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Nic tak nie ożywia gazety jak
trup, zwłaszcza wtedy, gdy
chodzi akurat o trupa poli-

tycznego. Dlatego w ostatnich
dniach niemal wszystkie media wy-
cierały sobie gębę dogorywającym
na niwie polityki przyszywanym
warszawiakiem Januszem Paliko-
tem oraz zupełnie świeżym bohate-
rem negatywnym - Łukaszem K. z
Piaseczna. Skompromitował on  lo-
kalne koło Platformy Obywatel-
skiej, został bowiem przyłapany w
jednym z hoteli mokotowskich na
przyjmowaniu łapówki, która mia-
ła mu wynagrodzić trudy usunięcia
deweloperskiej przeszkody spod nóg
przedsiębiorczego biznesmena izra-
elskiego. Okazuje się, że agenci CBA
są nie mniej sprawni niż kelnerzy z
restauracji “Sowa i przyjaciele” i
zręcznie nagrali łapówkarskie spo-
tkanie. W trakcie oczekiwanej teraz
w napięciu ewentualnej rozprawy
sądowej pewnie nie uwzględni się
okoliczności łagodzącej i nie doce-
ni choć w pewnym stopniu, iż Łu-
kasz K. próbował za wszelką cenę
(podobno w tym wypadku 600 ty-
sięcy złotych) zaprzeczyć antyse-
mickiemu wizerunkowi społeczeń-
stwa polskiego w ogóle, a piase-
czyńskiego w szczególności. Tak się
dzisiaj traktuje Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata. 

C o do Palikota, to pamię-
tam, że raptem parę lat te-
mu dał on oratorski popis

w Piasecznie, całkiem ciekawie
przedstawiając pomysły na na-
prawę państwa polskiego, żeby
wkrótce potem, po brawurowym
wprowadzeniu 40 szabel do Sej-
mu, zająć się - arcyważną jego
zdaniem - sprawą zdejmowania
krzyża. No i tak ruszył tą swoją
drogą krzyżową, by wreszcie
opuszczony już nawet przez naj-
bliższych przyjaciół - zamiast wy-
razów poparcia i współczucia
wzbudzić na koniec pusty śmiech.
W efekcie z całej jego politycznej
kariery w pamięci pozostaną tyl-
ko używane przezeń bulwersują-
ce gadżety: pistolet, wibrator i
świński łeb, z którymi pojawiał
się na konferencjach prasowych.
Jakiż artysta ginie! - powiedział-
by sam Neron, gdyby żył.

P alikot jest człowiekiem
gruntownie wykształco-
nym i wypraktykowanym

nie tylko w polityce, lecz także w
biznesie, więc tak naprawdę
szkoda jego kariery, mimo że
miała ona zaskakujące meandry.
Wciąż bowiem na szczeblu cen-
tralnym mamy do czynienia z
nieukami, których ignorancja
doprowadza obywateli do rozpa-
czy. Z tym większym respektem
świętowano więc 18 marca 250.
rocznicę utworzenia w Pałacu
Kazimierzowskim (obecny teren
Uniwersytetu Warszawskiego)
przesławnej Szkoły Rycerskiej,
która - z dzisiejszego punktu wi-
dzenia - łączyła walory klubu
sportowego i uczelni wydającej
dyplomy MBA (Master of Busi-
ness Administration). Przypo-
mnę, że w Szkole francuskiego
uczył Mikołaj Chopin, ojciec ge-
nialnego pianisty Fryderyka, a
jej absolwentami byli między in-
nymi Tadeusz Kościuszko i nasz
ursynowski pionier - Julian Ur-

syn Niemcewicz, który bodaj ja-
ko pierwszy wprowadził na te-
ren dzisiejszej dzielnicy , Ursy-
nów pierwiastek inteligencki. 

Obecnie inteligenckości ma-
my na Ursynowie pod do-
statkiem. Dzielnica stała się

największym w kraju zagłębiem
naukowców, artystów, dziennika-
rzy i menedżerów biznesu, więc nie-
mal każdy chciałby tu teraz za-
mieszkać. Gdyby można było po-
szerzyć zabudowę kwartału Kaba-
ty o Las Kabacki, to wielu bez na-

mysłu zgodziłoby się na wyrąba-
nie wszystkich drzew tego rezerwa-
tu przyrody, a i Park Natoliński
chętnie by oddano do dyspozycji
pazernych deweloperów. Z okresu,
gdy Ursynów był samodzielną gmi-
ną (1994-2002), pozostało nieza-
stąpione wprost metro, reprezen-
tacyjna aleja Komisji Edukacji Na-
rodowej oraz kilka hipermarketów.
Niestety, bałagan, jaki powstał po
unieważnieniu starych planów za-
gospodarowania przestrzennego,
sprawia, że niektóre niezwykle pil-

ne inwestycje uległy opóźnieniu al-
bo całkiem je uniemożliwono, bo-
wiem wolnych terenów na Ursyno-
wie w zasadzie już brak. Najbar-
dziej ucierpiał na tym zaplanowa-
ny jeszcze w latach dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku Szpital Po-
łudniowy, który ma być teraz posta-
wiony z ewidentnym naruszeniem
interesów Centrum Onkologii i In-
stytutu Hematologii, placówek o
wprost strategicznym znaczeniu w
skali kraju. No cóż, gdy jeszcze moż-
na było zarezerwować bezkolizyjny

teren pod budowę Szpitala, ktoś
wolał właściwe działki inaczej zago-
spodarować albo dać owo mienie
komunalne komuś w prezencie. 

To samo można powiedzieć o
budowie niewątpliwie po-
trzebnego na Ursynowie sta-

dionu. Liczba szkółek piłkarskich w
dzielnicy przekracza dzisiaj grani-
ce wyobraźni. Kiedyś był tylko
SEMP przy Koncertowej, z czasem
powstał Junior, a ostatnio doszlu-
sowały KS Armado, Warszawska
Akademia Futbolu, Szkoła Tech-
niki Futbolu, prowadzona przez
Marcina Mięciela i Macieja Bykow-
skiego, KS Ursynów przy Stowa-
rzyszeniu Wyżyny, szkółka Barce-
lony i od niedawna szkółka Legii.
Wszystko to jednak rozwija się w
prymitywnych warunkach, ponie-
waż w całej dzielnicy nie ma ani
jednego pełnowymiarowego boiska
piłkarskiego, chociaż już dawno
powinna służyć młodzieży cała sieć
takich boisk (a nie tylko mikrosko-
pijne Orliki). 

T ymczasem, korzystając z
budżetu partycypacyjnego,
próbuje się zainstalować w

dzielnicy Ursynów grupa entuzja-
stów sportu żużlowego, wyeksmi-
towanych z policyjnego terenu
Gwardii przy Racławickiej. War-
szawskie Towarzystwo Spe-
edwaya dąży do zbudowania Mo-
tAreny na tak zwanym Zielonym
Ursynowie w rejonie ulic Pląsy,
Zatorze i Osmańskiej, co wzbu-
dza ostry sprzeciw okolicznych
mieszkańców, którym do ryku sil-
ników samolotowych dołożono by
ryk maszyn, dosiadanych przez
żużlowców. Taki to już los hałaśli-
wych sportów motorowych, które
dziś najbardziej sprawdzają się
na pustyni.
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Burmistrz czyta dzieciom

7 marca Przedszkole nr 55 przy ul. Cybisa 1 odwiedził Burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kem-
pa, który w ramach akcji „Cała Warszawa czyta dzieciom” przeczytał przedszkolakom z grupy ma-
luchów i starszaków książeczkę Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza „120 przy-
gód Koziołka Matołka”.

Dzieci z zaciekawieniem i ogromnym „zaangażowaniem” słuchały przygód znanego doskona-
le wszystkim Koziołka, przeczytanych w bardzo sugestywny sposób.

Na zakończenie spotkania w podziękowaniu przedszkolaki wręczyły Burmistrzowi wykonaną
przez siebie laurkę, a Pan Burmistrz wpisał się do księgi pamiątkowej przedszkola.

Od euforii do płaczu i z powrotem
W zeszłym tygodniu zakończyły się Mistrzostwa Mokotowa w siatkówce gimnazjów rozgrywa-

ne w ramach XLVIII edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. W zawodach wzięło udział dziewięć
zespołów dziewcząt i dziesięć drużyn w kategorii chłopców. Wszystkie spotkania rozgrywane były
w Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki przy Al. Niepodległości 27. Do finałów awansowały po
trzy drużyny chłopców i dziewcząt, które następnie rywalizowały systemem „każdy z każdym”.

Turniej dziewcząt wygrał zespół z Gimnazjum nr 5. Jednak zanim zawodniczki z placówki im.
Kościuszki odebrały złote medale, zafundowały sobie i kibicom emocjonalną huśtawkę – od eu-
forii do płaczu i z powrotem. W pierwszym spotkaniu zawodniczki z Gimnazjum nr 5 pewnie po-
konały 2:0 z Gimnazjum nr 11 im. I.J. Paderewskiego. Jednak w drugim meczu uległy fawory-
zowanej drużynie z Gimnazjum nr 59 im. Tadeusza Reytana 1:2. Wydawało się, że marzenia o
złotym medalu będą musiały odłożyć na kolejny rok, ale wtedy nastąpił kolejny zwrot akcji. W de-
cydującym meczu dziewczęta z „Paderewskiego” sprawiły, bowiem sensację i niespodziewanie po-
konały „Reytana”. I to aż 2:0. Dzięki tej wygranej Gimnazjum nr 5 zajęło 1. miejsce w zawodach
i wystartuje w Mistrzostwach Warszawy. 

Do finałów chłopców awansowało Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 5 oraz Gimnazjum nr 11.
W pierwszych dwóch meczach drużyna gospodarzy pewnie wygrała z reprezentantami Gimna-
zjum nr 2 i Gimnazjum nr 11, zapewniając sobie pierwsze miejsce w turnieju i prawo startu w Mi-
strzostwach Warszawy. Srebrne medale odebrali chłopcy z Gimnazjum nr 11 im. I.J. Paderewskie-
go, którzy po pasjonującej grze pokonali 2:1 zespół z Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari.

Spotkanie z dyrektorami ursynowskich placówek oświatowych
Z inicjatywy Burmistrza Dzielnicy Ursynów Roberta Kempy, odbyło się spotkanie z dyrektora-

mi ursynowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i poradni psychologiczno-
-pedagogicznych. W spotkaniu z Burmistrzem udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli ur-
synowskiej oświaty oraz pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Dzielnicy Ursynów, z Naczelni-
kiem – Mirosławą Żurawską na czele.

Burmistrz Dzielnicy przedstawił zebranym wstępne założenia do dyskusji na temat wdrożenia
systemowych zmian w oświacie ursynowskiej, służących doskonaleniu organizacji edukacji dzie-
ci i młodzieży. Poprawa warunków funkcjonowania szkół, doskonalenie bazy materialnej, rozwój
infrastruktury oświatowej, wprowadzenie racjonalnych  rozwiązań organizacyjnych w oświacie,
to priorytetowe zadania Zarządu Dzielnicy w obecnej kadencji.

Dokonanie zmian wymusza sytuacja demograficzna Ursynowa w najbliższych latach. Wnikliwa ana-
liza danych demograficznych, jakie zebrano, pozwala na diagnozę obecnej sytuacji i rozmowę na te-
mat wytyczenia właściwych kierunków rozwoju systemu edukacji. Konieczne będzie zapewne okre-
ślenie  mocnych i słabych punktów i  dokonanie niezbędnych zmian ilościowych i jakościowych.

Dzieje się tak za sprawą Konrada
Gacy oraz powstałego przed rokiem
na warszawskim Ursynowie ośrod-
ka GACA CENTRUM, który świętuje
w tym miesiącu pierwszy jubileusz. 

Jest to jedyny taki ośrodek w stolicy, któ-
ry w kompleksowy sposób zajmuję się prze-
kazywaniem zasad Mądrego Odchudzania.
Na trzech poziomach eleganckiego budyn-
ku przy ulicy Puławskiej 423,  Konrad Gaca
wraz z zespołem ekspertów  pomaga wszyst-
kim, którzy mają problemy z nadwagą i chcą
w bezpieczny i zdrowy sposób pozbyć się
zbędnych kilogramów.

GACA CENTRUM Warszawa to trzeci z
ośrodków po Lublinie i Zamościu, w któ-
rym można skorzystać z programu GACA
SYSTEM.  W marcu warszawski ośrodek ob-
chodzi swój pierwszy rok na stołecznym
rynku. Czy tego typu miejsca są potrzebne?
Dziś, możemy powiedzieć z całą stanow-
czością – TAK, ponieważ otyłość jest pro-
blemem, który dotyczy wielu osób. 

Warszawa w liczbach
Gaca Centrum Warszawa podsumowuje

rok pracy statystykami, które wyraźnie ob-
razują nie tyle skalę problemu otyłości, co

przede wszystkim uświadamiają ile osób
chce zawalczyć o swoje zdrowie. Od 15 mar-
ca 2014 roku do 15 marca 2015 Gaca Cen-
trum odwiedziło łącznie 2 813 osób. W tym
2 275 kobiet i 538 mężczyzn. Największa
liczba pacjentów, bo 1272, pojawiła się w
wieku od 31 do 45. Tygodniowo średnio
swoją chęć podjęcia wyzwania związanego
z odchudzaniem zgłaszało 54 osób. Nato-
miast całość danych statystycznych zamyka
wynik - 25756,3 - łączna liczba zrzuconych
kilogramów . 

W Polsce problem otyłości rozwija się naj-
szybciej na świecie – dziś, ponad 40% Pola-
ków zmaga się z otyłością lub nadwagą. Pro-
blem związany z otyłością potwierdzają we-
wnętrzne statystyki pochodzące z GACA
CENTRUM Warszawa, z których wynika, że
co 6 warszawiak trafił pod opiekę Konrada
Gacy i jego ekspertów. 

Komfort i bezpieczeństwo 
GACA CENTRUM w  Warszawie, Lublinie

i Zamościu, a także otwarty niedawno hotel
GACA SPA w Kazimierzu Dolnym, to miej-
sca stworzone specjalnie dla osób, które ma-
ją problem z otyłością. Są to również miej-
sca przyjazne dla osób w grupach wieko-

wych 50 plus czy 60 plus. Te ośrodki są stwo-
rzone przede wszystkim z myślą o komfor-
cie, który powinien towarzyszyć pacjentom
w trakcie procesu odchudzania. Kluczowy
dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz skutecz-
ności procesu odchudzania  osób z dużą
nadwagą jest odpowiedni dobór diety oraz
planu treningowego, który będzie dopaso-
wany do indywidualnych potrzeb konkret-
nej osoby.  Przy dużej otyłości należy pa-
miętać aby nie obciążać nadmiernie sta-
wów.

