Osiedle powstało, 
zostało zasiedlone, zorganizowane, 
rozkład ulic umieszczony na planach 
miejskich i… wyrok można sobie było 
oprawić w ramki i powiesić w siedzibie 
Towarzystwa jako dowód, że walczyło.

I od tamtego czasu nic się nie 
zmieniło. Wówczas wojewodą ma-
zowieckim był niejaki Jacek Sasin, 
od którego decyzji zależały losy klina 
mokotowskiego. Nie zrobił nic, by 
uniemożliwić niszczenie warszawskich 
klinów napowietrzających. Zresztą 
jego następcy też. A obecny wojewoda 
Zdzisław Sipiera (zajmuje się ostatnio 
wyłącznie  aneksją pl. Piłsudskiego i 
pomnikami smoleńskim i Lecha Ka-
czyńskiego) ma to w nosie. Wpraw-
dzie wiceprezydent Warszawy Michał 
Olszewski obiecywał przegląd istnieją-
cych klinów i ochronę najważniejszych 
dla stolicy, ale dziś zakrawa to na kpinę, 
bo np. nasz korytarz mokotowski jest 
już poprzecinany osiedlami Eko-Park, 
Biały Kamień, biurowcami i hotelami 
wzdłuż ul. Żwirki i Wigury, a za chwilę 
będzie dewastowany budynkami osie-
dla Marina 2 na 820 mieszkań w kon-
dygnacjach cztero-ośmiopiętrowych, z 
6-piętrowym hotelem i wysokim na 35 
metrów biurowcem. Osiedle to osłabi 
wprawdzie siłę wiatru o pół procenta 
tylko, ale takich osiedli są w klinach 
dziesiątki. Mnóżmy więc te pół pro-
centa razy 20, 50. Co wyjdzie?

Smog nad Mokotowem stał się już 
stałym elementem naszego krajobrazu, 
niestety… Bo decydują o naszym losie 
interesy polityczne i biznesowe lob-
by.  Czy werdykt Trybunału Sprawie-
dliwości UE coś w tej kwestii zmieni? 
Może bicz kary finansowej w wysoko-
ści 4 mld złotych zadziała wreszcie na 
wyobraźnię rządzących miastem i kra-
jem. Może... 

(JK)
FOT. UM WARSZAWA

UNIA EUROPEJSKA UKARAŁA POLSKĘ RÓWNIEŻ ZA MOKOTÓW

Smog – nasz przyjaciel?
Unia Europejska ukarała Polskę również za Mokotów. Smog, jaki bowiem pojawia się w naszej dzielnicy, 
przyczynił się do ogólnej oceny naszego miasta i kraju.

BEZ BIUROWCÓW, ZA TO Z HOTELAMI I… PARKINGAMI?

Przyszłość Mordoru
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Przeżyli ze sobą 38 lat – na Sadybie. Kochali się na zabój.  
Zostali rozdzieleni dopiero na cmentarzu…

Zmarli oboje niecałe dwa lata temu: ona w czerwcu 2016, on w paździer-
niku 2016. Historia jest jak z prawdziwego love story. 

U niego zdiagnozowano chorobę Alzheimera i… znalazł się w Centrum 
leczenia tej choroby w al. Wilanowskiej. To był początek 2016 r. Monika 
odwiedzała go codziennie. Jadąc do Niego w czerwcu tego właśnie roku, na 
skrzyżowaniu Wawelskiej i Żwirki i Wigury nagle zjechała na pobocze, wy-
siadła z samochodu i osunęła się na ziemię nieprzytomna. Jak się okazało, 
doznała rozległego wylewu krwi do mózgu. Mimo szybkiej reakcji pogotowia, 
interwencji lekarzy w szpitalu, nie udało się jej uratować. 

Panu Andrzejowi oszczędzono tej informacji, jego stan zdrowia nie był 
najlepszy. Lekarze opiekujący się nim nie chcieli go pogarszać. Ale on… WIE-
DZIAŁ. Nie wiedział tylko o jednym, że rodziny postanowiły pochować JĄ z 
daleka od jego miejsca pobytu – w Łodzi na Starym Cmentarzu. Być może 
- przeczuł, być może - ktoś mu powiedział, a to dotarło do jego schorowanej 
świadomości, bo w cztery miesiące później ON też odszedł, zapowiadając to 
wokół, ale – niestety – na Stare Powązki, z dala od Niej.

I w ten oto sposób WIELKA MIŁOŚĆ, którą przeżywali oboje przez 38 
lat, została rozdzielona przez nie mogące się pogodzić z tym faktem rodziny.  

A ONI poznali się w 1978 roku. On miał już za sobą dwa małżeństwa – z 
aktorkami: Marią Chwalibóg i Ewą Żukowską. Ona też dwa: ze scenografem 
Wowo Bielickim i aktorem Danielem Olbrychskim.

