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Dzieci pytają burmistrzaLepiej już było... Remont na Stokłosach
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Co kraj, to obyczaj. W Ugan-
dzie akurat weszła w życie
ustawa antypornograficz-

na, której realizacja zaczyna moc-
no zaskakiwać obywatelki tego
kraju. Dwie Ugandyjki stawiły się
w sądzie cywilnym, bowiem jedna
z nich żądała od drugiej zwróce-
nia długu. Jakież było zaskoczenie
tych dam gdy – miast doczekać
się wyroku w sprawie cywilnej –
obie, jakby to był sąd karny, nie-
oczekiwanie trafiły za kratki. Po-
wodem aresztowania, a następ-
nie skazania na karę grzywny, był
– zdaniem sędziego – ich wyzy-
wający ubiór w postaci minispód-
niczek. Taki przyodziewek naru-
sza przepisy wspomnianej usta-
wy i na ulicach Kampali lepiej się
teraz poruszać w worku pokut-
nym niż w szacie odsłaniającej w
jakimkolwiek stopniu miejsca nie-
dozwolone.

W Kenii akurat – wprost
przeciwnie. Szatą pod-
niecającą mężczyzn

obecnie jest hidżab i dziwki z dziel-
nicy rozpusty w Nairobi już nie
chodzą na wpół rozebrane, tylko
zakładają ów uniform, a dodat-
kowo stylizują się na muzułmanki
z Etiopii, które mają ponoć wśród
Kenijczyków największe wzięcie.
Do tego stopnia, że klienci płacą
pięć razy więcej tylko za to, że usłu-
godawczyni wykonuje grę wstępną
w hidżabie. W związku z tym urzę-

dujący w stolicy Kenii imam Moha-
med Swalihu rwie włosy z głowy,
biadając, że prostytucja w hidża-
bach to szarganie świętości. Gdy
się dziewczyny prostytuowały w
mini-jupkach, to mu ta robota w
niczym nie przeszkadzała i nie za-
uważał, iż czynią to wobec skrajnej
nędzy i niemożności znalezienia
innego źródła zarobku.

WPolsce – dla odmiany – nę-
dza i rozpacz towarzyszą
nie szukającym łatwego

zarobku panienkom, lecz rodzicom
dzieci niepełnosprawnych, wyma-
gających często całodobowej opie-
ki od początku do końca życia. Oku-
powanie Sejmu przez zdesperowa-
nych ojców i matki tych... pociech
(?) w celu wynegocjowania więk-
szych świadczeń opiekuńczych mo-
gło się komuś wydawać czymś żenu-
jącym, ale tak prawdę mówiąc –
nikt nie chciałby nawet wiedzieć,
jak wygląda u tych nieszczęśliwych
ludzi dzień jak co dzień. Tym bar-
dziej, gdy trwa on często nawet
czterdzieści i więcej lat. Bo co zrobić
z tymi dziećmi, które nie widzą, nie
słyszą, nie chodzą...Współczesna
medycyna pozwala w dużym stop-
niu uniknąć urodzenia dzieci kale-
kich, unieszczęśliwiających rodzi-
nę, a w wielu wypadkach uniemoż-
liwiających jej normalne życie. Ko-
ściół się jednak przeciwstawia ta-
kiej profilaktyce, wychodząc z zało-
żenia, że skoro Bóg dał niepełno-
sprawne dziecko, to Bóg też pozwo-
li je wychować i utrzymać. Ciekawe
więc, dlaczego dysponującym tak
wielkim majątkiem ludziom Ko-
ścioła nie przyjdzie do głowy, żeby
opylić choć trochę majętności i ru-
szyć w jakiejś formie rodzicom nie-
pełnosprawnych dzieci z pomocą?
W szczególności mógłby podzielić
się kasą znany z wystawnego trybu
życia i rozlicznych pijaństw nomi-

nalny duszpasterz Leszek Sławoj
Głódź, którego już dawno byłoby
stać na odpalanie niepełnospraw-
nym dzieciom choć części kasy z eta-
tu generała brygady (potem genera-
ła dywizji), na jakim go usadzono
jako biskupa polowego Wojska Pol-
skiego. A teraz pewnie dałby radę
całkiem sporo odpalać ze swojej (je-
śli już ją pobiera) emerytury.