W GACA CENTRUM tego rodzaju proble-
my rozwiązuje specjalnie przystosowany
pod kątem użytkowników z dużą nadwagą
sprzęt. Pacjentom odwiedzającym GACA
CENTRUM zostały udostępnione: rowery
stacjonarne, zaprojektowany w taki sposób,
aby w trakcie ćwiczeń pacjent nie obciążał
kręgosłupa, elipsę - angażującą nie tylko
mięśnie nóg, ale także inne grupy mięśnio-
we: ramion, brzucha, pleców.

Dasz radę!
Jednym z kluczowych aspektów w proce-

sie odchudzania jest motywacja. Ćwiczyć
w grupie jest znacznie łatwiej niż samemu.
Wsparcie osób, które już mają doświadcze-
nia z odchudzaniem za sobą  jest swego ro-
dzaju paliwem, bez którego trudno pójść na
przód w dalszej drodze po szczuplejszą syl-
wetkę, czy po prostu zdrowe życie. W na-
szych ośrodkach, a także podczas konsul-
tacji on-line staramy się przekazać tego po-
zytywnego podejścia jak najwięcej. Wkła-
damy wiele wysiłku w to, aby zmienić po-
gląd, że proces zrzucania zbędnych kilogra-
mów to ciężka praca.  Chcemy zamienić go
w ciekawą przygodę ze zdrowiem wspartą
wiedzą na temat tego czym jest Mądre Od-
chudzanie – wyjaśnia Konrad Gaca, specja-
lista ds. żywienia oraz trener klasy Masters.

Statystyki GACA CENTRUM Warszawa to
tylko mały wycinek problemu, który dotyczy
nie tylko Polski, ale całego cywilizowanego
świata. Wygląda na to, że Warszawa posta-
nowiła zadbać o swoje zdrowie, tym samym
dać dobry przykład tym wszystkim, którzy
nie mają na tyle silnej woli aby zacząć proces.

Na zdrowe życie nigdy nie jest za późno!

Warszawiacy coraz szczuplejsi

Narkotyki zabezpieczone
przez kryminalnych

Policjanci zajmujący się w
wydziale kryminalnym zwal-
czaniem przestępczości narko-
tykowej ustalili, że 38-letni
mieszkaniec dzielnicy Ursynów
może zajmować się wprowa-
dzaniem do obrotu znacznych
ilości środków psychotropo-
wych i odurzających. Praca ope-
racyjna funkcjonariuszy dopro-
wadziła ich do miejsca, gdzie
mogą być przechowywane nar-
kotyki oraz prekursory służące
do produkcji amfetaminy.

Kryminalni zatrzymali Arka-
diusza T. w jego samochodzie
w rejonie Alei Wyścigowej. Po-
licjanci skontrolowali mężczy-
znę i znaleźli przy nim dwie to-
rebki, w których znajdował się
roślinny susz oraz biały pro-
szek. Następnie funkcjonariu-
sze udali do mieszkania, w któ-
rym jak wynikało z ich infor-
macji, 38-latek mógł przecho-
wywać narkotyki. Tam odkry-
li blisko 200 gramów marihu-
any, ponad 40 gramów amfeta-
miny oraz kilka porcji kokainy.
Kryminalni zabezpieczyli także
różne substancje i płyny oraz
elektroniczną wagę.

Policjanci doprowadzili już
mężczyznę do prokuratury,
gdzie usłyszał trzy zarzuty. 38-
latek odpowie za posiadanie

znacznej ilości narkotyków oraz
przechowywanie wbrew przepi-
som ustawy prekursor mogący
służyć do produkcji amfetaminy.
Prokurator wystąpił z wnio-
skiem o jego tymczasowe aresz-
towanie, do którego sąd się
przychyli. Teraz może mu grozić
kara nawet do 10 lat więzienia.

Szesnastolatek zatrzyma-
ny za napad na sklep

Kilka minut po 18.00 do
wszystkich patroli trafiła infor-
macja o rozboju dokonanym w
sklepie, przy ulicy Czerniakow-
skiej. Z komunikatu wynikało,
że sprawca może posiadać przy
sobie broń. Mundurowi znając
rysopis napastnika, rozpoczęli
natychmiast jego poszukiwania
i już kilkanaście minut później w
rejonie ulicy Bluszczańskiej za-
uważyli podobną osobę, której
zachowanie wydało się stróżom
prawa podejrzane. Policjanci
wylegitymowali mężczyznę, a
kiedy sprawdzili kieszenie jego
kurtki znaleźli przedmiot przy-
pominający broń.

Funkcjonariusze zatrzymali
16-latka, który trafił do izby
dziecka. Jak ustalili policjanci,
pracownicy sklepu grożono
przedmiotem przypominający
broń, a potem skradziono pie-
niądze. Okazało się, że godzinę
wcześniej doszło do podobnego
zdarzenia w sklepie, przy ulicy
Podchorążych, ale tam sprawca
został spłoszony przez ekspe-
dientkę. Wszystko wskazywało
na to, że związek z tym zdarze-
niem może mieć także nieletni.

Sprawą zajęli się mokotow-
scy policjanci z wydziału ds. nie-
letnich i patologii. Funkcjona-
riusze po zebraniu materiału
przedstawili 16-latkowi zarzu-
ty za dwa czyny. Nastolatek od-
powie za rozbój z użyciem nie-

bezpiecznego narzędzia oraz
próbę takiego przestępstwa.
Materiały tej sprawy trafiły już
do sądu, który wysłuchał wy-
jaśnień nieletniego i teraz za-
decyduje o jego dalszym losie.

Przyłapani na włamaniu 
i na kradzieży

Dzielnicowi z mokotowskiej
komendy wykonywali swoje
codzienne obowiązki, kiedy
podszedł do nich mężczyzna i
poinformował ich, że chwilę
wcześniej został mu skradziony
rower. Mundurowi ustalili, jak
mógł wyglądać sprawca i dzię-
ki doskonałej znajomości tego
rejonu wytypowali, że może to
być Michał M. Policjanci udali
się do miejsca zamieszkania
mężczyzny i na klatce schodo-
wej bloku odnaleźli skradzio-
ny rower. 27-latek tłumaczył
funkcjonariuszom, że wybrał
się na spacer z psem, kiedy za-
uważył jednoślad oparty o płot,
więc postanowił go zabrać.

Policjanci zatrzymali męż-
czyznę. 27-latek był już kara-
ny za podobne przestępstwa, a
z informacji funkcjonariuszy
wynikało, że w ostatnim cza-
sie mógł on dokonać jeszcze in-
nych czynów. Wszystko wska-
zywało na to, że Michał M. wła-
mywał się do piwnic na tere-
nie Mokotowa, z których rów-
nież kradł rowery oraz inne
przedmioty. Wykonane przez
policjantów czynności proce-
sowe z jego udziałem potwier-
dziły udział mężczyzny w
trzech takich przestępstwach.

Wczoraj policjanci przedsta-
wili 27-latkowi cztery zarzu-
ty. Michał M. odpowie za trzy
włamania i kradzież popełnio-
ne w warunkach recydywy.
Może mu grozić kara do 10 lat
więzienia.

Od skateparku do skateparku
Ursynów dołącza 21 marca do setek lokalizacji na całym

świecie, gdzie odbywają się imprezy biegowe o nazwie „par-
krun”. Biegi o tej nazwie popularne są w Wielkiej Brytanii, Ir-
landii, Danii, Rosji, Australii, Nowej Zelandii, Singapurze,
USA i RPA, a od 2011 roku także w Polsce. Odbywają się one
zawsze w sobotę o godz. 9.00, zawsze na dystansie 5 km w
parku lub na terenach rekreacyjnych, z pomiarem czasu i są
darmowe.

Nieważny jest poziom sportowy uczestników, lecz chęć ak-
tywnego spędzenia czasu w parku wśród osób, które podzie-
lają sportowe hobby. Jest to także doskonała okazja, aby wy-
rwać się ze świata wirtualnego i w prawdziwej rzeczywisto-
ści poznać prawdziwych, pełnych pasji ludzi.

Trasa ursynowskiego parkrunu będzie wiodła wokół uro-
czego Parku Przy Bażantarni, a miejsce startu i mety umiejsco-
wione jest w okolicy skateparku. Zapraszamy na to wydarze-
nie wszystkich sympatyków biegania oraz wolontariuszy, któ-
rzy pomagają w organizacji przedsięwzięcia i dzięki którym
start w cotygodniowej imprezie jest nieodpłatny. Jedynym wa-
runkiem uczestnictwa w biegu jest jednorazowa rejestracja
na stronie http://www.parkrun.pl/rejestracja/ oraz wygene-
rowanie i wydrukowanie indywidualnego kodu uczestnika,
który należy zabrać ze sobą w sobotę na bieg.

Dodatkowe informacje www.parkrun.pl/warszawa-ursynow
B a r b a r a  M u z y k a

K o o r d y n a t o r k a  p a r k r u n  W a r s z a w a - U r s y n ó w

Dyżury Straży Miejskiej 
w Ratuszu już trwają!

W każdy poniedziałek (zaczynając od 16 marca br.) w Urzę-
dzie Dzielnicy Ursynów (Al. KEN 61) będzie funkcjonował punkt
dyżurny Straży Miejskiej. W dniu dzisiejszym (poniedziałek 16
marca br.) trwa pierwszy z cyklu dyżurów - mieszkańcy Ursyno-
wa zgłaszają swoje uwagi i propozycje.

Punkt zlokalizowany w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzę-
du Dzielnicy Ursynów (parter wejście od strony ul. I. Gandhi)
funkcjonuje w godzinach 12.00 - 18.00.

Celem pilotażowego programu jest umożliwienie mieszkań-
com Ursynowa bezpośredniego kontaktu ze strażnikiem miej-
skim, który będzie udzielał rzeczowej pomocy wszystkim zain-
teresowanym w kwestii zapewnienia spokoju i porządku pu-
blicznego w dzielnicy.

Uruchomienie pilotażowego projektu w zakresie bezpieczeń-
stwa jest wynikiem decyzji podjętej przez burmistrza Dzielnicy
Ursynów Roberta Kempę w porozumieniu z naczelnikiem II Od-
działu Terenowego Straży Miejskiej Wojciechem Janickim.

u r s y n o w . p l
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Czy warszawski żużel przeniesie się z Racławickiej na Ursynów?

Nie bójmy się, budżet partycypacyjny nikogo nie ugryzie

Entuzjazm działaczy, protesty mieszkańców

Ty też możesz wydać publiczną kasę!

Zgłoszony już rok temu przez
Warszawskie Towarzystwo Spe-
edwaya - w ramach budżetu par-
tycypacyjnego - projekt toru do
wyścigów motocyklowych na żuż-
lu w rejonie ulicy Pląsy na Zielo-
nym Ursynowie może się ewentu-
alnie doczekać realizacji. Ozna-
czałoby to wznowienie zawodów
żużlowych w stolicy.

Nie odbywają się one od dwunastu
lat, czyli od momentu, gdy przestano.
się ścigać na stadionie Gwardii przy
Racławickiej. Utworzone w 2006 War-
szawskie Towarzystwo Speedwaya sta-
ra się o odzyskanie choć części urzą-
dzeń tamtejszego toru, ale chyba to się
nie uda wobec niechętnej postawy dys-
ponującej obiektem Komendy Głów-
nej Policji. 

Historia wyścigów żużlowych w War-
szawie jest stosunkowo długa, bo pier-
wocinami tego sportu było już w 1903
ściganie się na kolarskim torze Dynasy
na Powiślu. W latach trzydziestych XX
wieku dyscyplina zaczęła mocno się
rozwijać, a w stolicy najbardziej impo-
nujący był 500-metrowy betonowy tor
na stadionie Legii. Po drugiej wojnie

światowej uruchomiono w 1948 regu-
larne rozgrywki ligowe, rozwijając już
żużel par excellence, a Warszawa zy-
skała główną żużlową arenę na stadio-
nie Skry przy Wawelskiej. Na początku
lat pięćdziesiątych ligową drużynę Le-
gii wzmocnił pozyskany z Unii Leszno
legendarny żużlowiec Alfred Smoczyk,
który jednak zaraz potem zginął w wy-
padku motocyklowym na szosie. 

W warunkach warszawskich żużel
nie miał szczęścia do obiektów. W 1969
tor na Wawelskiej został pokryty tarta-
nem, a stadion Skry oddano we włada-
nie lekkoatletom, wysiudanym z obiek-
tu Legii przy Łazienkowskiej. W tej sy-
tuacji żużel, choć tak lubiany przez ki-
biców w całym kraju, akurat w War-
szawie zamarł na długie lata. W 1985
przypomniano o nim, urządzając za-
wody na pokrytej ceglaną mączką lek-
koatletycznej bieżni Stadionu Dziesię-
ciolecia. W 1993 dokonano częściowej
reanimacji “czarnego sportu” na Ra-
cławickiej. Jednak dopiero w 1999 Wła-
dysław Gollob, ojciec superasa toru To-
masza Golloba, zorganizował na po-
wrót w Warszawie drużynę ligową,
która z powodu finansowych niedobo-

rów przetrwała na Gwardii zaledwie
cztery lata. W 2011 wstępem do przy-
wrócenia żużla w stolicy było powoła-
nie podskrzydłami Warszawskiego To-
warzystwa Speedwaya młodzieżowej
drużyny WTS Nice Warszawa. Teraz
wygnańcy z Gwardii usiłują stworzyć
nowy obiekt. 

Projekt żużlowej MotoAreny w rejo-
nie ulic Pląsy, Zatorze i Osmańskiej na-
potyka ostry sprzeciw okolicznych
mieszkańców. 

Lokalizację toru ostro między innymi
krytykuje Paweł Lenarczyk, przewodni-
czący Klubu Radnych Stowarzyszenia
Nasz Ursynów: 

“Jesteśmy przeciwni pomysłowi
zbudowania na Zielonym Ursynowie
MotoAreny. Pomysł zgłoszony został
do Budżetu Partycypacyjnego na 2016
rok i opiewa na kwotę niecałego 1 mi-
liona złotych. Warto przypomnieć, że
na projekty umiejscowione na Zielo-
nym Ursynowie przypada niecałe 1,5
miliona złotych. Gdyby projekt wygrał
- a mam nadzieję, że nawet nie zosta-
nie zakwalifikowany do głosowania,
chociażby z powodu niezgodności z
miejscowym planem zagospodarowa-

nia przestrzennego - to pochłonąłby
około 2/3 całej kwoty przeznaczonej
na Zielony Ursynów. 

W Budżecie Partycypacyjnym na
2016 rok mamy tak ważne projekty jak
chociażby skomunikowanie autobusem
mieszkańców z ul. Krasnowolskiej czy
Baletowej lub stworzenie miejsc rekre-
acji wokół jeziora Zgorzała, czy zatem
wydawanie pieniędzy na MotoArenę
ma jakikolwiek sens? Warto przypo-
mnieć jeszcze, że tego typu miejsca emi-
tują duży hałas i obiekt ten może być
zmorą dla obecnych i przyszłych miesz-
kańców terenów zlokalizowanych wo-
kół niego. Jednym słowem, Zielony Ur-

synów to złe miejsce na lokalizację Mo-
toAreny.