„Do tego dochodziła duża różnica w sukcesach zawodowych – czytamy 
na portalu sadyba24.pl. - On był u szczytu popularności. Rok wcześniej za-
kończył wieloletni serial „Czterdziestolatek”. Ona rzadko już pojawiała się w 
kinie, najważniejszą rolę Agnieszki w „Iluminacji” Zanussiego zagrała sześć lat 
wcześniej. Poznali się – jak to aktorzy – na planie filmowym. Razem pojechali 
do Jałty, na Krym, by tam kręcić szósty odcinek serialu sensacyjnego „Życie 
na gorąco”. - Zakochaliśmy się w sobie od pierwszego wejrzenia – powiedział 
potem Kopiczyński. Po przyjeździe do kraju, zamieszkali razem. Małżeństwo 
zawarli dopiero po dwudziestu latach wspólnego życia. Razem wychowywali 
syna Moniki Dzienisiewicz z Danielem Olbrychskim, Rafała Olbrychskiego”.

Monika Dzienisiewicz mówiła o mężu tygodnikowi „Życie na Gorąco”: - 
Jest uroczym skromnym i pozbawionym jakiegokolwiek snobizmu człowie-
kiem. Jest w nim trochę ojca, trochę przyjaciela, trochę kochanka i trochę 
męża.

Andrzej Kopiczyński o żonie: - Nie jesteśmy idealną parą, bo często się 
ścieramy. Żona jest osobą, która chce dominować. Jeśli uważam, że mam 
rację, nie ustąpię. Poddaję się wtedy, kiedy... chcę. Najczęściej dochodzimy 
jednak do kompromisu. Myślę, że pomimo, że nie zawsze było łatwo, 
udało nam się w życiu. Jesteśmy z sobą szczęśliwi. Koniec życia, koniec 
historii…

No comments!

ANDRZEJ KOPICZYŃSKI 
I MONIKA DZIENISIEWICZ-OLBRYCHSKA 

Love Story  
z Sadyby

Zapytaliśmy internautów: gdzie 
na Mokotowie i w pobliżu można 
dobrze zjeść i obejrzeć transmisję 
z ważnego meczu? 

Uzyskaliśmy dość jednoznaczne odpowiedzi. Są trzy 
miejsca na Mokotowie i w pobliżu, gdzie można dobrze 
zjeść, napić się i obejrzeć w fajnej atmosferze transmisję z 
ważnego meczu.

To Cafe Racławicka (zdecydowanie na pierwszym miej-
scu), potem Jeff’s i wreszcie Lolek. Do wyboru. Choć usy-
tuowaliśmy je w tej kolejności, za wiele sobie nie ustępują.

Cafe Racławicka  (pod nr 17) jest odnowiona, ma świet-
ny klimat, dobrze widziane tele-bimy, no i zawsze świeże 
piwo, przede wszystkim Tyskie, ale są i inne rodzaje, np. Pil-
sner. Dania proste, polskie i na każdą kieszeń: flaki, fasolka, 
pierogi, kiełbaski. Jak się czeka na transmisję, to można po-

grać w gry planszowe, pograć sobie na gitarze, co niektórzy 
klienci ćwiczą namiętnie, nie psując zresztą nastroju, bo nie 
uchodzi brzdąkać, jak się nie umie grać. A gitary nie trzeba 
zabierać ze sobą, bo jest na wyposażeniu lokalu. Więc… su-
per klimat dla zbiorowego oglądactwa meczowego, bo po-
tem można na wesoło (lub na smutno) olewać i „ogrywać” 
zwycięstwa lub porażki.

Restauracja Jeff’s (Żwirki i Wigury 32) to z kolei peł-
ną gębą restauracja amerykańska, która serwuje smaczne 
steki, befsztyki, ale także znakomite żeberka (palce lizać) i 
ryby z grilla. I sporo innych różności. Tu już trzeba mieć 
gotówki trochę więcej niż w Cafe Racławicka, ale… knaj-
pa jest zawsze zaludniona po brzegi. Jeśli chcecie mieć 
pewność, że stolik będzie czekał, warto upewnić się wcze-
śniej telefonicznie. Można przyjść z dziećmi, dla których 
jest specjalne menu i filmy do obejrzenia w oczekiwa-
niu na zamówione dania. W czasie transmisji można się 
poczuć, jak na stadionie, tyle że nie grozi nam starcie z 
rozjuszonymi kibolami, bo nad spokojnym przebiegiem 
konsumpcji i oglądania dyskretnie czuwają odpowiedni 
pracownicy.