Ale cóż, łatwo jest tylko glę-
dzić o dobroczynnych dzia-
łaniach z ambony. Tego

zgryźliwego komentarza nie kie-
ruję bynajmniej pod adresem
wszystkich księży, niejednokrot-
nie biednych jak mysz kościelna.

Jednakże hierarchowie, żyjący jak
w czasach feudalizmu i nawykli
do obyczajowości średniowiecza,
zasługują z wielu względów na
miażdżącą krytykę. Bo to oni po-
zwalają chociażby na to, że wciąż
idą państwowe pieniądze na kape-
lanów garnizonowych w tych
miejscach, z których wojsko już
dawno poszło precz i garnizonów
już nie ma. 

I Żeby nie było, że tylko Kościół
wyciąga po pieniądze chciwą
rękę, wskażę panu premiero-

wi rozliczne urzędy i „agencje” słu-
żące li tylko do zatrudniania swo-
jaków za państwowy grosz. Jakby

co, to można poczynić znaczące
oszczędności budżetowe i przezna-
czyć je na zbożny cel. Otwiera się
domy spokojnej starości, które w
przeciwieństwie do więzień nie da-
ją dachu nad głową, wiktu i opie-
runku za darmo. Dlaczego by nie
otworzyć, również we współpracy
z Kościołem, domów opieki nad
dziećmi niepełnosprawnymi, któ-
re właśnie Kościół często wygania
z dotychczasowych przybytków,
odzyskując swoją – zwykle iluzo-
ryczną – własność? 

Skoro zaś o domach mowa,
to w obliczu nadchodzących
wyborów samorządowych

warto się przyjrzeć postępującej
zabudowie Warszawy. A zabudo-
wę realizuje się na zasadzie: każ-
dy wuj na swój strój. I wyrasta
nam architektura od Sasa do La-
sa. No cóż, Plac Saski – nomen
omen (obecnie Piłsudskiego) już
nam zaśmiecono szklanym biu-
rowcem Metropolitan, którego
sławny projektant Norman Foster
po prostu nie miał wstydu, propo-
nując wśród zabytkowego otocze-
nia trochę nowszy cedet (central-
ny dom towarowy przy Brackiej).
Teraz dopiero zaczyna się przemy-
śliwać o odbudowie Pałacu Saskie-
go. Rychło w czas – chciałoby się
powiedzieć – albo mądry Polak po
szkodzie. 

N o cóż, brak miejscowych
planów zagospodarowa-
nia przestrzennego na

większości terenów stolicy pozwa-
la wszelkiej maści deweloperom
hulać ile dusza zapragnie. A w efek-
cie miasto staje się architektonicz-
nym śmietnikiem i już na pierwszy
rzut oka widać brak troski ze stro-
ny gospodarza. Gdy w latach
1945-1952 przeprowadzano w
przyspieszonym tempie odbudowę
zrujnowanej przez hitlerowców
stolicy Polski, chór Czejanda sło-
dził antenę Polskiego Radia nieza-
pomnianą piosenką Gozdawy i
Stępnia „Budujemy nowy dom”
(...jeszcze jeden nowy dom, na-
szym przyszłym lepszym dniom,
Warszawo). „Niech się mury pną
do góry, kiedy dłonie chętne są” –
śpiewali warszawscy rewelersi.
Obawiam się, że dzisiejsi dewelope-
rzy wciąż nucą ową piosnkę, wy-
ciągając też dłonie chętne, ale do
zarobku. Wizerunek miasta wsze-
lako mają w – nazwijmy to – głębo-
kim zapleczu. 
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Przyjdź i oznakuj swój rower!

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa do bezpłatnego
znakowania swoich rowerów. Akcja ma na celu ograniczenie kradzieży jednośladów, do których
dochodzi także poza sezonem, kiedy właściciele umieszczają je w piwnicach lub garażach.
Oznakowanie pozwala na szybką identyfikację utraconych rowerów i ich części.