Burmistrz Ursynowa Robert Kempa
uważa, że do dyskusji nad propozycja
WTS można będzie powrócić dopiero
po weryfikacji projektu. - Podzielam
obawy mieszkańców, że tor okazałby
się obiektem zbyt  uciążliwym z uwagi
na hałas, przypuszczam jednak, że sko-
ro w głosowaniu nad projektem może
wziąć udział cała Warszawa, to głosów
“za” na pewno nie będzie mało. Z osta-
teczną oceną żużlowej inicjatywy wolę
na razie się wstrzymać - podkreślił wło-
darzy dzielnicy.

R a f a ł  K o s

Kolejny etap procesu two-
rzenia tzw. budżetu party-
cypacyjnego niedługo do-
biegnie końca. 

Część projektów, które
przeszły wstępną se-
lekcję, czeka na wybór

do ostatecznej weryfikacji, a na-
leżą do nich m. in. pomysły
urządzenia parków (np. wokół
Górki Kazurki), sfinansowania
pracowni edukacyjnych (nowa
pracownia komputerowa dla
uczniów gimnazjum nr 93),
zwiększenia wydajności ruchu
drogowego czy organizowanie
różnego rodzaju warsztatów dla
dzieci i osób starszych.  Ponie-
waż inicjatywa o udziale miesz-
kańców w podejmowaniu de-
cyzji o tym, na co przeznaczyć
publiczne fundusze, jest jesz-
cze dosyć młoda, nie wszyscy
mogą wiedzieć o co z tym bu-
dżetem partycypacyjnym wła-
ściwie chodzi.

I dea, jaka przyświecała
twórcom pomysłu budże-
tu obywatelskiego, wiąże

się ściśle z popularyzowaniem i
bezpośrednim udziałem lokal-
nych społeczności w demokra-
tycznym życiu państwa. Polega
to na zaangażowaniu mieszkań-
ców we współdecydowanie o
wydatkowaniu dzielnicowych
zasobów finansowych, wydzie-

lanych z budżetu ogólnego
przez władze miasta. Mieszkań-
cy mają możliwość proponowa-
nia własnych rozwiązań i pomy-
słów, jak zużytkować wspólną
kasę, a władze po wysłuchaniu
ich propozycji zobowiązane są
do spełnienia próśb. 

Jeśli chcielibyśmy być dro-
biazgowi, to wykonanie
budżetu partycypacyjne-

go jest niczym innym, jak wyda-
waniem naszych własnych pie-
niędzy, które w budżecie miasta
i dzielnicy znalazły się dzięki
również naszej podatkowej ak-
tywności. Ale nie to jest jednak
najistotniejsze w całej dyskusji
o projektach, jakie wykonane
mogą być dzięki przychylności
rządzących, którzy życzliwie
dzielą się władzą i raz na rok da-
ją nam możliwość uczestnicze-
nia w rozdysponowaniu publicz-
nych środków. 

Zasady są proste. Wła-
dze stolicy określają
procentowy zakres bu-

dżetu dla wszystkich dzielnic,
w granicach których zmieścić
się muszą pomysły mieszkań-
ców na zagospodarowanie
wspólnej kasy. W celu zorgani-
zowania całego przedsięwzię-
cia całego przedsięwzięcia ra-
tusz wyznacza koordynatorów
i powołuje dzielnicowe zespoły,

w skład których wchodzą
przedstawiciele mieszkańców,
organizacje pozarządowe, rad-
ni  dzielnicowi i osiedlowi oraz
urzędnicy. Cały proces od zgła-
szania pomysłów do wytypo-
wania zwycięskich projektów
trwa ponad pół roku i obejmu-

je etapy: złożenia formularza
(17.01-17.02.2015), weryfika-
cji wstępnej (do 26.02), dysku-
sji o złożonych projektach
(27.02-22.03), wyboru projek-
tów do weryfikacji (23.03-
01.04), weryfikacji szczegóło-
wej (do 22.05), spotkania pro-
mującego projekty (03.06-
15.06), głosowania nad nimi
(16.06-26.06) i w końcu ogło-
szenia zwycięzców (do
10.07.2015). 

Historia tej koncepcji
jest dosyć krótka, bo-
wiem po raz pierw-

szy budżet obywatelski wpro-
wadzono w Sopocie w 2011 ro-
ku, a warszawska edycja miała
swój początek dopiero rok te-
mu. Obecnie realizowanych jest
336 wybranych projektów z po-
przedniej edycji, w której wła-
dze dzielnicowe zobowiązane

były do przeznaczania od 0,5%
do 1,1% (od 271 tys. do 3 mln
zł) środków na budżet party-
cypacyjny. Projekty wybrane w
głosowaniu mieszkańców w
poprzedniej edycji zostały wpi-
sane do budżetu m. st. Warsza-
wa na 2015 rok. Pieniądze
przeznaczono w największym
stopniu na: komunikację rowe-
rową i pieszą (15,77%), sport i
rekreację (13,99%) oraz działa-
nia na rzecz osób z niepełno-
sprawnością (13,26%). Jak do
tej pory sfinalizowane zostały
proste projekty typu: zajęcia w

domach kultury, zajęcia sporto-
we, spotkania z autorami, czy
zakup książek do bibliotek, ale
na wdrożenie w życie czeka
jeszcze wiele pomysłów, które
napotykają na różnego rodzaju
przeszkody (łącznie z tymi ze
strony władz). Wciąż niezreali-
zowana pozostaje na przykład
budowa ośrodka wsparcia dla
osób niepełnosprawnych na Ur-
synowie. Pomysł ten wart 3 mln
złotych czeka dopiero na prze-
targ, w którym wyłoni się pro-
jektanta i wykonawcę, co zna-
czy, że ciężko będzie o zakoń-
czenie budowy wraz z upły-
wem 2015 roku. 

Wtym roku władze
dzielnic zobligowa-
ne były do przezna-

czenia od 1% do 2% własnych
środków, z czego podzielony
na trzy obszary Ursynów został
obdarzony drugim co do wiel-
kości budżetem, opiewającym
na kwotę 6 mln 100 tysięcy. W
całej Warszawie liczba złożo-
nych projektów wynosi 2279,
z czego najwięcej wpłynęło z
Mokotowa, bo aż 317 (o 91 wię-
cej od drugiego w kolejności
Wawra). W tegorocznej edycji
najczęściej wybieranymi kate-
goriami były: przestrzeń pu-
bliczna, edukacja oraz komu-
nikacja/drogi. Obecnie trwa

dyskusja nad złożonymi pro-
jektami, a w dniach 11, 12, 16,
17 i 18 marca ursynowianie
mogli wziąć udział w spotka-
niach, umożliwiających ewen-
tualne modyfikacje propono-
wanych pomysłów.

J edno z haseł promują-
cych działanie na rzecz
budżetu partycypacyj-

nego brzmi „Ty decydujesz na
co idą pieniądze”. Ma to prze-
konać mieszkańców dzielnic,
że wcielają się oni w role dys-
ponentów środków publicz-
nych. Prawda jest jednak taka,
że tych pieniędzy w ogóle by
nie było, gdyby nie sami miesz-
kańcy płacący podatki. Senten-
cja „Ty decydujesz, na co idą
TWOJE pieniądze” nie wyglą-
da jednak już tak zgrabnie i z
pewnością nie jest na rękę do-
brodusznym rządzącym. Poza
tym kłóci się to z linią, jaką
przyjmują nasi politycy, upar-
cie twierdzący, że to oni najle-
piej spożytkują nasze pienią-
dze, a przecież budżet obywa-
telski mógłby oddziaływać w
znacznie większym stopniu na
lokalne życie niż tylko na po-
ziomie 2%. Nikt bowiem nie
wie lepiej, co się dzieje na wła-
snym podwórku, niż sami
mieszkańcy.

M a c i e j  To p o l e w s k i  

WWTTSS iinnffoorrmmuujjee::
“Trzy projekty zgłoszone przez WTS Nice Warszawa w ramach budżetu

partycypacyjnego 2016 przeszły procedurę formalnej weryfikacji. Nie oznacza
to jednak, że zgłoszone lokalizacje zostały zaakceptowane merytorycznie
przez odpowiednie urzędy dzielnic. Obecnie projekty zostaną poddane dys-
kusji oraz merytorycznemu sprawdzeniu. Przypominamy, że w ubiegłym ro-
ku projekt rozszerzenia funkcjonalności stadionu Hutnika o sport żużlowy
został odrzucony głównie ze względu na potencjalnie generowany hałas przez
motocykle żużlowe. Do 22.03.2015 r. potrwa faza dyskusji nad zgłoszonymi
projektami”. 
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Czy powstanie Park Przyrodniczo-Kulturowy na warszawskim Urzeczu ?

Warto powstrzymać trucicieli

Propozycja ta dotyczy zachowu-
jącej jeszcze cenne walory przy-
rodnicze i kulturowe warszaw-
skiej lewobrzeżnej części Urze-
cza. Całość terenu, którego tra-
dycyjną nazwę wydobył z zapo-
mnienia i zaprezentował w swo-
im dziele dr Łukasz Maurycy
Stanaszek* , rozciąga się po obu
stronach Wisły /na prawym
brzegu po Skarpę/ od ujścia Pili-
cy i Wilgi do warszawskiego
Czerniakowa i Saskiej Kępy. 

Jest to szmat Nadwiśla, nanizane-
go dopływani Matki Rzek Pol-
skich /Jeziorka, Wilanówka, Po-

tok Służewski, Świder/, jeziorkami
/największe z nich to jeziorka Powsin-
kowskie, Milanowskie, Czerniakow-
skie/, łachami wodnymi, rowami. Za-
chowały się tu liczne jeszcze zadrze-
wienia i zakrzewienia z właściwą im
florą i fauną. Istnieją znaczące obiekty
historyczne z wilanowskim zespołem
pałacowo-ogrodowym (zdjęcie górne)
na czele,  zabytki budownictwa osadni-
czo-gospodarskiego, między innymi po-
chodzenia olęderskiego /terpy, trytwy,
itp./** oraz właściwy temu terenowi
folklor /ubiór, mowa, pieśni/.

Urzecze ma więc dla rozrasta-
jącej się stolicy nie tylko po-
strzegane coraz bardziej łap-

czywie walory komercyjne /zwłaszcza
w zakresie budownictwa apartamento-
wego, handlowego czy biurowego/,
lecz także /a może przede wszystkim?/
niezbędne jej - bezcenne walory i funk-

cje przyrodnicze, klimatyczne, zdro-
wotne, kulturowe, społeczne, rekre-
acyjne, naukowe, dydaktyczne. Ale od
kilkudziesięciu lat, te wybitne walory i
funkcje Warszawskiego Urzecza ule-
gają postępującej degradacji i dewa-
stacji głównie na skutek ekspansji bu-
downictwa. 

Pochłonęło je już w znacznej
mierze - ze szkodą dla rozległe-
go ekosystemu nad Potokiem

Służewskim - Miasteczko Wilanów Za-
chodni, które nie tylko nie korespon-
duje z charakterem takich wartości
przyrodniczo-kulturowych, jak zespoły
pałacowo-ogrodowe w Wilanowie, Na-
tolinie czy Ursynowie, ale i samo jest
narażone na nadmierne zawilgocenie i
inne zjawiska negatywne. Zagraża ono
- czego dowodzą także ostatnie zaszło-
ści - swoimi zanieczyszczeniami wodny-
mi terenom Urzecza, położonym na pół-
nocny wschód od ul. Przyczółkowej.
Odnosi się to zwłaszcza do strefy jezio-
rek Powsinkowskiego i Milanowskiego
oraz otaczających je miejsc źródlisko-
wych. Znajduje to wyraz także w infor-
macjach medialnych.

“Brudna ciecz wypływa do rowu z
kolektora wyprowadzonego pod ul.
Przyczółkową /.../. Wyłaniający się
spod jezdni kolektor prowadzi w kie-
runku znajdującej; się po drugiej stro-
nie ulicy oczyszczalni wód opadowych
z Miasteczka Wilanów. Brunatny kolor
nadają wodzie związki żelaza. Ten sam
efekt, który znamy z bloków ze starymi
rurami, gdy odkręcimy długo nieuży-

wany kran, przez chwilę leci z niego
ruda woda - wypłukuje rdzę z rur. W
wodzie pompowanej do jeziora /Po-
wsinkowskiego - uzup. SA/ mamy to
samo zjawisko, ale na gigantyczną ska-
lę. Inne jest też źródło żelaza. Wypłuki-
wane jest wraz z wodą gruntową z głę-
bokości kilku metrów. Pochodzi z wyko-
pów fundamentowych pod podziemne
parkingi nowych osiedli w Miasteczku
Wilanów. Według przepisów wody z
odwodnień budowlanych nie są ście-
kami. Jednak inwestorzy nie mogą ich
wylewać poza swoją działkę bez zgody
sąsiadów, czy właścicieli wód, do któ-
rych chcą je odprowadzać. Wygląda na
to, że deweloperzy odprowadzają pod-
ziemne wody do kanalizacji deszczo-
wej Miasteczka Wilanów. Te płynę przez
oczyszczalnią przy ul. Karuzela i wpa-
dają do Rowu Natolińskiego i dalej do
jeziora”. /J. Chełmiński, “Miasteczko
Wilanów zatruwa jeziorko..., Gazeta
Stołeczna. 6 III 2015/.

Przypomnijmy, że Jeziorko Po-
wsinkowskie ciągnie się łu-
kiem do ul. Vogla, a pod most-

kiem łączy się z Jeziorkiem Wilanow-
skim znajdującym się w składzie histo-
rycznego zespołu pałacowo-ogrodo-
wego. A - co ustalił cytowany autor w
powołaniu na Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego - część Mia-
steczka Wilanów ma zgodę na odpro-
wadzanie wód gruntowych do tego
właśnie cieku. Wynika więc stąd, że
Jeziorko Wilanowskie jest “zasilane”
w podejrzaną maź z dwóch stron. Ale

tego, kto zanieczyszcza Jeziorko Po-
wsinkowskie, dotychczas nie sposób
ustalić. Odżegnuje się od tego właści-
ciel oczyszczalni i kanalizacji deszczo-
wej Miasteczka Wilanów - firma Po-
lnord, następca prawny firmy Prokom
Investments, której - według ustaleń
cytowanego autora - w 2008 r. zezwo-
lono na wypuszczanie do rowu jedynie
wód deszczowych i roztopowych. Poza
tym Polnord nie kontroluje całej infra-
struktury, gdyż na terenie miasteczka
Wilanów prowadzi działalność inwe-
stycyjną wielu deweloperów. Jeziorko
Powsinkowskie - według Ratusza - na-
leży do SGGW. Jednakże rzecznik tej
uczelni twierdzi, że jest ona jeszcze tyl-
ko wpisana do ewidencji gruntów, któ-
re zbyła na rzecz inwestorów i już wy-
stąpiła o wykreślenie z wymienionego
rejestru. Jeziorko zaś to - jego zdaniem
- ciek, a nie woda stała; a ciek nie mo-
że mieć właściciela.