Pub Lolek (Rokitnicka 20) to miejsce, w którym 
widać, że pasją właścicieli jest sport. Odbywają 

się więc tutaj transmisje wydarzeń sportowych 
z kraju i ze świata, nie tylko piłki nożnej. 

Znakomitą oglądalność z każdego miejsca 
zapewniają telewizory LCD oraz projek-
tory, i to na dodatek tak ulokowane, że 
można na nich śledzić jednocześnie 
– nie przeszkadzając sobie – kilka 
imprez naraz. W Lolku serwuje się 
dania z grilla węglowego (również 
w zimie), przede wszystkim zna-
komita karkówkę i pieczone ziem-
niaki. Dzieciaki zaś (nie tylko one 
zresztą) uwielbiają podawane tu 
domowe ciasto, gofry i koktajle 
ze świeżych owoców. Chcąc być 
na bieżąco z transmisjami w Lolku 
można się zapisać na wydawany tu 
specjalny Sportletter.

Jak widać, są miejsca fajne w na-
szej dzielnicy i w pobliżu, gdzie moż-

na obejrzeć ważne  zawody sportowe, 
dobrze zjeść i się napić. I pobyć w przy-

jaznej, prawdziwie sportowej atmosferze, 
o którą obsługa trzech wymienionych tu 

lokali dba szczególnie. 
(ZG), FOT. KINKED.PL

TU DOBRZE ZJESZ I OBEJRZYSZ TRANSMISJĘ Z WAŻNEGO MECZU:

Cafe Racławicka, 
Jeff’s, Pub Lolek
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Trwała I wojna światowa. Zaborcy próbowali 
pozyskać sympatię Polaków wyłącznie po to, aby 
pozyskać żołnierzy do swych armii. W 1915 r. 
władze rosyjskie zleciły magistratowi wykonanie 
planu regulacyjnego i poszerzenie granic miasta. 

5 sierpnia 1915 r. do Warszawy weszły po-
doddziały wojsk niemieckich. W okupowanej 
przez wojska niemieckie części Królestwa Polskie-
go stanowisko Generalnego Gubernatora zajmo-
wał gen. Hans Hartwig von Beseler. 8 kwietnia 
1916 r. ten niemiecki generał – gubernator wydał 
rozporządzenie, na mocy którego został rozszerzo-
ny obszar Warszawy z ok. 3,5 tys. ha do ok. 11 
tys. ha. Założenia tego przedsięwzięcia opracował 
inż. Piotr Drzewiecki, ówczesny wiceprezydent 
Warszawy. 

Wchłonięty Mokotów
Wiejska gmina Mokotów, którą zamieszkiwa-

ło ok. 28 tys. osób, została wchłonięta przez mia-
sto, którego południowa granica osiągnęła rejon 
późniejszego Dworca Południowego. W miejscu 
dzisiejszej pętli autobusowej i częściowo stacji 
metra Wilanowska znajdowała się stacja kolei 
wąskotorowej Warszawa-Szopy na trasie od placu 
Unii Lubelskiej do Piaseczna i dalej do Grójca i 
Nowego Miasta. 

W 1916 r. przyjęty został „Szkic wstępny 
planu regulacyjnego m.st. Warszawy”. Przygoto-
wał go zespół pod kierownictwem Tadeusza To-
łwińskiego. Dokument określał kierunki i zasady 
rozwoju miasta. Dekret z 1919 r. o samorządzie 
nadał radom miejskim prawo do zatwierdzania 
planów zabudowy i regulacji. W 1920 r. w Biurze 
ds. Regulacji i Zabudowania Miasta przygoto-
wano i zatwierdzono projekty regulacyjne m.in. 
dzielnicy Sielce, miasta ogrodu Czerniakowa, 
Henrykowa, Wierzbna. Planowano tereny spor-
towe i rekreacyjne w rejonie Wyścigów i Łuku 
Siekierkowskiego. 

8 listopada 1918 r. na wieść o rewolucji w 
Niemczech Warszawę potajemnie opuścił Hans 
H. Beseler. 10 listopada o godz. 7.00 przyjechał 
Józef Piłsudski. Te dwa fakty spowodowały roz-
brajanie Niemców. Pierwsze  transporty żołnierzy 
garnizonu warszawskiego odjechały 13 listopada.  

Mokotowianie mogą być dumni z historii 
swojej dzielnicy. Tutaj powstały bowiem instytu-
cje niezwykle istotne dla funkcjonowania i rozwo-
ju państwa polskiego.  