Trwa - jak widzimy - karuzela
nieodpowiedzialności, a w jej
trybach ulega dewastacji ko-

lejny cenny ekosystem stołeczny. O ko-
lejne zgody na terenie Warszawskiego
Urzecza ubiegają się następni dewelo-
perzy. W pobliżu Jeziorka Powsinkow-
skiego mają być wznoszone apartamen-
towce pod nazwą Ruczaj Park. A o loka-
lizację podobnych inwestycji na pół-
nocnym przedłużeniu Warszawskiego
Urzecza, przylegającym do Rezerwatu
Wodno-Przyrodniczego Jeziorko Czer-
niakowskie, trwa od lat ostry spór, w
którym - z jednej strony - występują in-

ny deweloper i urzędnicy, a z drugiej -
stołeczne środowiska proekologiczne.
Pewne nadzieje na lepsze, w tym przy-
padku proekorozwojowe rozwiązanie
daje stanowisko, jakie zajął Naczelny
Sąd Administracyjny, oddalając skargę
kasacyjną kolejnej firmy deweloper-
skiej. Oznacza to także uchylenie wyda-
nej wcześniej urzędniczej decyzji, wyra-
żającej zgodę na inwestycję nad Jezior-
kiem Czerniakowskim, godzącą w wy-
mogi ochrony rezerwatu.

Czy więc żerujący na decydenc-
kiej ignorancji i usłużności fe-
tysz mamony zdewastuje i po-

chłonie te cenne wartości, które powin-
ny służyć kreowaniu optymalnych wa-
runków dla zdrowia i życie ludzi, przy-
rody i kultury? Czy można dopuścić do
tego, aby w trybach ukierunkowanych
na maksymalizację doraźnych zysków
czcicieli tego fetysza ulegały zatruwaniu
i niszczeniu dobra o nadrzędnych war-
tościach publicznych? Czy zamiast tego
nie należałoby uformować Parku Przy-
rodniczo-Kulturowego na Warszaw-
skim Urzeczu, którego osią centralną
stałyby się - odpowiednio urządzone -
jeziorka: Powsinkowskie, Wilanowskie,
Czerniakowskie, z wydzielonymi strefa-
mi rezerwatowymi, rekreacyjnymi,
sportowymi, itp.? 

Uformowanie takiego - nie-
zbędnego całej Stolicy nasze-
go Państwa - parku wymaga

jednak rychłego skonsolidowania i sko-
ordynowania działań Urzędu Miasta,
dzielnic Wilanowa i Mokotowa, Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska, organizacji społecznych, niektó-
rych zakładów (jak Elektrociepłownia
Siekierki), jak również mieszkańców.
Rolę wiodącą w tym i w innych przy-
padkach powinny - w myśl zasad roz-
woju zrównoważonego miasta - ode-
grać państwowe i samorządowe struk-
tury organizacyjne. Może to się okazać
całkiem realne pod warunkiem takie-
go upodmiotowienia obsad kadro-
wych, które spowoduje ich funkcjono-
wanie zgodne z obowiązującym pra-
wem i z wymogami rozwoju zrówno-
ważonego.

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

UUwwaaggii aauuttoorraa::
**Ł. M. Stanaszek “Nadwiślański Urze-

cze”, Warszawa Czersk 2014. Jest to już
drugie w ciągu dwóch lat wydanie tego
dzieła. Obejmuje ono 364 strony tekstu
oraz ok. 540 fotografii, rycin i szkiców,
dokumentujących walory historyczne i
współczesne terenu. W nowej wersji
autor - w myśl ustaleń językoznawców
- optuje za nazwą “Urzecze” (teren u
rzeki), chociaż z dokumentów histo-
rycznych i z gwary przytacza także ta-
kie zapisy, jak: Urzycze, Użyce, Użyc,
Łużyce, Łużyc.

****Zabytki budownictwa po imigran-
tach z Niderlandów, specjalistach od
zagospodarowywania mokradeł, na-
pływających do Polski od XVI w. i osie-
dlających się wzdłuż Wisły, poczynając
od jej ujścia. Do Wilanowa i Saskiej Kę-
py przybyli oni w XIX w.

JJeezziioorrkkoo PPoowwssiinnkkoowwsskkiiee zznnoowwuu zzoossttaałłoo zzaanniieecczzyysszzcczzoonnee
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Czy władze Ursynowa dają kopniaka przyszłym ratownikom medycznym i dzieciom dotkniętym autyzmem?

W obronie CIX-a i Gimnazjum 96
Stowarzyszenie „Nasz Ursy-
nów” opowiada się za przekaza-
niem pełnej informacji do rodzi-
ców, nauczycieli, młodzieży i
prowadzenia z nimi dialogu w
sprawie zmian, jakie mają ob-
jąć Liceum Ogólnokształcącym
CIX i Gimnazjum nr 96. Jak do
tej pory, nie widać jasnej wizji
tych zmian i kierunku, w któ-
rym one prowadzą.

Liceum Ogólnokształcące z Od-
działami Integracyjnymi im. He-
leny Modrzejewskiej przy ul.

Warchałowskiego 4, pieszczotliwie nazy-
wane przez uczniów CIX-em, to zdaniem
wielu szkoła wyjątkowa. To właśnie w tej
szkole dzieci z chorobami i dysfunkcja-
mi ruchowymi, chore na autyzm lub ze-
spół Aspergera otrzymują szansę na dal-
szą naukę ponadgimnazjalną (w dużej
mierze nabytą w również zagrożonym
ograniczonym naborem Gimnazjum nr
96). To w tej szkole codziennie odbywa
się dla wszystkich najważniejsza życiowa
lekcja – wzajemnej tolerancji i niesienia
pomocy. To właśnie TA szkoła w 2014 ro-
ku, decyzją Biura Edukacji, rozpoczęła
nabór do klasy eksperymentalnej o pro-
filu ratownictwa medycznego i promo-
cji zdrowia. Program autorski opraco-
wany przez Jolantę Górecką zakładał
ogólne kształcenie programowe, rozsze-
rzone o zagadnienia z zakresu biologii,
języka angielskiego a także obowiązko-
we zajęcia praktyczne z ratownictwa
medycznego i promocji zdrowia. 

T rzeba podkreślić że ówczesny
zastępca burmistrza Witold
Kołodziejski inicjatywę utwo-

rzenia jedynego tego typu oddziału w
Warszawie przyjął z wielkim entuzja-
zmem i zapewnił środki pozwalające
na zakup niezbędnego wyposażenia
klasy objętej patronatem Ochotniczej
Straży Pożarnej na Ursynowie. Dzięki
nawiązanej współpracy z Wydziałem
Nauk o Żywieniu Człowieka, który mie-
ści się w kampusie SGGW, uczniowie
uczestniczą w tematycznych wykładach
tej uczelni. Grono pedagogiczne jest
pewne, że dla ich wychowanków zdo-
byta wiedza i umiejętności będą solid-
nym fundamentem i pozwolą na dalsze
kształcenie wyższe z zakresu zdrowia i
ratownictwa medycznego. Warto wspo-
mnieć, ze inicjatywa powstania klasy
ratownictwa medycznego spotkała się
z wielkim entuzjazmem służb mundu-
rowych oraz wyższych szkół ratownic-
twa, jako naturalny zasób studentów i
późniejszych kadr zawodowych.

Niestety, po ostatnich wybo-
rach samorządowych długo-
falowy zamiar prowadzenia

tej klasy – z niezrozumiałych powodów
–  spotkał się z dezaprobatą nowych
włodarzy. Po niespełna roku nauki pod-
jęto decyzję o LIKWIDACJI tej klasy,
wyrzuceniu w błoto kilkudziesięciu ty-
sięcy złoty, wygaszeniu entuzjazmu
uczniów. W roku 2015/2016 w Liceum
im. Modrzejewskiej prowadzony bę-
dzie jedynie nabór do jednej klasy o
profilu integracyjnym w ograniczonej
liczbie uczniów do 20 osób. Sytuacja
ta logicznie prowadzi do stwierdzenia,
że szkoła nie jest obiektem zaintereso-
wania ursynowskich władz. Odważ-
niejsi mówią wprost, że władze dzielni-
cy chcą wygasić CIX, by doprowadzić do
ostatecznej likwidacji szkoły. Jak to
możliwe? W odpowiedzi na pismo dy-
rektor Janiny Kubickiej z dnia 15 stycz-
nia 2015, w którym zwraca się ona z
prośbą o dofinansowanie obozu szkole-
niowego (celem obozu jest trening
umiejętności ratowniczych w różnych
sytuacjach i warunkach terenowych), 5
lutego 2015 zastępca burmistrza Woj-
ciech Matyjasiak (IMU) podkreśla, że w
pierwszej kolejności działania Zarządu
Dzielnicy Ursynów skierowane będą na
zadania wynikające z ustawy o systemie
oświaty tj. zapewnienie miejsc dla
wszystkich dzieci w przedszkolach i
szkołach. Jednocześnie uszczypliwie
akcentuje, że w budżecie Wydziału
Oświaty i Wychowania nie ma zada-
nia, w którym znajdowałyby się środki
na pokrycie kosztów organizacji wycie-
czek szkolnych, a kwestie dotyczące do-

posażania szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych będą realizowane w
miarę wolnych środków. Z kolei bur-
mistrz Robert Kempa (PO) – w obliczu
oburzenia i licznych protestów ze stro-
ny środowiska uczniowskiego – stanow-
czo zapewnia, że pieniądze na obóz
szkoleniowy (7 tys. złotych) znajdzie i
że likwidować placówki nie zamierza.
Jak można się odnieść do wykluczają-
cych się stanowisk Zarządu w obliczu
faktu, że klasa ratownictwa medyczne-
go na rok 2015/2016 nie została za-
twierdzona i nabór nie będzie konty-
nuowany?! 

Gdzie logika? – pytają miesz-
kańcy Ursynowa z empatia
dla uczniów, którzy swoją

postawą chcą zamanifestować chęć
niesienia pomocy. Rodzice z własnych
środków sfinansowali mundury, ze-
brali już pieniądze na obóz. Są bar-
dzo zaangażowani w istnienie i funk-
cjonowanie szkoły. W podobnej sytu-
acji i niepewności są też rodzice
uczniów z terapeutycznego Gimna-
zjum nr 96 przy ul. Wokalnej, z który-
mi Pan Burmistrz w dniu 16.03.2015
nawet nie podjął dialogu. Rozżalona
delegacja złożyła petycję w sekreta-
riacie, licząc na konstruktywną i szyb-
ką odpowiedź. Rozżalenie jest tym
większe, że zabrakło konsultacji spo-
łecznych, a decyzje podejmowano za
zamkniętymi drzwiami. Przełamać ta-
bu mają rozmowy z dyrektorami szkół
dotkniętych restrukturyzacją. Jednak
rozmowy to jedno, a oficjalne ogło-
szenia to drugie. 

Aprzecież nie rozmawiamy o
jakimś tam Gimnazjum i ja-
kimś tam Liceum. To nielicz-

ne na Mazowszu ośrodki szkoleniowe
dla dzieci z problemami zdrowotny-
mi, takimi jak autyzm, zespół Asperge-
ra, choroby i dysfunkcje narządów ru-
chu, a te dzieci uczą się w klasach in-
tegracyjnych z młodzieżą w pełni zdro-
wą. CIX to jedyna szkoła na Ursynowie
i jedna z czterech w Warszawie, która
otrzymała grant unijny Erasmus Plus
dla projektu “Osiąganie europejskich
standardów poprzez podnoszenie ja-
kości pracy szkoły i uatrakcyjnieniu jej
wizerunku na rynku edukacyjnym”
(cóż za ironia z twierdzeniem obec-
nego zarządu, że szkoła nie ma znaczą-
cych osiągnięć edukacyjnych....). To
placówka wyróżniona znakiem pro-
gramu „Szkoła Dialogu 2014”. W do-
datku posiada (jeszcze) jedyną w War-
szawie i jedną z niewielu w Polsce kla-
sę ratownictwa medycznego i promo-
cji zdrowia. 

Drodzy sąsiedzi, wiadomo, że
poruszane przez Zarząd Ur-
synowa kwestie potrzeby

stworzenia dodatkowych miejsc w
szkołach podstawowych i przedszko-
lach są bardzo ważne i jak najbardziej
należy je realizować, ale czy zamiast li-
kwidować poszczególne szkoły czy
upychać po trzy klasy podstawowe w
budynkach gimnazjum czy liceum
(problem jest bardziej złożony, pisze o
tym w swojej interpelacji radny Paweł
Lenarczyk), nie lepiej utrzymać pełne
nabory, a mniej obłożone szkoły orga-
nizować w jednym budynku, wykorzy-
stując odzyskany budynek na pełno-
wymiarową szkołę podstawową z od-
działami przedszkolnymi? Przecież nic
nie stoi na przeszkodzie, by w jednym
budynku było Gimnazjum i Liceum,
działające niezależnie, a mimo to wza-
jemnie się uzupełniające. Nic też nie
stoi na przeszkodzie, by rozwijać tak
ważne i pożądane projekty jak klasa
ratownictwa medycznego, która po-
szerza ofertę edukacyjną Ursynowa,
jest kierunkiem atrakcyjnym i pożąda-
nym ze względu na oczekiwania spo-
łeczne. Uczniowie tej klasy są gotowi

brać udział w zabezpieczaniu ratow-
niczym imprez i pikników jako wspar-
cie jednostek Ratownictwa Medyczne-
go. W przyszłości po ukończeniu kursu
KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomo-
cy), zakończonego uzyskaniem pań-
stwowego certyfikatu, będą mogli wy-
konywać swoje zadania jeszcze efek-
tywniej. Pedagodzy szacują, że mogą
wypełnić w tym roku dwie klasy inte-
gracyjne i dwie ratownictwa. Pytam
zatem, dlaczego i w czyim interesie nie
pozwala się tak ważnej dla społeczeń-
stwa szkole na rozwój? 

Nie pozostawimy młodzieży sa-
mej sobie, dołożymy wszel-
kich starań, by zmiany po-

wstałe w szkole znalazły swoje faktycz-
ne uzasadnienie, ponieważ obecny po-
pulizm serwowany przez urzędników i
samego Pana Burmistrza jest mało wia-
rygodny. Szkół takich, jak Gimnazjum
nr 96 czy Liceum im. Heleny Modrze-
jewskiej, ze względu na klasy integracyj-
ne nie można oceniać na podstawie
wskaźnika Edukacyjnej Wartości Do-
danej. Dla uczniów tych klas wartością
i sukcesem jest nabycie umiejętności
społecznych, pewności siebie i zdobycie

poczucia własnej wartości. Miejsca
przedszkolakom i uczniom szkół pod-
stawowych można zapewnić w inny
sposób niż poprzez ograniczanie dzia-
łalności potrzebnych szkół. Trzeba tyl-
ko chcieć i umieć rozwiązywać proble-
my. Na tę chwilę pozostaje wiele pytań
i niepewności uczniów, rodziców oraz
zainteresowanego sprawą ursynowskie-
go społeczeństwa, w dużej liczbie skła-
dającego się z absolwentów CIX-a i Gim-
nazjum nr 96. 

Jako Nasz Ursynów będziemy za-
chęcali władze dzielnicy i miasta
do prowadzenia dialogu z ro-

dzicami, nauczycielami i młodzieżą.
Dialogu, a nie ograniczenia się do wy-
tycznych miejskiego Biura Edukacji.
Wszystkie te grupy są niedoinformo-
wane, a decyzje podejmuje się za ich
plecami. Takich praktyk nie popieramy
i popierać nie będziemy. Zachęcamy za
to do poparcia petycji, którą wystosowa-
li do władz dzielnicy rodzice Gimna-
zjum nr 96: http://www.petycjeonli-
ne.com/ratujmy_szkoy_terapeutycz-
ne_na_ursynowie

J a r o s ł a w  P ł a s k o c i ń s k i
S t o w a r z y s z e n i e  N a s z  U r s y n ó w
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Zespół Quorum śpiewał
kiedyś “Ach, co to był za
ślub”, a po tym, co we
wtorek działo się w Gale-
rii ursynowskiego Domu
Sztuki SMB “Jary”, moż-
na by zaintonować: “Ach,
co to był za wernisaż”. 

Było tłumnie, uroczyście, a za-
razem swobodnie i sympatycz-
nie. Było pięknie. 

A wszystko za sprawą miesz-
kającej kilka kroków od Domu
Sztuki - a więc też już nie tylko
na Ursynowie, ale nawet na
osiedlu Jary - fotograficzki Ewy
Żelewskiej-Florek, absolwent-
ki Technikum Fototechniczne-
go przy ul. Spokojnej w War-

szawie, niegdyś montażystki 
w TVP. 

Wystawa “Co mi w duszy
gra...” przyciągnęła multum
przyjaciół artystki, wśród nich
ludzi kina i telewizji. “Widocznie
wiele osób dobrze mi życzy”, po-
wiedziała, witając gości.

Od czasów swojej pierwszej
wystawy w Galerii Domu Sztuki,
sprzed pięciu lat, Żelewska-Fl-
orek poczyniła duże postępy. Te-
raz z większą wrażliwością, z
lepszym wyczuciem barwy i
kompozycji, z doskonalej opa-
nowanym warsztatem, fotogra-
fuje naturę i ludzi. Pokazuje
świat takim jaki jest, ale wyko-
rzystuje też możliwości, jakie

otwiera przed nią fotografia cy-
frowa. Jak sama pisze, “metodą
prób i błędów” eksperymentuje
z różnymi estetykami 

(np. stylizacją zdjęć na dawne
malarstwo, upodabnianiem ich
do grafiki) i technikami, ostatnio
- z makrofotografią czyli foto-
grafowaniem małych przedmio-
tów z bliska. 

Zrobione z dużą kulturą, przy-
jemne w oglądaniu, pogodne,
można rzec: wiosenne w nastro-
ju fotogramy spodobały się
uczestnikom wtorkowego wer-
nisażu w Domu Sztuki, a autor-
ka opuszczała tutejszą Galerię
obdarowana przez nich bukie-
tami kwiatów. B U A

Za nami pierwsza odsłona
„Localnych” Dyskusji na
temat ursynowskich pro-
jektów zgłoszonych do bu-
dżetu partycypacyjnego na
2016 rok, Dyskusje organi-
zowane są przez stowarzy-
szenie Miasto Ursynów i
klubokawiarnię Local. 

Frekwencja dopisała, a for-
muła 30 minut dyskusji prze-
widzianych na każdy prezen-
towany projekt sprawdza się
znakomicie. Jesteśmy szalenie
zadowoleni, że w trakcie wy-
miany zdań padają konstruk-
tywne uwagi tyczące projek-
tów, a rozmówcy nieskrępowa-
ni oficjalną atmosferą urzędu
pozwalają sobie na dłuższe,
rzeczowe wypowiedzi. Wszyst-
kie te pozytywne odczucia po-
zwalają sądzić, że ursynowski
klub dyskusyjny, powstały przy
stowarzyszeniu Miasto Ursy-
nów, utrzyma swoją dotychcza-
sową dynamikę rozwoju. Za-
praszamy serdecznie wszyst-
kich państwa do udziału w de-
batach. Zapraszamy róweniż

serdecznie projektodawców,
którzy chcieliby zaprezentować
swój projekt. 

Kilka słów o stowarzyszeniu
Miasto Ursynów pozwoli lepiej
zrozumieć ideę organizowa-
nych przez nas dyskusji. Miasto
Ursynów to miasto-pogląd na
sprawy naszej dzielnicy. Nie
idziemy w lewo, ani w prawo
tylko do przodu, zgodnie z ha-
słem ruchów miejskich. Idea,
która pozwala rozumieć Ursy-
nów jako niezależną jednostkę,
a nie jedną z 18 dzielnic War-
szawy, jest dla nas kluczowa.
Nie oznacza to, że mamy dąże-
nia separatystyczne, bardziej
chodzi nam o to, że mieszkańcy
Ursynowa powinni mieć więk-
szy wpływ na realizowane w
obrębie dzielnicy inwestycje.
Oczywiście, jest to trudne bio-
rąc pod uwagę ustrój m. st. War-
szawa, ale taka postawa bez
wątpienie może przyczynić się
do rozwoju społeczeństwa iście
obywatelskiego. Taki mamy cel.
Chcielibyśmy zachęcić do takiej
postawy i umożliwić mieszkań-

com realizację ich postulatów.
Dlatego jesteśmy organizacją o
charakterze watch doga (stró-
żujący pies), patrzymy władzy
na ręce. Nie jesteśmy głosem
wszystkich mieszkańców Ursy-
nowa, lecz głosem części mło-
dego pokolenia, które wycho-
wało się na Ursynowie, a po-
dwórka i urbanistyczny cało-
kształt blokowiska uważamy za
swój drugi dom. Chcemy eks-
ponować uroki Ursynowa, dla-
tego bliskie jest nam pojęcie
przestrzeni publicznej. To na-
sza przestrzeń wspólna, która
może być przyczynkiem do
większych zmian. Jak mawiał
Christian Norberg Schulz –
„człowiek nie tylko istnieje w
przestrzeni, ale tworzy prze-
strzeń jako wyraz struktury
swojego świata”.

„Localne” Dyskusje na temat
ursynowskich projektów złożo-
nych do budżetu partycypacyj-
nego są wstępem do szerszej
dyskusji o przestrzeni publicz-
nej Ursynowa. Jakość tej prze-
strzeni, a zwłaszcza kwestie ur-
synowskiej roślinności są poważ-
nym tematem do omówienia.
Nie oznacza to jednak, że te te-
maty przysłaniają nam wgląd w
inne zagadnienia i kwestie pro-
blematyczne naszej dzielnicy, i o
tych sprawach również będzie-
my dyskutować, a wnioski wy-
pracowane wraz z mieszkańca-
mi będą skutecznymi argumen-
tami w walce o lepsze jutro. Za-
leży nam na tym, aby mieszkań-
cy włączyli się w proces opinio-
twórczy i właśnie dlatego ważny
jest dla nas ursynowski klub dys-
kusyjny. Zapraszamy serdecznie
do wyrażenia swojej opinii pod-
czas organizowanych przez Mia-
sto Ursynów dyskusji otwartych.
Spotkania na temat projektów
złożonych do budżetu obywa-
telskiego odbywają się w każdą
niedzielę o godzinie 13:00 w klu-
bokawiarni Local przy 
al. KEN 47.

J a n  M i e c z y s ł a w  Ł a w r y n o w i c z

Niedzielny poranek (15
marca) na Lotnisku Cho-
pina w Warszawie rozpo-
czął się bardzo nietypowo.
Najpierw w strefie odlo-
tów pojawił się niezwykły
instrument – fortepian
Steinway&Sons z limito-
wanej edycji Arabesque. 

Chwilę później lotnisko roz-
brzmiało jazzowymi aranżacja-
mi znanych utworów w wykona-
niu Włodka Pawlika – polskiego
laureata nagrody Grammy. Nie-
codziennego recitalu wybitnego

polskiego jazzmana wysłuchało
kilkuset pasażerów oczekujących
na odlot z Warszawy. Mogli oni
usłyszeć m.in. takie utwory, jak:
Fly Me to the Moon, The Girl from
Ipanema oraz kompozycje z na-
grodzonej Grammy płyty Włodka
Pawlika „Night in Calisia”.

Koncert okazał się wyjątkowy
nie tylko ze względu na miejsce
i artystę, który zasiadł za klawi-
szami, ale także za sprawą in-
strumentu, na którym zagrał.
Arabesque, bo o nim mowa, to
wyjątkowy fortepian legendar-

nej marki Steinway&Sons zapro-
jektowany przez znanego ame-
rykańskiego designera Dakotę
Jacksona. Limitowana seria kil-
kudziesięciu luksusowych forte-
pianów została stworzona z oka-
zji 160. rocznicy powstania mar-
ki, na której instrumentach gra-
li najlepsi muzycy klasyczni i jaz-
zowi minionego i obecnego stu-
lecia. To obecnie najdroższy for-
tepian do kupienia w Polsce.

Organizatorami koncertu
Włodka Pawlika byli: wyłączny
dystrybutor Steinway& Sons w
Polsce – firma Zibi S.A. oraz Lot-
nisko Chopina.

y b y

„Ku radości i zdziwieniu”
to tytuł wystawy obrazów
Bogny Hiszpańskiej w Gale-
rii U w Domu Kultury Sto-
kłosy, ul. Lachmana 5. Ar-
tystka posługuje się techni-
ką wyklejanych mozaik.

Obrazy-mozaiki Bogny Hisz-
pańskiej cieszą się uznaniem
oglądających. Nic dziwnego,
autorka stosuje technikę wykle-
jania, co umożliwia jej tworze-
nie kolorowych, fantazyjnych
kompozycji przepełnionych
śródziemnomorskim światłem,
nastrojem kawiarnianych
wnętrz, pięknem kwiatów i sło-
necznych pejzaży. Odrębny te-
mat stanowią dla niej koty. Ich

tajemniczość i urok inspiruje ją
od dawna. 

Bogna Hiszpańska wymyka
się próbom przypisania jej do
jakiegoś trendu artystycznego,
czy modnego kierunku w sztu-
ce. Pozostaje na uboczu głów-
nego nurtu, odporna na obce
wpływy. Jedyny, widoczny
wpływ wywarła na nią twór-
czość jej ojca artysty malarza,
grafika, ilustratora - Stanisława
Hiszpańskiego. To pod jego
wpływem wypracowała sobie
ilustracyjne spojrzenie na rze-
czywistość. 

Bogna Hiszpańska tworzy
swój własny, odrębny świat. Szu-
ka piękna w zestawieniach

barwnych plam, i płaszczyzn.
Nie boi się żadnego tematu kom-
ponując pogodne mozaiki, do-
starczając widzom niezapomnia-
nych przeżyć. 

Artystka należy do rodziny
Hiszpańskich - właścicieli zna-
nej firmy produkującej obuwie,
wspierającej naukowców i arty-
stów. W uznaniu szczególnych
zasług dla kraju i stolicy w 2001
roku ulicę na tyłach Galerii Mo-
kotów nazwano „Rodziny Hisz-
pańskich”.

Wystawa będzie czynna do 9
kwietnia. Zorganizowano ją przy
pomocy finansowej Dzielnicy Ur-
synów m.st. Warszawy.

Te k s t  i  f o t .  M i r o s ł a w  M i r o ń s k i  

Artystka z sąsiedztwaRadośnie i kolorowo...

„Localne” dyskusje o Ursynowie Jazzowy poranek na Lotnisku

KKoonncceerrtt WWłłooddkkaa PPaawwlliikkaa,, jjeeddyynneeggoo ppoollsskkiieeggoo llaauurreeaattaa nnaaggrrooddyy
GGrraammmmyy ww kkaatteeggoorriiii jjaazzzz,, wwyyssłłuucchhaałłoo kkiillkkuusseett ppaassaażżeerróóww cczzeekkaajjąą-
ccyycchh nnaa ooddlloott zz WWaarrsszzaawwyy

SStteeiinnwwaayy&&SSoonnss jest produ-
centem najwyższej klasy forte-
pianów i pianin na świecie. Od
1853 roku nieprzerwanie wy-
znacza standardy dźwięku i
piękna. Instrumenty te wybie-
rane są przez 9 na 10 artystów
koncertowych. Firma skupia
elitarne grono Artystów Ste-
inway, do którego należą naj-
lepsi muzycy świata, w tym 23
pianistów z Polski. W portfolio
Steinway & Sons znajdują się
również pianina i fortepiany
marek Boston i Essex. 
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Wiosenny ogród E.Leclerc
Z okazji zbliżającej się wiosny E.Leclerc na terenie całej Polski prezentuje kata-
log promocyjnych produktów. Atrakcyjne ceny obejmują asortyment spożywczy,
ogrodowy, sprzęt kuchenny, akcesoria samochodowe i wiele innych artykułów,
których promocyjne ceny wzmocnią wiosenny nastrój klientów. Akcja trwa od
10 marca do 22 marca br. 

Wiosna to czas wyjątkowy, w którym przyroda budząc się do życia, zmienia się na naszych
oczach.To doskonała pora na spacery i korzystanie z pierwszych promieni słońca. E.Leclerc wy-
chodząc jej naprzeciw, otwiera podwoje do wiosennego ogrodu przedstawiając kolekcję radosnych
barw, która ma szansę zainspirować klientów i pobudzić do jeszcze większego optymizmu.

Na osoby lubiące kwiaty i kunszt ogrodnika czeka krzew róży w wielu odmianach – rabatowej,
wielokwiatowej, pnącej i innych w atrakcyjnej cenie 3,59 zł. Cebula mieczyka dostępna w różnych
kolorach jest już za 0,29 zł. Na klientów czekają również drzewka owocowe, rabarbar dekoracyj-
ny, agrest i wiele innych wiosennych niespodzianek.

Klienci, którzy planują wypoczynek w
plenerze z rodziną czy przyjaciółmi mają
szansę skorzystać z zakupu mebli oraz na-
rzędzi ogrodowych. Oprócz drzewek, krze-
wów owocowych, doniczek, mini szklarni i
innych, E.Leclerc wprowadza w ofertę skła-
dany z metalu zestaw mebli ogrodowych
huśtawkę VIP, oraz figurki dekoracyjne, wi-
szące kwietniki i bambusowe lampiony. 

E.Leclerc na wiosnę, pamiętając rów-
nież o najmłodszych klientach, wprowa-
dził do oferty zabawki w plenerze. Kom-
plet do piaskownicy (4 elementy) już za
2,99 zł. oraz inne dodatki do piasku 
w równie wiosennych cenach. 