Epidemia duru opanowana
Oto 21 listopada 1918 r. z inicjatywy bak-

teriologa dra Ludwika Rajchmana, późniejszego 
twórcy UNICEF, powołany został Państwowy 
Centralny Zakład Epidemiologiczny. Stanowił on 
zaplecze diagnostyczno-laboratoryjne walki z epi-
demiami duru wysypkowego, ospy prawdziwej, 
duru brzusznego, czerwonki, które występowały 
po wojnie. Później przyjął nazwę Państwowy Za-
kład Higieny, w którym wytwarzano 32 rodzaje 
szczepionek, 10 surowic odpornościowych. W 
1924 r. podjęto, jako jednej z pierwszej w Euro-
pie, produkcję insuliny. Dzisiejszy Narodowy In-
stytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład 
Higieny  zlokalizowany jest w dalszym ciągu przy 
ul. Chocimskiej 24.

Rozwój dzielnicy następował szybko. Powsta-
ły gmachy Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, szkół, repre-
zentacyjne kamienice i wille. Podjęto moderniza-
cję ul. Puławskiej. 

Piłsudski czyta w radiu
„Tu Próbna Stacja Radionadawcza Polskiego 

Towarzystwa Radiotechnicznego, fala 385 me-
trów” -  brzmiał komunikat dyrektora spółki PTR, 
inż. Romana Rudniewskiego. 1 lutego 1925 r. 

rozpoczęto codzienną emisję audycji radiowych w 
Polsce. Pierwszy program nadano ze studia przy 
ulicy Narbutta 29. Zaczęło się od komunikatów 
meteorologicznych. 3 maja tegoż roku, z okazji 
święta, przeprowadzono dwugodzinną transmisję z 
koncertu galowego, w którym udział wzięli m.in. 
Hanka Ordonówna, Fryderyk Jarossy, Jerzy Lesz-
czyński i Aleksander Zelwerowicz. Miejsce PTR 
zajęła spółka Polskie Radio z koncesją zobowiązu-
jącą ją do budowy stacji nadawczych, przygotowa-
nia programu w zamian za uzyskanie części opłat z 
abonamentów. W niedzielę, 18 kwietnia 1926 r. o 
godz. 17.00 spikerka Janina Sztompkówna powie-
działa: „Halo, halo. Polskie Radio Warszawa, Fala 
480 metrów”. W inauguracji wziął udział premier 
Aleksander Skrzyński. W grudniu 1926 r. na For-
cie Mokotowskim zakończono montaż radiostacji 
Warszawa II. Znajduje się on po południowej stro-
nie ul. Racławickiej pomiędzy ulicami Płatowcową 
a Balonową. W latach 1926-29 w radio wystąpił 
trzykrotnie Józef Piłsudski debiutując „Bajką o 
zielonej żabce”. W styczniu 1939 r. Polskie Radio 
mało już milionowego abonenta. 

Dary polskiej przyrody
Wniosek w sprawie powołania Państwowego 

Instytutu Geologicznego został złożony w Sej-

mie Ustawodawczym Rzeczypospolitej Polskiej 
3 kwietnia 1919 r.  przez grupę posłów z byłego 
zaboru austriackiego, w tym  przez Wincentego 
Witosa. Instytut został uruchomiony już 7 maja 
tegoż roku. Początkowo liczył 31 pracowników 
naukowych.

„Rzadko który obszar na kuli ziemskiej po-
siada taką rozmaitość bogactwa przyrody jak 
Polska. Chodzi o planowe przetwarzanie tych 
darów przyrody. Podstawą tego może być tyl-
ko odpowiednio uposażony instytut geologicz-
ny – mówił w Sejmie pos. Radziszewski, jeden z 
wnioskodawców. - Będziemy musieli się rychło 
zająć zagłębiem węglowym i zbadać wszelkie 
własności fizyczne naszego węgla; to samo do-
tyczy nafty, badań naszej rudy żelaznej, manga-
nu, soli potasowych, żup solnych. Niemniejsze 
zadania przedstawia rolnictwo, dalej wielkim 
zagadnieniem jest dostarczanie czystej wody 
wszystkim miejscowościom”. 

Pierwszym dyrektorem został Józef Moroze-
wicz, który po powrocie z wypraw geologicznych 
na Uralu i Dalekim Wschodzie w 1905 r. został 
profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie gdzie kierował Zakładem Mineralo-
gicznym. Wspominam o tym dlatego, że Kurator 
warszawskiego okręgu oświatowego nie zaakcep-
tował kandydatury Józefa Morozowicza na stano-
wisko wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego 
mówiąc: „Pan jesteś, jak mówią, dobrym specjali-
stą, ale miejsca dla pana tu nie ma, bo pan jesteś 
zawziętym Polakiem”. 