Dla niektórych wypoczynek wiąże się
ze sportem, dlatego E.Leclerc również za-
prasza do zapoznania się z cenowymi pro-
mocjami rowerów, dwukołowej hulajno-
gi za jedyne 29,99 zł, deskorolek i kijków
trekkingowych za jedyne 9,90 zł. za sztu-
kę. Rower MTB jest już dostępny od 300
zł. Sportowe torby, rowerowe kosze oraz
pompki są w ofercie za kilkanaście złotych. 

E.Leclerc to pierwsza europejska sieć zrzeszająca niezależnych handlowców prowadzących pod wspól-
nym szyldem ponad 500 sklepów wielkopowierzchniowych we Francji i innych krajach europejskich.
Ta najdłużej działająca w Polsce, bo już od 1995 roku, sieć super i hipermarketów, nie jest wielkim kon-
cernem, tylko stowarzyszeniem niezależnych przedsiębiorców. E.Leclerc to znak firmowy, podktórym
zrzeszeni są niezależni handlowcy, właściciele przedsiębiorstw zarządzanych w autonomiczny sposób.
Każdy sklep to odrębny podmiot - mała firma, robiąca wiele dla lokalnego rynku i płacąca podatki w
kraju, w którym działa. E.Leclerc jest stowarzyszeniem przedsiębiorców, którym zależy na rozwoju za-
wodowym i równocześnie na wspieraniu społeczności lokalnych. Wroku 2013 sieć E.Leclerc osiągnę-
ła obroty w wysokości 2749 milionów złotych. Sieć  E.Leclerc została laureatem prestiżowej nagrody
branży retail i FMCG, Retailer of the Year 2011 oraz  Retailer of the Year 2012 w kategorii Hipermar-
ket. Obecnie zatrudnia  ok. 4 700 pracowników w 43 sklepach znajdujących się w 41 miastach na te-
renie 16 województw. Wszystkie sklepy marki Billa zakupione w 2010 roku od Rewe Group są obec-
nie niezależnie działającymi spółkami zarządzanymi przez polskich przedsiębiorców.
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Piórem Derkacza

Janusz Palikot
ppoosseełł,, ppeerrffoorrmmeerr,, kkaannddyyddaatt nnaa PPrreezzyyddeennttaa RRPP 

W czasach, gdy skandal goni za skandalem, a media niemal na żywo o tym informują, program
„Skandaliści” stał się zwykłym „skandalikiem”. Okazuje się, że życie pisze najlepsze scenariusze,
które w zupełności zaspokajają zwykłą ludzką próżność. Wyciągnięcie „trupa” z szafy, który na
oczach telewizyjnej widowni puścił sobie dymka, wywołało skandal... wewnątrz samej ogólno-
polskiej stacji telewizyjnej. Program znikł z anteny, razem z jego twórcami. Życie nie znosi próż-
ni, nawet w takiej dziedzinie jak skandale. Na te najnowsze nie musimy długo czekać , bo one już
są i za chwilę się o nich dowiemy! J e r z y  D e r k a c z

Dwa wydarzenia z punktu ursynowskiego wielbiciele szachów spowodo-
wały u mnie wahania nastroju. Niedawno minęła kolejna rocznica śmier-
ci Roberta Jamesa “Bobby’ego” Fishera, jednego z największych szachi-

stów w historii ludzkości, który dotychczas jest wzorem dla wielu początkujących
i zaawansowanych adeptów królewskiej gry, powstałej prawdopodobnie gdzieś
w północnych Indiach około VI wieku n.e.

Arabowie, dzięki którym gra rozprzestrzeniła się na kraje Europy w okolicach VIII wieku, prze-
jęli ją od Persów. Ci zaś wcześniej zapoznali się indyjskim “wynalazkiem”.

Wielokrotnie już pisałem, że europocentryzm nie pozwala nam na zrozumienie innych, o wieki, a na-
wet tysiąclecia starszych kultur. Dla nas, Europejczyków i Amerykanów historia szachów rozpoczęła się
w XIX wieku, dla niewielu w XVI, a tylko garstka historyków kultury wie, że już Alfons X Mądry, król
Kastylii i Leonu w XIII wieku utworzoną przez kalifa Al-Ma’muna (XI w.) “szkołę tłumaczy w Toledo”
wspierał finansowo i duchowo. Zgromadzono tam uczonych żydowskich, arabskich i chrześcijańskich
- wyznawców trzech religii monoteistycznych, wierzących w zasadzie w tego samego Boga, bo przecież
Stary Testament jest bazą wszystkich trzech. Nie wdając się w dyskusje o religiach i wierze, możemy śmia-
ło stwierdzić, że te tak różne cywilizacje potrafiły istnieć obok siebie i nawet ze sobą współpracować.
W dzisiejszych czasach nasilania się radykalizmu, zbrojeń i komercji - nie do pomyślenia.

Zadaniem uczonych z Toledo było tłumaczenie rękopisów, traktatów naukowych głównie z języ-
ka arabskiego i hebrajskiego na łacinę i hiszpański kastylijski, a później już tylko na hiszpański.

Libro de los Juegos, (Księga gier), zwana Libro de acedrex, dados e tablas (Księga gier w szachy, ko-
ści i backgammona) Alfonsa X Mądrego także
ostateczne szlify otrzymała w Toledo (back-
gammon [ang., pol.] - tryktrak [pol.] -  tabla
[hiszp.] -  tawila, nard [ar.] - nardy [ros.]). Dla
ciekawskich: “tryktrak” jest wyrazem dźwięko-
naśladowczym - odgłos dwóch kości do gry, to-
czących się w otwartym, drewnianym pudełku.

“Księga gier” zawierała około 100 zadań szachowych, skopiowanych z rękopisów arabskich mi-
strzów tej gry. Dopiero kilka wieków później wprowadzono w szachach granych w Europie zmia-
ny w poruszaniu się niektórych bierek, co spowodowało znane nam “przyspieszenie” gry. Jeszcze
później, pomyślano o roszadzie we współczesnym znaczeniu.

Dziś znamy setki arcymistrzów, kilkunastu mistrzów świata, a przecież już od początków arabskich gra-
no o to, kto jest najlepszy, kto zostanie na dworze kalifa, kto będzie nazywany mistrzem szatrandża. (Sza-
trandż [ar. z pers.], indyjskie czaturanga), czyli właśnie ta gra w szachy przed europejską “reformą”. 

Dzięki właśnie takim ośrodkom jak Toledo, zachowały się kopie manuskryptów z wieków VIII-
-XII. W rękopisach odnotowywano nazwiska najlepszych szachistów współczesnych i przeszłych.
Okazuje się, że siłą gry, czyli potencjałem i umiejętnościami szachowymi tamci mistrzowie mogli-
by równać się z wieloma współczesnymi arcymistrzami. Okazuje się, że ludzie żyjący setki, a nawet
tysiąc lat temu nie byli tacy głupi jak nam się wydaje. Warto to przemyśleć. 

Tamci wielcy mistrzowie szatrandża już dawno nie żyją, nie żyje też od siedmiu lat, moim zdaniem
największy geniusz królewskiej gry - Bobby Fisher. I jest to smutne, mimo, że taka jest kolej rzeczy.

Aby wydobyć się z nostalgii, która mnie opanowała i odgonić smętne myśli, dowiedziałem się, jak-
by na życzenie, o projekcie SZACH-MAT ARENA. Mogłem zatem zakrzyknąć: “Umarł król [szach
mat - ar.], niech żyje król”, bo dzięki takim pomysłom narodzą się na pewno nowi królowie szachów.

Okazuje się, że Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji przeprowadzi we foyer Areny Ursynów przy
ul. Pileckiego akcję “SZACH-MAT ARENA”. Przez ponad cztery miesiące od poniedziałku do piątku w
godzinach 9:00-21:30 można będzie, zapłaciwszy symboliczne 2 złote, usiąść przy turniejowych “de-
skach” i zagrać bierkami Stauntona w blitza lub pograć w szybkie szachy, bo do dyspozycji będą też
zegary szachowe. Szczegóły można poznać na stronie Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Ponieważ mile widziani są wszyscy sympatycy królewskiej gry, która wbrew określeniu jest bar-
dzo egalitarna, to spodziewam się, że pojawią się w Arenie zarówno starsi jak i młodzi wiekiem wiel-
biciele Caissy. I jestem pełen nadziei, że tego typu inicjatywy - upowszechnianie jednego z najwięk-
szych wynalazków ludzkości -  zrodzą nowych mistrzów, byśmy mogli zakrzyknąć: 

“Szach mat, niech żyje król”.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Umarł król - szach mat

„Okazuje się, że ludzie ży-
jący setki, a nawet tysiąc
lat temu nie byli tacy 
głupi jak nam się wydaje”

Wśród propozycji zgłaszanych do budżetu partycypacyjnego znalazł się
projekt zastąpienia donic przy Świętokrzyskiej zielenią “z prawdziwe-
go zdarzenia”. Ta w donicach nie jest zatem “z prawdziwego zdarze-

nia”. Szkoda tylko, że nie wiedziano o tym wcześniej, kiedy na łapu-capu, aby tyl-
ko zdążyć przed okrągłą 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, uszczę-
śliwiono nas donicami. Projekt zakłada, że donice poszłyby precz z Pl. Powstańców Warszawy i wy-
remontowanej Świętokrzyskiej, a w ich miejsce miałyby zostać posadzone drzewa i krzewy oraz urzą-
dzone kwiatowe rabaty na odcinku Świętokrzyskiej od ul. Kopernika do ronda ONZ.

Projekt nazwany “Zielona Świętokrzyska” wyceniono na 746 tys. złotych. Podobna koncepcja zgło-
szona przez Karinę Dudzińską opiewa na 815.760 zł, poza ceną różni się tym, że wskazuje na konkret-
ny gatunek drzewa, czyli lipę warszawską. Te dwa projekty, jak również wszystkie kolejne wiązałyby
się jednak z koniecznością demontażu części płyt chodnikowych, a świeżo położona nawierzchnia ma
trzyletnią rękojmię. Jakakolwiek ingerencja z zewnątrz będzie skutkować utratą gwarancji. 

Można odnieść wrażenie, że największym wygranym rozpoczynającej się batalii będzie przysło-
wiowy szwagier dyrektora, producent i dostawca donic, który w swoim czasie podpisał lukratywny
kontrakt z miastem.  Nastoletni warszawski pętqak doskonale wie, że północna pierzeja ulicy Świę-
tokrzyskiej (czyli strona o numeracji parzystej), jest jednym z najbardziej nasłonecznionych miejsc
w stolicy. W upalne dni trudno było tamtędy przejść, mimo że w ostatnich latach osłonięta była roz-
rośniętymi drzewami, głównie platanami. Drzewa te w znakomitej większości wycięto, a w to miej-
sce postawiono drzewa „doniczkowe”. Urzędnik podejmujący decyzję o wycięciu drzew w tym miej-
scu i zastąpieniu ich donicami powinien zostać na przykład w upalne lato przykuty na cały dzień do
ławki w cieniu donicy i pozbawiony jadła oraz napitku. Byłaby wtedy jakaś nadzieja, że przed powzię-
ciem kolejnych ważnych decyzji wpierw uruchomi swoje nader skromne zwoje mózgowe.  

Gatunki drzew dobrano w donicach tak, aby zbytnio nie wyrosły. Od początku więc nie było naj-
mniejszej szansy na to, że szpalery
owych doniczkowych drzewek za-
pewnią ludziom chociażby mini-
mum cienia. Nie jest to niestety je-
dyny „urok” przyjętych rozwiązań.
Tak naprawdę drzewka posadzono
bowiem w wielkich drewnianych
skrzyniach, które tylko umownie
można nazwać donicami. Wiado-

mo, że drewno po kilku latach zmurszeje i tak czy siak trzeba je będzie wymienić, a to niestety sło-
no kosztuje. Równie kosztowna jest pielęgnacja, ponieważ drzewka w donicach trzeba regularnie
podlewać. W „donicach” przygotowane są specjalne wlewy, co oznacza, że na ciągi piesze musi wje-
chać pojazd z wodą. Na razie chodniki wytrzymają obciążenie cystern, ale co będzie jutro, nie wia-
domo. Wiadomo natomiast, że podlewanie doniczkowych drzewek obciąża budżet miasta. 

W świetle powyższego zastąpienie “donic” drzewami, krzewami i rabatami wydaje się konieczną ko-
niecznością i oczywistą oczywistością. Stolica państwa zrzeszonego w UE z natury rzeczy powinna bo-
wiem być wzorem elegancji i przykładem przemyślanych, służących ludziom rozwiązań architektonicz-
nych oraz drogowych. W opisywanym przypadku wydaje się, że władze miasta zbytnio zaufały projek-
tantom, których wizja nie zawsze musi być słuszna. Przyjęto rozwiązania dosyć kosztowne, bez mery-
torycznej dyskusji w gronie fachowców. Koszty znacznie wzrosną. Jednak jest to konieczność, ponie-
waż wizje dzisiejszych urbanistów i projekty architektów często jeżą włosy na głowie. Dobrym przykła-
dem kompletnego chaosu urbanistycznego w Warszawie jest rejon Dworca Południowego. 

Architekt projektuje domy i wnętrza i przedstawia kosztorysy osobom zainteresowanym, urba-
nista zaś jest osobą zajmującą się zagospodarowaniem terenu i opracowywaniem planów przestrzen-
nych, czyli jest wizjonerem. Kiedy patrzę na radosną twórczość stołecznych urbanistów i architek-
tów widzę coraz szerszą przepaść dzielącą ich od swoich przed i powojennych poprzedników. Ja-
ko przykład zawsze stawiam zabytkowy tor wyścigów konnych na Służewcu, architektoniczną pe-
rełkę. Drugą taką trudno znaleźć w Europie. Projektowany na początku lat trzydziestych ubiegłe-
go stulecia obiekt to creme de la creme europejskiej architektury. Wtedy po ulicach stolicy jeździ-
ło może 1000 pojazdów na krzyż - aut i dorożek, mimo to zaprojektowany wówczas parking speł-
nia swoją rolę 80 lat później. To dopiero jest wizja! 

Służewiecki hipodrom zaprojektował zespół kierowany przez Zygmunta hrabiego Plater - Zyber-
ka. Obiekt ten jest tylko jednym z jego wielu dzieł. Hrabia projektował także domy i kamienice w sty-
lu modernistycznym. Od dziesięcioleci można cieszyć wzrok i pokazywać zagranicznym gościom uni-
katowy budynek mieszkalny przy Alei Szucha, który nawiązuje stylem do neoekspresjonizmu, z ele-
mentami stylu okrętowego – ryzality mieszczące klatki schodowe otrzymały okrągłe okna przypo-
minające bulaje. Główny projektant kompleksu toru wyścigów konnych na warszawskim Służewcu,
otwartego 3 czerwca 1939 r., zaprojektował również domy mieszczące się przy ul. Chocimskiej 25 i
Senackiej 10, jak również kamienicę u zbiegu Puławskiej i Narbutta. Czemu przywołuję nazwisko Zyg-
munta hrabiego Plater - Zyberka w tym felietonie? Bo szlag mnie trafia na bezmózgowie wielu, choć
oczywiście nie wszystkich, naszych urbanistów i tumiwisizm stołecznych urzędników.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Dalsze wyrzucanie pieniędzy w błoto

„Stolica państwa zrzeszonego
w UE powinna być wzorem 
elegancji i  przykładem przemy-
ślanych, służących ludziom
rozwiązań architektonicznych”

I znów kampania rozpoczęta!
Przynajmniej nie brak mi tematu.
Lecz jak mam wybrać Prezydenta,
Spośród dwudziestu kandydatów?

Co rusz mądrzejszy! Chwalipięta!
Wszem obiecuje lepsze czasy.
Komu dać urząd Prezydenta?
Kto pretenduje? Same… asy!

Każdy z nich wierzy w stu procentach,
Że, gdy go Państwo wybierzecie,

Zadba o prestiż Prezydenta
I poważany będzie w świecie.

Wzbudzi entuzjazm w parlamentach,
Wszyscy postawią mu butelkę,

Wypiją zdrowie Prezydenta Putin, 
Obama oraz Merkel.

Więc trwa kampania, Matko Święta!
Jak w telewizji kiepski serial. 
Ale jak wybrać Prezydenta,

Gdy zapowiada się mizeria?

Na dudach gra orkiestra dęta,
Propagandowa dudni tuba,

Kto lepszy w roli Prezydenta?
Janusz Palikot czy Jarubas?

Który nam da popalić skręta?
A może sobie na złość zrobię,

Wybiorę babę Prezydenta!
Iwonę Piątek z Partii Kobiet!

Dziś, skoro może każdy pętak
Wybierać czystą, gin lub szkocką,

Można na urząd Prezydenta
Wybrać Nowicką albo Grodzką!

Czy Korwin Mikke to przynęta?
A może czeka nas siurpryza
I wybierzemy Prezydenta,

By w Belwederze mieć Kukiza?

Czy znów wypłynie na agentach
Reżyser Braun? Aż boli głowa!

Może na urząd Prezydenta
Nada się Wilk (Prawica Nowa)?

Do tego depczą im po piętach,
Kandydatury egzotyczne.

Ma chęć na etat Prezydenta
Łaska (z Wspólnoty Patriotycznej),

Korab-Karpowicz. Mistrz! Potentat!
I Słomka. Znacie kandydata?

A może urząd Prezydenta
Obejmie Nowak, Dzielny Tata?

Nie trzeba wiedzy mieć docenta,
Nie ważne, żeby coś mieć w głowie!

Kwalifikacje Prezydenta
Ma dziś ochroniarz. Narodowiec.

Takiej kolekcji nie pamiętam.
Dwudziestu chętnych do wyboru!

Lecz jak z nich wybrać Prezydenta,
Gdy mi poczucia brak humoru?

O wy! Wyborcy w Gdyni, w Kętach,
W Czarnym Dunajcu, Lipnie, Lesznie!

Jakiego chcemy Prezydenta?
Czy ma być w kraju jeszcze śmieszniej?

Tu koniec wiersza. Oto pointa,
Bo mnie wciąż dręczy myśl uparta.
Czy clowna chcę czy Prezydenta?

Widocznie nie znam się na żartach.
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Nawet najwięksi malkontenci muszą przyznać, że wiosna zbliża
się wielkimi krokami i to nie tylko w kalendarzu. Mnie również
udzielił się już słoneczny nastrój, co zapewne było powodem zwró-
cenia mojej szczególnej uwagi w ostatnich dniach na nowe trendy
w motoryzacji i komunikacji. W dzisiejszym felietonie szczypta ta-
kich właśnie zasłyszanych informacji...

Na początek może o „nowych pomysłach na dwóch kołach”. W stojakach war-
szawskiego systemu „Veturilo” pojawiły się już rowery. Ja zaś natrafiłem ostat-

nio na informację znad Sekwany, gdzie władze Paryża wpadły na znakomity pomysł zorganizo-
wania czegoś podobnego dla..., dzieci! Jest to ponoć pierwszy na świecie, autorski projekt syste-
mu rowerów publicznych dla dzieci. Obecnie w systemie o nazwie „Petit Velib”, jest wykorzysty-
wanych ok. 300 rowerów dostępnych w różnych, atrakcyjnych dla dzieci lokalizacjach (parki, cią-
gi spacerowe, promenady itp.). Oferta skierowana jest do rodziców z dziećmi w wieku już od dwóch
lat, a dostępność czterech rodzajów rowerów, pozwala na ich wygodne używania dzieciom do lat
-nastu. Paryż oczywiście posiada od lat doskonale funkcjonujący, rozbudowany system roweru
publicznego dla dorosłych, a nowy system dla dzieci to kolejny krok w otwieraniu się miasta dla
młodszych mieszkańców i turystów. Z pewnością, promowanie wśród najmłodszych tego najbar-
dziej przyjaznego ekologicznie środka transportu, przyczyni się w przyszłości do większej otwar-
tości mieszkańców Paryża na wprowadzanie czystszego, niskoemisyjnego transportu. Jestem prze-
konany, że to ciekawy pomysł, godny naśladowania również w polskich miastach.

Wspominałem już niegdyś
w jednym z wydań MOTO-
-PASSY, o pomysłach na krót-
koterminowy wynajem samo-
chodów w różnych, nie tylko
europejskich miastach. Pro-
gramy tego typu zdobywają
coraz większą popularność na
całym świecie. Ich głównym
założeniem jest ograniczanie
ruchu pojazdów prywatnych
w dużych metropoliach i od-
ciążenie zatłoczonych ulic. W
wielu przypadkach, skorzy-
stanie z auta wynajmowanego
może okazać się wygodniej-
sze i tańsze niż poruszanie się
po mieście własnym pojaz-
dem. Nie bez znaczenie są tu
również względy ekologicz-

ne, które najbardziej zauważalne stają się przy wykorzystaniu w systemie aut elektrycznych.
Jedną z największych atrakcji tego typu wypożyczalni jest możliwość pozostawienia samochodu
w miejscu, gdzie przestanie nam ono być potrzebne! Wszystko wspierane jest oczywiście przez
nowoczesne aplikacje mobilne działające on-line, co umożliwia proste wyszukania wolnego sa-
mochodu i minutowe rozliczenie się z operatorem. Niektóre systemy proponują również możli-
wości wynajmu samochodów wyższych klas. Zdarza się też, że w podobny sposób możemy za-
siąść za kierownicą atrakcyjnych samochodów sportowych i kabrioletów. Systemy krótkotermi-
nowego wynajmu samochodów działają z powodzeniem m.in. w Austrii, Niemczech, Francji i Wło-
szech. To wciąż nowość, ale pomimo krótkiego czasu działalności, wszystkie systemy cieszą się
dużą popularnością.

Coraz głośniej mówi się też o „samochodowym Veturilo” w Warszawie. Z ostatnich, docierają-
cych do mnie informacji wynika, że w naszym mieście myśli się o wykorzystaniu w takim syste-
mie ok. 500 samochodów, na początek w kilku dzielnicach miasta. W Warszawie, z pewnością nie
zostaną zaproponowane auta elektryczne z prostego powodu, braku wystarczającej liczby punk-
tów do ich ładowania. Wkrótce ma zostać ogłoszony w stolicy przetarg. Jedną z zachęt do korzy-
stania z aut w warszawskim systemie ma być możliwość poruszania się nimi po buspasach oraz
możliwość parkowania bez kosztów w strefach płatnego parkowania. Faworyzowane mają byś au-
ta niskoemisyjne, zaś zwycięzcą przetargu ma zostać firma, która zaproponuje najniższe koszty
wynajmu. System ma się finansować sam, miasto nie zakłada dotacji. Pierwsza koncesja ma zo-
stać udzielona na 4-5 lat, a szacowane obecnie, wstępnie koszt przejechania jednego kilometra,
to ok. 1 zł. Systemy krótkoterminowego wynajmu samochodów, już w niedalekiej przyszłości mo-
gą zrewolucjonizować miejski transport, zobaczymy, jak to będzie u nas...

I na koniec jeszcze jedna motoryzacyjna nowość. MobiParking, to wyróżniona w u.r. aplikacja,
która zdecydowanie ułatwiają funkcjonowanie za kierownicą. Program w inteligentny i prosty spo-
sób pozwala na dokonywanie opłat w strefach płatnego parkowanie za pomocą telefonu komór-
kowego. W programie tym, docenione zostały m.in. łatwość obsługi oraz fakt, że ułatwia ona ma-
newr parkowania samochodu zarówno kierowcom indywidualnym, jak i klientom flotowym, zaś
funkcja Start-Stop pozwala wnosić opłatę jedynie za realny czas postoju.

Jak by na to nie patrzeć, czas już przyszedł najwyższy na odkurzenie rowerów i przygotowa-
nie ich do sezonu...

M O T O W O J
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MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Nowe trendy...

W miastach po nowemu To tekst o niepotrzebnej śmierci i o odpowiedzialności. O reakcji najbliż-
szych i o tłumie. Tekst, który ma być przyczynkiem do dyskusji dokąd, ja-
ko społeczeństwo, idziemy. Co wiemy o sobie. Komentarzem wykracza-

jącym poza granice miasta Legionowo. 
Naprawdę trudno jest o tym pisać. Ale milczenie kosztować będzie nas

wszystkich więcej niż trauma najbliższych zmarłego chłopaka. Należy pisać, kiedy jeszcze pisa-
nie może coś zmienić na lepsze. To, co wydarzyło się w Legionowie, może wydarzyć się wszędzie.
Idzie o nienawiść, a nie o sprawiedliwość. Idzie o rozlewające się po Polsce napięcie, jeszcze nie
tworzące jakieś fali, która podmyje nasze państwo, ale już na tyle wielkie, by móc zapytać, czy
to państwo rzeczywiście jest nasze. Albo precyzyjniej - dla ilu ono w rzeczywistości “nasze” nie
jest. I dlaczego nie jest.

Tajniacy chcą wylegitymować chłopaków siedzących na ławce. Podejrzewają ich o handel nar-
kotykami. O dilerkę. Widzą jak ktoś do nich podchodzi, coś daje, coś dostaje, jakaś wymiana z rę-
ki do ręki. Jak się później okazuje, trafnie oceniają sytuację. Dwaj młodzi mężczyźni, właściwie chłop-
cy, rzucają się do ucieczki. Jeden uciekając próbuje połknąć zafoliowany pakiecik z suszem mari-
huany. Dławi się. Umiera.

Nieznane są szczegóły. Nie jest pewna wiedza o istotnych okolicznościach tej tragedii. Nie wia-
domo, czy interwencja policjantów w inny jeszcze sposób niż próba połknięcia w biegu dowo-
du przestępstwa przyczyniła się do tej śmierci. Nie wiadomo, czy to zadławienie było samoist-
ne, bez kontaktu policjanta z uciekającym, czy może interwencja, na przykład, próba zapobie-
żenia połknięciu, była współprzyczyną nieszczęścia. Wstępne raporty mówią, że na ciele chło-
paka nie ma fizycznych śladów interwencji. Zasinień, otarć. Drobiazgowe dochodzenie zwery-
fikuje tę informację. Pełne wyniki autopsji to przynajmniej tydzień, dwa tygodnie. Poszukiwa-
nie innych dowodów: ustalenie świadków zdarzenia, przesłuchania, zabezpieczenie nagrań
filmowych (jeśli takie są), ich analiza - to wszystko zabierze czas. To już nie jest kwestia tygodnia,
dwóch. To może potrwać miesiąc, dwa miesiące.

Tymczasem w mieście wybuchają burdy. Na filmach widać, że uczestniczący w nich młodzi
mężczyźni, niektórzy w charakterystycznych jasnych dresowych spodniach i w kapturach, rzuca-
ją kamieniami w policjantów, w komisariat. Wygląda to podobnie do stadionowych potyczek. Jest
zbieżność czasu zakończonego w Warszawie meczu, czasu na powrót i czasu zamieszek. Pojawia-
ją się ploty. Pośród nich nazwisko policjanta. 

Niezależnie, czy tam był,
czy go nie było, czy miał jakiś
udział w zdarzeniu, czy nie
miał (policja twierdzi, że tego
dnia nie pełnił służby na ulicy)
- publikacja jego nazwiska w
takim mieście jak Legionowo

jest nawoływaniem do linczu. W tle jest to co jest: narkotyki, wieczorne i późnowieczorne za-
mieszki, kibole, alkohol, nieposłuszeństwo. Widać, że komuś zależy na odwróceniu relacji: winna
jest policja, chłopak ofiarą. W Internecie pojawiają się wpisy: to nasze Ferguson. Tak jakby stadion
był już za wąską areną dla rozróby. Jest okazja - miasto. 

Dwie sprawy. 
Tytuł tekstu to zdanie wypowiedziane do kamery przez matkę chłopaka. Dla rodziców każde dziec-

ko to po prostu dziecko. Naturalna jest rozpacz po utracie syna. Ale co znaczy: “gdyby dziecku po-
zwolili połknąć”? Przeciwstawić można: “gdybyście państwo wcześniej reagowali”. Logika jest
czytelna. Nie chodziło o połknięcie cukierka. Chodziło o połknięcie dowodu przestępstwa. Pomi-
jam już kwestię, czy rzeczywiście ktoś mu przeszkadzał połknąć. Nienawiść nie tylko selekcjonuje
informacje, lecz je tworzy. Dla samouzasadnienia. Właśnie dla odwrócenia rzeczywistej relacji kto
winny i kto ofiarą. Co w tej sprawie mają do powiedzenia rodzice tych dziewczyn/chłopaków, któ-
rzy zaopatrywali się u tego, który się zadławił woreczkiem z marihuaną? 