Instytut początkowo nie posiadał własnej 
siedziby i korzystał z pomieszczeń w pałacu 
Staszica. Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Pań-
stwowych zaproponowało „plac państwowy na 
Mokotowie między ulicami Rakowiecką, Wi-
śniową i Kazimierzowską o powierzchni 22,5 
tys. m kw.” Wkrótce rozpisano konkurs na pro-
jekt PIG. Zwyciężyła koncepcja prof. architek-
tury Mariana Lalewicza. W 1925 r. rozpoczęto 
budowę pawilonu południowego - chemicz-
nego, a zakończono rok później. Fundamenty 
gmachu głównego zostały położone w 1923 r. 
Do częściowego użytku został oddany w 1930 
r. co umożliwiło ostateczną przeprowadzkę z 
pałacu Staszica. Ze względu na kłopoty finan-
sowe, gmach główny ukończono dopiero w 
1936 r. 

ANDRZEJ ROGIŃSKI
I ARCHIWUM POLSKIEGO RADIA

Rozmowa z Andrzejem 
Rogińskim, redaktorem 
naczelnym „Południa”
Jak pan ocenia udział obywateli w życiu 
miasta?

Mieszkańcy Warszawy są chętni, 
a byliby istotnie bardziej zaintereso-
wani udziałem w życiu miasta, gdyby 
mieli rzeczywisty wpływ na decyzje. 
Wszędzie tam, gdzie coś zależy od lu-
dzi, to oni się angażują. Przykładami 
aktywności jest działalność organizacji 
pozarządowych, partnerstw, dni sąsia-
da, budżet obywatelski. Pozostawienie 
obywatelom wyłącznie prawa do odda-
nia głosu w wyborach to zbyt mało.
Przecież istnieją samorządy osiedli.

Przyznane radom osiedli upraw-
nienia są iluzoryczne, co spowodowało 
nikłe zainteresowanie mieszkańców. 
W efekcie jedynie w około 30 spośród 
160 możliwe było przeprowadzenie 
wyborów. 
Co jest przyczyną tego stanu rzeczy?

Korporacyjnym interesem partii 
politycznych jest centralizacja władzy. 
Jeśli radny partyjny opowie się za przy-
znaniem kompetencji radzie osiedla, to 
uderzy w zasadę centralizacji władzy. 
Za to może zostać nie wstawiony na li-
stę wyborczą. Po co rady osiedli miały-
by się wtrącać do zarządzania dzielnicą? 
Czy jest szansa na zmianę?

Tak. Wspólnie z Bogdanem Żmijew-
skim przygotowaliśmy petycję do Rady 
Warszawy w sprawie zmiany statutów 

dzielnic w celu doprowadzenia ich do 
zgodności z prawem, rozszerzenia kata-
logu opinii rad dzielnic do uchwał Rady 
Warszawy, wprowadzenia katalogu spraw 
do zaopiniowania przez rady osiedli.

Najbardziej skutecznym instru-
mentem dbałości o sprawy mieszkań-
ców osiedli jest zdobycie mandatów 
radnych dzielnic i Rady Warszawy 
przez bezpartyjnych mieszkańców. Ich 
przełożonym będzie społeczność, która 
go wybrała, a nie partia.
Czy proponuje pan usunąć partie z samo-
rządu?

Nie jestem za wykluczeniem par-
tyjniaków z samorządu, ale jestem 
przeciwny wykluczaniu bezpartyjnych. 
Koniecznym się staje pospolite rusze-
nie obywateli posiadających czynne 

prawo wyborcze. Pospolite ruszenie 
jako odruch solidarności przeciw za-
właszczaniu samorządu przez partie.
Jak pan zachęci do kandydowania?

Ludzi łączy miejsce zamieszkania, 
wspólna historia, tradycja … Jeśli w 

Was, Czytelnicy,  jest wiara, że można 
wspólnie zmieniać standard zamieszka-
nia oraz standard odnoszenia się ludzi 
do siebie nawzajem to nie bądźcie obo-
jętni na to co dzieje się wokół. Zamiast 
się wkręcać w walkę korporacji par-
tyjnych lepiej kandydować, a przynaj-
mniej oddać głos w wyborach samorzą-
dowych na sąsiada. Po to, by samorząd 
należał do obywateli.
Jak bezpartyjni mogą poradzić sobie z ordy-
nacją wyborczą, która premiuje partie?

Skoro partie mają swoje komitety 
wyborcze, to załóżmy ogólnopolski ko-
mitet bezpartyjnych. 19 maja odbędzie 
się Ogólnopolska Konwencja Ruchu 
Samorządowego Bezpartyjni. Liczę, że 
wyśle ona impuls  do bezpartyjnych. 
Liczę na to, że mieszkańcy Warsza-
wy, w tym Mokotowa nie dadzą sobie 
dmuchać w kaszę. Będę aktywny w tej 
sprawie.

ROZMAWIAŁ: KUBA JANICKI

Polska odrodziła się  
także na Mokotowie

Oddajmy głos na sąsiada!
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Mało kto wie lub pamięta, że sław-
na rewolucja oświatowa Stanisława 
Konarskiego, zapoczątkowana w 1740 
r., to była rewolucja ojców pijarów, 
których prominentnym przedstawi-
cielem był właśnie ów zakonnik. Ale 
pierwszą szkołę założyli prawie 100 lat 
wcześniej, bo w 1643 r., gdzie uczyli 
pisać, czytać, rachować, katechizmu 
oraz służenia do mszy. Nie poprzesta-
wali jednak na nauce w szkole, uczyli 
też w domach. Podjęli trud kształto-
wania przyszłych elit politycznych i 
kulturalnych Polski odpowiedzialnych 
za jej losy. Czasy były bowiem trud-
ne, wiek XVII to okres nieustannych 
wojen, m.in. potopu szwedzkiego, w 
którym spłonął drewniany kościółek 
zakonu. Odbudowali go i trwali, po-
święcając się nauczaniu w sposób zgoła 
niespotykany i nowoczesny.

Emil Kosiński, który spisał dzie-
je zakonu w Polsce, tak to przedsta-
wia:  „W roku 1740 jeden z zakon-
ników, Stanisław Konarski, założył 
Collegium Novum przemianowane w 
1741 roku na Collegium Nobilium. 
Szkoła mieściła się najpierw w zabu-
dowaniach klasztornych przy ulicy 
Długiej, potem wybudowano nowych 
gmach obok, przy Miodowej. Dziś 
mieści się tam Akademia Teatralna. 
Otwierając bardzo nowoczesną, jak 
na owe czasy szkołę, Konarskiemu 
przyświecała myśl Jana Zamoyskiego: 

takie będą Rzeczypospolite, jakie jej 
młodzieży chowanie. Dzieło Stanisła-
wa Konarskiego zapoczątkowało grun-
towną reformę szkolnictwa w Polsce. 
w konsekwencji dała podstawy do po-
wstania Komisji Edukacji Narodowej, 
pierwszego w świecie świeckiego mini-
sterstwa szkolnictwa. Collegium Nobi-
lium miało uczyć przyszłych rządców 
państwa i osobistych doradców królów. 
W szkole uczono z programów rozsze-
rzonych. Konarski zatrudniał tylko 
najlepiej wykształconych nauczycieli, 
którzy edukowali według najnowszych 
metod. Ograniczono nauczanie łaci-
ny i greki, a główny nacisk położono 
na nauki przyrodnicze, matematykę, 
filozofię i języki nowożytne. Historia, 
język polski, ekonomia i prawo były 
nauczane według programów rozsze-
rzonych. Nauka trwała 8 lat. Klasy II, 
IV i V były dwuletnie”.

Ks. Stanisław Konarski za swoje 
zasługi otrzymał od króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego medal „Sa-
pere auso”, czyli „temu, który odważył 
się być mądry”. Inni bracia zakonni 
otrzymali tytuł „Marentibus” – „Za-
służony”. A wielu było wśród nich 
zasłużonych i wybitnych Polaków… 
Ks. Jakub Falkowski pracował z anal-
fabetami, głuchoniemymi i ociem-
niałymi; założył sławny na cały świat 
Instytut Głuchoniemych, do dziś 
działający przy Placu Trzech Krzyży. 
Ks. Rafał Czerwiakowski nazywany 
jest ojcem polskiej chirurgii; stworzył 

wiele narzędzi operacyjnych i nowych 
metod leczenia. Ks. Onufry Kopczyń-
ski był znanym gramatykiem i peda-
gogiem, napisał „Gramatykę dla szkół 
narodowych” oraz wiele podręczników, 
m.in. dla nauki języka polskiego. A 
wychowankami pijarskiej szkoły byli: 
Tadeusz Kościuszko, Wojciech Bogu-
sławski, Ignacy Domeyko.

Niestety, dobry czas dla pijarów 
skończył się w XIX w. Absolwenci ich 
szkół stanęli bowiem na wysokości 
zadania i w duchu, w jakim pobierali 
nauki, gremialnie stawili się do po-
wstania listopadowego. Pijarów zaś 
władze rosyjskie przegnały z Warszawy. 
Tyle że mieszkańcy Warszawy o nich 
nie zapomnieli. W proteście przeciwko 
represjom wobec zakonu powtarzano 
wierszyk:

"Poczekajcie no kopułki,
Przyjdą jeszcze z Francji pułki.
My nie chcemy obcej wiary,
Wróci nasza i pijary."
No i pijarzy wrócili, ale ich marzenia 

o nauczaniu – jak pisaliśmy – spełniły 
się dopiero w 1992 r. Powstała szkoła 
podstawowa na Siekierkach, a w 2004 r. 
również gimnazjum. Dyrektorem jest o. 
Bogdan Dufaj, ale grono pedagogiczne 
w większości nie nosi sukienek zakon-
nych, ba, przewagę stanowią w nim ko-
biety świeckie. Co zatem zostało z trady-
cji? Duch szkoły, biorący się z potrzeby 
reform, jak za ks. Konarskiego, i wysoka 
jakość nauczania, do której pijarzy za-
wsze przywiązywali wielką wagę.