I sprawa ogólniejsza. Te wydarzenia w Legionowie to był incydent, czy sygnał? Przypadkowa to
była tragedia, która wywołała lawinę innych zdarzeń, równie przypadkowo ogarniających miasto,
czy gejzer wrzącej lawy, która przebiła skorupę akurat tu i w tym czasie. W każdej chwili może wy-
buchnąć gdzie indziej. Może nie idzie o tę akurat śmierć, o ten łańcuch wydarzeń, w tym czasie i
w tym mieście. (Wyróżniającym się zresztą pośród podobnych wielkością i relacją z pobliską me-
tropolią swym charakterem. Nie chcę wyręczać policji i prokuratury w rysowaniu możliwych sce-
nariuszy). Może idzie o to, że Polacy utracili poczucie, że państwo jest ich. Może rezerwuar dobrych
motywów we wzajemnej relacji społeczeństwa i władzy, z którego czerpaliśmy od 1989 roku, wy-
czerpał się. Może władzy i ludzi spoza polityki właściwie nic już nie łączy? Polityka nie reprezen-
tuje żadnych specyficznych wartości, interesów, grup, programów. Zredukowała się do marketin-
gu. Dopóki się wypłaca jakimś specyficznym interesom, korporacjom, wielkim swą mocą grupom,
to jest git. Niechże gdzieś tam będzie. I nie wtrąca się w naszą codzienność. Niech robi poza tym,
tam u siebie, co chce. Wiadomo, że jej nie polubimy. Nie nasza ona. Niechże spotyka się po cmen-
tarzach, spiskuje, oszukuje w oświadczeniach majątkowych, lobbuje w sprawie SKOK-ów i innych,
manipuluje opinią, zawłaszcza informację publiczną, utrudnia życie, nosi się, bogaci. Nawet wte-
dy nam lepiej - mamy dobre powody jej nienawidzić. Ale kiedy coś nie po naszej myśli, wszystko
jedno dlaczego: czy przyczyną błąd polityki, czy żywioł - to won! Kiedy nie wie się po co ma się wła-
sne państwo i nie czuje głębszego związku pomiędzy własnymi pragnieniami a tym, co czyni wła-
dza, to i demokracja staje się pustym słowem. Jeśli jest już całkiem nowe, wyrosłe w warunkach wol-
ności pokolenie, w którego codzienności za grosz heroizmu, wielkiej idei, ale i sensu życia, perspek-
tywy a i wartości wyższych (kompromitacja Kościoła, zadeptanie autorytetów, podważenie histo-
rii, bezideowość szkoły, zanik więzi rodzinnej), to Legionowo może nie być tylko incydentem. To
może być sygnał, że dotychczasowa formuła polityki się wyczerpała. Albo ją zmienimy, albo cze-
kają nas wielkie swoją małością czasy.
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RESET Andrzej Celiński

Gdyby dziecku pozwolili połknąć

„Może władzy i ludzi spoza polity-
ki właściwie nic już nie łączy? 
Polityka nie reprezentuje żadnych
specyficznych wartości”

Jak odnosić sukcesy, jak znosić porażki na boisku i... w życiu?  7 marca mężczyźni z
Ursynowa wzięli udział w spotkaniu z trenerem NBA - Dickiem Helmem. 

Dzielił się tym, jak z każdej sytuacji wyciągać wnioski i jak w ten sposób kształtuje się nasz cha-
rakter. Spotkanie odbyło się w domu parafialnym “Betania” przy parafii św. Tomasza Apostoła.
Organizatorami akcji spotkań dla mężczyzn jest wspólnota “Chefsiba” i Stowarzyszenie “Odpo-
wiedzialni”. 

- Spotkanie z Dickiem było niesamowite! Dyscyplina, podążanie za swoim powołaniem, praca za-
wodowa ale i dbanie o swoich najbliższych daje największe spełnienie. Zdaniem trenera, zachowa-
nie odpowiednich proporcji w życiu jest drogą do sukcesu. Do tego właśnie zachęcał ponad 30 męż-
czyzn z Ursynowa. - mówi Karol Mikrut, koordynator akcji.

Dick Helm był drugim trenerem w drużynach Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, New York
Knicks. Jako wieloletni asystent jednego z najwybitniejszych trenerów NBA w historii - Lenny’ego
Wilkensa, Helm dostąpił zaszczytu prowadzenia drużyn Wschodu podczas weekendu All-Star
Game, gdzie miał możliwość pracować z takimi zawodnikami jak Michael Jordan, Scottie Pip-
pen czy Shaquille O’Neal. Kilka lat temu został uhonorowany miejscem w trenerskim “Hall of Fa-
me” stanu Illinois.

Do Polski przybył on na zaproszenie organizacji Athletes in Action. 
Ursynowskie spotkania mężczyzn będą organizowane raz w miesiącu. W programie kolejnych

spotkań: znani goście, inspirujące filmy, dobre jedzenie i rozmowy. Następne spotkanie ze
znanym biznesmenem, jednym z najbogatszych w Polsce. Informacje: www.odpowiedzial-
ni.com.

Trener NBA - na spotkaniu dla mężczyzn na Ursynowie

Sukcesy i porażki Dicka Helma
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DO 4000 zł na oświadczenie.
AKCEPTUJEMY RÓŻNE

FORMY DOCHODU. 
Tel. 668-681-916

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

KUPIĘ każde
elektronarzędzia oraz każdy

inny sprzęt budowlany.
Odbiór osobisty. 
Tel. 690-613-031

KUPIĘ płyty 
winylowe i CD,

dojazd, 
609-155-327

SKUP KSIĄŻEK, dojazd, 
509-548-582

SKUP KSIĄŻEK,
każda ilość, 

wszystkie dziedziny 
dojazd, 

602-254-650

SPRZEDAM zakład fryzjerski,
516-144-424

KUPIĘ bezpośrednio
dwupokojowe z miejscem
garażowym, w cichej okolicy na
Ursynowie, 608-843-980

LOKAL handlowo-usługowy
pow. 100 m2, dobra lokalizacja,
Konstancin-Jeziorna, 721-554-688

PODNAJMĘ stanowisko
fryzjerskie, 900 zł Kabaty, 
660-665-730

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

SKUP AUT, 728-813-645

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

FIZYKA, MATEMATYKA,
pedagog, 609-41-66-65

HISZPAŃSKI, 507-087-609
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, 503-472-944 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27, 691-502-327

DZIAŁKA 3000 m2 z
pozwoleniem na budowę; działka
rekreacyjna 1000 m2, Prażmów,
602-77-03-61

GRUNT rolny 0,5 ha, 2 lub 7 ha,
Prażmów, 602-770-361

LOKAL handlowo-usługowy
pow. 100 m2, dobra lokalizacja,
Konstancin-Jeziorna, 721-554-688

SPRZEDAM działkę
pracowniczą 300 m2. Ogród
Wyczółki-Puławska Poleczki, 
501-036-868

OPIEKA NAD GROBAMI,
tanio i solidnie
500-336-607

FRYZJERKĘ zatrudnię, Kabaty,
660-665-730

KONSTRUKTOR - wyroby z
blachy, rur i profili. Gołków k.
Piaseczna,602-253-180, 
casmet-system@wp.pl

LAKIERNIK proszkowy, ślusarz -
spawacz, Gołków k. Piaseczna,
602-253-180, 
casmet-system@wp.pl

PRZYJMĘ do pracy mechanika,
pomocnika mechanika i ślusarza -
spawacza do warsztatu
samochodów ciężarowych, Łazy k.
Magdalenki, 604-626-444

PRZYJMĘ młodego mężczyznę
do pracy biurowej z prawem jazdy
kat. C, 604-626-444

ZATRUDNIĘ panie do pracy na
stanowisku sprzedawcy w sklepie
KANGUR w Galerii Ursynów. CV
proszę przesyłać na adres
okonis@o2.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH
w Mysiadle zatrudni od zaraz na
pełny etat: kucharza, pomoc
kuchenną, nauczyciela
wspomagającego, asystenta
nauczyciela. CV prosimy przesyłać
naadres:
sekretariat.spwm@gmail.com

MAZURY 7 dni od 540 zł 
z wyżywieniem, 

jezioro, las, kameralnie. 
Tel. 89 621-17-80

www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875

BALKONÓW ZABUDOWY, 
drzwi antywłamaniowe, okna,
rolety, meble na zamówienie, 

602-27-17-18, 
wt. i czw. promocje

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

DETEKTYW, 534-928-330
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE poddaszy -

solidnie, 501-624-562
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GLAZURA, gładź, malowanie,

panele, inne, 502-029-391
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211

KOMPUTERY 
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894-46-67, 602-301-214

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, FLYCOM,

Pasaż Ursynowski 9, 
tel. 22 644-26-05, 

601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

MALOWANIE, gipsy, panele.
glazura, 609-394-164

MALOWANIE, referencje, 
722-920-650

MALOWANIE, tapeta, 
698-431-913

AAA NAPRAWA pralek,
zmywarek, kuchenek
mikrofalowych i elektrycznych,
płyt, odkurzaczy, 22 641-69-47,
604-660-792

NAPRAWA, awaryjne
otwieranie okien i drzwi, 
602-181-707

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

22 643-16-65, 501-156-079

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, CANDY, WHIRPOOL,
ELECTROLUX, itp., 
22 644-52-59, 501-122-888

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie
drzew i krzewów, 604-401-161

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej. Tanio i solidnie,
SOLPRA, 798-034-056

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

ROLETY - itp. Robert, 
501-132-233

ROLETY, plisy, żaluzje,
verticale, moskitiery, markizy, 
602-380-218, 22 641-18-85

A STOLARSKIE, szafy,
pawlacze, zabudowy i naprawy,
606-126-099

STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641-54-84, 
601-751-247

STOLARSKIE, meblowe, 
505-935-627

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki kuchenne, szafy
wnękowe na wymiar, 
22 641-34-38, 604-637-018

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

ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601-36-22-82

TAPICERSTWO, 22 618-18-26,
22 842-94-02

WIERCENIE
KARNISZE, itp.
608-303-530

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313

OKULISTYKA - szybkie terminy
wizyt. Badania OCT, diagnostyka
jaskry, 783-959-687
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

Cantrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

Urząd Skarbowy 2 2  8 4  8 6  1 5 1
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 5 0  1 9  4 1
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
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

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

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

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

9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

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

Ważne telefony

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

TTym rym r azaz em nieco łatwieem nieco łatwie jj
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje JJeerrzzyy JJaassiińńsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – RRyysszzaarrdd KKoocchhaann;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii,, LLeecchh KKoowwaallsskkii (foto).. 
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;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
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..

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 
TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355

SSoobboottaa,, 2211 mmaarrccaa,, 1188..0000 – Ki-
no Dokumentu – pokaz p.n.
„Oscarowe reminiscencje”. Obej-
rzymy filmy polskie, nominowa-
ne w 2015 roku do Oscara – „Jo-
annę” Anety Kopacz i „Naszą klą-
twę” Tomasza Śliwińskiego. Po
projekcji planowane jest spotka-
nie z twórcami. Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 2222 mmaarrccaa,, 1166..0000::
Popołudnie Muzyczne z cyklu
„Tam, gdzie gra muzyka”. Kon-
cert p.n. „Dzieci śpiewają folk”.
Wykonawcy: dziecięcy chór i ze-
spół taneczny „Fleciki” pod kier.
Wandy Stryczyńskiej oraz zespół
muzyczny Marcina Zadronec-
kiego. W programie: tradycyjne
utwory z Podlasie, Podkarpacia,
Bułgarii, Chorwacji, Bośni, Ma-
cedonii i Serbii. Wstęp wolny.*

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa fotograficzna
Ewy Żelewskiej-Florek „Co mi w
duszy gra…”. Wstęp wolny.

Dom Sztuki zaprasza do filii:
Klubu Seniora (ul. Pięciolinii

10, tel. 22 643 01 10)
Modelarni Lotniczej (ul. Służ-

by Polsce 1, tel. 22 643 12 82)
*Sfinansowano ze środków

Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

W Galerii”U” od 15 marca
trwa wystawa nagradzanej ma-
larki Bogny Hiszpańskiej. Sama
artystka pisze o swoich obra-
zach, że „mają treść, są figuralne
przedstawiające. (...) Moje ob-
razy, podobnie jak ja sama, są
pogodne. Wielu oglądających
uważa, że emanują pozytywne

energie”. Wystawa sfinansowa-
na ze środków dzielnicy Ursy-
nów m.st. Warszawy.

Język niemiecki dla młodzie-
ży i dorosłych - poniedziałki i
czwartki od godziny 17.00. Dwie
godziny, grupy 6 osobowe, go-
dzina lekcyjna 15 zł, prowadzą-
ca Iwona Jędrych-Szynka. Zapi-
sy w placówce, tel.22 855 35 17.

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

tteell//..ffaaxx 2222 664411 1199 1155

2222 mmaarrccaa,, nniieeddzziieellaa,, ggooddzz..
1177..0000 – otwarcie wystawy pn:
„ZAMGLONY” w galerii Ucznia.

Niedziela 22.03.2015 godz.
17.00 wernisaż wystawy „Krajo-
brazy osnute mgłą”. Wystawiają
artyści  amatorzy  z pracowni
plastycznej Klubu A4 SMB Imie-
lin   Techniki; olej na płótnie,
akryl na płótnie, pastel na karto-
nie, akwarela. 

Autorzy prac; Waldemar Flis,
Janusz Fudali, Ewa Karczmar-
czyk, Alicja Kielak, Grażyna Ko-
zakiewicz, Krystyna Kozankie-
wicz, Ewa Kozłowska, Krystyna
Kozłowska, Teresa Lesińska,
Marek Markiewicz, Wiesława
Masiak, Wiesława Molitoris,
Danuta Przybysiak, Marta Sie-
nicka, Teresa Siluk, Barbara So-
bańska, Lidia Stolarska, Han-
na Szadkowska, Wiktoria
Thierry-Frańczak, Janina
Wach, Elżbieta Witek, Dorota
Zamkowska.

Kurator wystawy Maria Ku-
duk

Wystawa czynna do 17 kwiet-
nia 2015 r. Wstęp wolny. 

2277 ii 2288 mmaarrccaa wwaarrsszzttaattyy rroocc-
kkoowwee iiMM GGrraanniiee ww ggooddzziinnaacchh
1177-2211.. 

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1199..0033 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie w
cyklu Wieczorów Czwartkowych
z p. Izabelą Iwanicką pt.: „Termin
polska szkoła plakatu i wynikają-
ce z niego nieporozumienia”.

2244..0033 –– wwttoorreekk – Spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu „Świat jest te-
atrem. Sceny z historii dramatu
i teatru” pt.: „Byron i teatr ro-
mantyczny”

2266..0033 ––cczzwwaarrtteekk – Spotkanie z
Izabelą Winiarską w cyklu „Litera-
tura polska – onomastyka” pt.: „Po-
chodzenie nazw krain – Polska,
Małopolska, Wielkopolska, Śląsk,
Mazowsze, Kociewie, Kaszuby”.

Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!!!

KKlluubbootteekkaa 
DDoojjrrzzaałłeeggoo CCzzłłoowwiieekkaa
uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk UU99,,

tteell.. 2222 337700 2299 2299

1199..0033,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
- koncert pt. “Muzyka serca” w
wykonaniu SWITŁANY GRYGO-
RIEWY. W repertuarze piękne
dumki, nostalgiczne pieśni,
rzewne romanse

2266..0033,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
- KLUB PODRÓŻNIKA  pt. “Urlop
bliżej wolności”. Spotkanie po-
prowadzi p. Adam Bazylczyk i
Paweł Czerwiński. Panowie są
bardzo doświadczonymi żegla-
rzami, wiele lat pływający po
różnych akwenach  m.in. Atlan-
tyku, Oceanie Indyjskim, i base-
nie morza Śródziemnego.

NNOOKK 
uull.. NNaa UUbboocczzuu 33

Teatrzyk “Siadaj Pała” zapra-
sza 29 marca 2015r., godz. 15:30
i 17:15 na spektakl “NIE MA TE-
GO ZŁEGO”

INFO: 515-231-969, 22
644-67-354 Małgorzata Grze-
sikowska
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