I pewnie dlatego będą nowe obiek-
ty, bo do pijarskich szkół młodzież 
okoliczna się garnie. 

Budowa nowych budynków bę-
dzie prowadzona etapowo, co wiąże 
się z równoczesnym, stopniowym 
procesem przeniesienia się obecnie 
istniejącej szkoły z podziemi Sanktu-
arium i kontenerów do nowej siedzi-
by. Proces ten pozwoli na rozwinięcie 
funkcji Sanktuarium jako ośrodka 
kultu religijnego i pielgrzymkowego. 
Dzięki temu zostanie stworzone za-
plecze noclegowe dla uczniów z całej 
Polski i przybywających do Sanktu-
arium pielgrzymów. 

(WM)
FOT. SZKOŁA 

TRAMWAJE WARSZAWSKIE PLANUJĄ

Nowa linia  
ze Służewca do 
Dworca Południowego 
i dalej – do Wilanowa
Tak, to prawda. Tramwaje Warszawskie czekają tylko na fundusze 
unijne… Rozważany jest też nowy wariant przebiegu 
– przez al. Sikorskiego i św. Bonifacego.

Jak mówi portalowi Transport Publiczny Maciej Dutkiewicz, rzecznik pra-
sowy Tramwajów Warszawskich,  „koncepcja trasy tramwajowej od Ronda Unii 
Europejskiej do Dworca Południowego jest gotowa. Do czego ją potrzebujemy? 
Jeśli będą dostępne kolejne środki UE na inwestycje szynowe, to chcemy być go-
towi do szybkiej budowy nowego połączenia stacji metra z dzielnicą biurową. 
Dokument składa się z dwóch części – opracowania pozwalającego na budowę tej 
trasy oraz ze studium wskazującego jak można by było ją wydłużyć w przyszłości, 
w kierunku wschodnim i połączyć z linią do Wilanowa biegnącej po Sobieskie-
go. Chodzi przede wszystkim o sprawdzenie ilu pasażerów mogłoby korzystać z 
połączenia tramwajowego Dolnego Mokotowa z Górnym oraz o zarezerwowanie 
terenów potrzebnych do budowy nowej trasy”.

Do tej pory dla trasy ze Służewca do Dworca Południowego i dalej, do Wi-
lanowa, podawany był głównie przebieg wzdłuż al. Wilanowskiej. Teraz, jak 
zdradził to na Facebooku Ludwik Rakowski, burmistrz dzielnicy Wilanów, roz-
patrywany jest także inny wariant. – Tramwaje Warszawskie zleciły wykonanie 
studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla trasy tramwajowej w cią-
gu al. Wilanowskiej od ronda Unii Europejskiej z dwoma wariantami przebiegu 
trasy od skrzyżowania z Doliną Służewiecką i al. Sikorskiego: albo na wprost al. 
Wilanowską do Wilanowa albo do ul. św. Bonifacego i Sobieskiego do Wilanowa. 
Opracowanie powinno być gotowe w połowie tego roku.

Na ul. Św. Bonifacego w rejonie pętli Stegny tramwaj łączyłby się z odnogą, 
która ma powstać w ramach trasy Dw. Zachodni – Wilanów. Burmistrz Ludwik 
Rakowski przekazał „Gazecie Stołecznej”, która poinformowała o rozważanych 
przebiegach, że wariant przez al. Sikorskiego i św. Bonifacego byłby dłuższy – we-
dług wstępnych wyliczeń – o cztery minuty.

ŹRÓDŁO: TRANSPORT PUBLICZNY
FOT. YOUTUBE.COM

PIJARZY Z SIEKIEREK: 200 LAT MARZEŃ I 25 LAT SPEŁNIENIA

Gwintowa edukuje
Minęło właśnie 25 lat, jak ziściło się po prawie 200 latach marzenie ojców pijarów, aby znowu mieć swoją 
szkołę i nauczać. Dzieje się to na Siekierkach przy ul. Gwintowej 3.

Czas relaksu
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Z tym miejscem związane są na-
zwiska sławnych polskich sportowców, 
m.in. boksera Jerzego Kuleja, kola-
rza Stanisława Królaka czy płotkarki 
Grażyny Rabsztyn. Przypomina to 
„Gazeta Stołeczna”, dodając, że sta-
dion jest zamknięty od 2012 r. przez 
nadzór budowlany. Ratusz zaś wobec 
tej sytuacji jest bezradny, bo teren jest 
własnością Komendy Głównej Policji, 
a obok, na rogu na rogu Racławickiej 
i Miłobędzkiej, znajduje się biurowiec 
Agencji Wywiadu i jednostka wojsko-
wa. Narożnik ulic jest niezabudowany, 
osłonięty płotem zwieńczonym drutem 
kolczastym. I ten konglomerat własno-
ściowy powoduje rozliczne zawirowa-
nia.

„Powstający plan zagospodarowa-
nia tego rejonu – pisze GS – przezna-
cza teren Gwardii na usługi sportu; tyl-
ko od strony Racławickiej dopuszcza 
zabudowę o funkcji biurowej. Wyso-
kość budynków ograniczał do maksy-
malnie 15 m. Ale plan jeszcze nie jest 
uchwalony.

Działka u zbiegu Miłobędzkiej i 
Racławickiej została wyłączona z planu 
jako teren zamknięty. Podczas wyłoże-
nia projektu planu ABW oprotestowa-
ła nawet zapisy dopuszczające budowę 
na terenie stadionu Gwardii hali spor-
towej. Wywiad zażądał, aby uzgad-
niać z nim plany wszystkich budynków 
wyższych niż 20-metrowe”.

Ale to nie koniec rozlicznych spe-
kulacji…

Prawie rok temu ówczesny mi-
nister spraw wewnętrznych Mariusz 
Błaszczak przekazał działkę obok sta-
dionu na budowę nowej siedziby agen-
cji Frontex, koordynującej pracę straży 
granicznych państw UE. Decyzja ta 
nie została jednak skonsultowana ze 
stołecznym ratuszem. To spowodowało 
fale domniemań, m.in. zapytania war-
szawskich radnych, obawiających się, 
że pomysł kompleksu budynków dla 
służb specjalnych pogrzebie ostatecznie 
ideę renowacji stadionu i ożywienia na 
nim życia sportowego.

Pytani przez „Stołeczną” urzędnicy 
biura prasowego ministerstwa lako-
nicznie odpowiedzieli: „Teren wydzie-
lony dla agencji Frontex nie wchodzi 
w obręb stadionu. Proces inwestycyjny 
będzie prowadzony przez Frontex”. I 
dalej GS cytuje wiceprezydent Warsza-
wy, Renatę Kaznowską:

– Jak ma funkcjonować stadion, 
który już dziś schowany jest za gma-
chem Agencji Wywiadu, a teraz jeszcze 
dodatkowo zostanie zasłonięty biurow-
cem Fronteksu?

MSWiA nie chce współpracować
„Już w 2013 r. – czytamy dalej w 

GS – komendant główny policji in-
formował stołeczny ratusz, że są plany 

budowy na stadionie Gwardii ośrodka 
szkoleniowo-treningowego policji oraz 
innych służb podległych MSWiA. Po-
tem sprawa przycichła. Jednak kiedy 
w 2015 r. Warszawskie Towarzystwo 
Speedwaya zwróciło się do policji z 
prośbą o zgodę na zgłoszenie w ramach 
budżetu partycypacyjnego projektu re-
witalizacji toru żużlowego przy stadio-
nie, dostało odmowę. Chociaż Fron-
tex odpowiedział żużlowcom, że nie 
przeszkadzałby mu tor wyścigowy po 
sąsiedzku, w sierpniu 2017 r. poseł To-
masz Latos (PiS), szef Parlamentarnego 
Zespołu ds. Żużla twierdził w rozmo-
wie z Tygodnikiem Żużlowym, że we-
dług jego wiedzy nie ma tam miejsca 
na żużel, bo MSWiA ma wobec sta-
dionu plany inwestycyjne. To wtedy 
zaczęło się pojawiać sformułowanie 
polski Pentagon, a kilka dni temu użył 
go ponownie Przegląd Sportowy, opi-
sując petycję fanów żużla o zachowanie 
możliwości budowy toru wyścigowego 
przy Racławickiej”.

No i kontredans trwa. Ratusz chce 
rewitalizować, fani żużla mają intere-
sujące plany, a MSWiA nie ma ocho-
ty współpracować, nabierając wody w 
usta. I to by było na razie tyle…

A Stadion Gwardii popada w coraz 
większą ruinę! 

(RJ)
FOT. PAWEŁ MAŁACZEWSKI, BOKSER.ORG/

KRZYSZTOF KRAŚNICKI

POKRĘTNA HISTORIA STADIONU GWARDII

Kto nie chce współpracować?
Stadion jednego z najstarszych klubów sportowych – Stadion Gwardii – od wielu lat niszczeje, a wokół niego odbywają się dziwne kontredanse, ostatnio z udziałem ABW.

Jeszcze do niedawno był przynajmniej 
szyld…