Każdy właściciel roweru zainteresowany taką formą oznakowania roweru może zgłosić się do
jednostki Policji, aby skorzystać z „engravera”. Następnie informację o znakowanym rowerze
wprowadzi policjant do specjalnie utworzonego elektronicznego systemu znakowania rowerów.
W ten sposób w policyjnym systemie gromadzone będą dane o znakowanych rowerach i ich
właścicielach. W przypadku kontroli rowerzysty wiadomo będzie czy rowerem porusza się
prawowity właściciel, czy też nie.

Konkurs Pierwszej Pomocy dla gimnazjalistów
W LXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Lajosa Kossutha odbył się konkurs pierwszej pomocy „Nie

bój się pomagać” dla ursynowskich szkół gimnazjalnych. Do rywalizacji przystąpiło pięć szkół,
reprezentowanych przez pięcioosobowe drużyny. Celem konkursu było przede wszystkim
sprawdzenie wiadomości i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz reagowanie
w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Konkurs podzielony był na część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej uczestnicy
odpowiadali na 35 pytań testowych. Część praktyczna polegała na pokonaniu 5 stanowisk z
symulacjami z pierwszej pomocy, na których zawodnicy musieli wykazać się wiedzą praktyczną
z zakresu resuscytacji osoby dorosłej i niemowlęcia. Uczniowie musieli też prawidłowo zareagować
podczas omdlenia, udzielić pomocy osobie po wypadku i opatrzyć poszkodowanego z ciałem
obcym w ranie. W konkursie najlepiej poradziła sobie drużyna z Niepublicznego Gimnazjum Nr
4. To właśnie oni zajęli pierwsze miejsce zdobywając 108 punktów. Nagrodą główną był profesjonalny
fantom do resuscytacji.

GOSiRKi Piaseczno nagrodzone
Na sesji Rady Miejskiej drużyna klubu GOSiRKI Piaseczno nagrodzona została za zdobycie

Mistrzostwa Mazowsza w halowej piłce nożnej kobiet. W hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Piasecznie odbyły się Mistrzostwa Mazowsza w halowej piłce nożnej kobiet, zorganizowane przez
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. W turnieju uczestniczyło dwanaście najsilniejszych drużyn w
piłkarstwie kobiecym z terenu Mazowsza.W tej rywalizacji drużyna Klubu Sportowego GOSiRKi
Piaseczno okazała się najlepsza. Po wyjściu z grupy i przebrnięciu przez ćwierćfinały i półfinały
GOSiRKi pokonały w wielkim finale zespół Zamłynia Radom 5:0. Warto nadmienić, że GOSiRKI
trzeci raz z rzędu z „barankiem” na koszulce wygrały halową rywalizację na Mazowszu.

Światowy dzień osób z zespołem Downa
Przedszkolaki i nauczyciele Przedszkola Specjalnego 213 w Warszawie zorganizowali wyjątkowe

obchody światowego dnia osób z zespołem Downa. Na scenie Natolińskiego Ośrodka Kultury
zaprezentowali przedstawienie „Koziołek Matołek w krainie Wiosny”, na które zaprosili swoje
koleżanki i kolegów z kilku ursynowskich przedszkoli.

Kolorowa scenografia, żywiołowa muzyka i bajeczne kostiumy wprowadziły widzów w wiosenny
nastrój, a Pani Wiosna (w tej roli Agnieszka Grabowska), Koziołek Matołek (Jakub Sołtysiński) i
psotne Słoneczko (Michał Masłoń) oraz nauczyciele, bawiąc uczyli zaproszone dzieci rozpoznawać
symptomy wiosny i kultywować wielkanocne tradycje.

W poniedziałek odbyło się spotkanie konsultacyjne (w ramach cyklu spotkań „Problemy społecz-
ności lokalnej”) z mieszkańcami okolic ulic: Polinezyjskiej, Teligi, Strzeleckiego oraz Magellana. W
spotkaniu uczestniczył burmistrz Piotr Guział i zastępca burmistrza Piotr Machaj oraz pracownicy Urzę-
du, w tym Wydziału Infrastruktury i Wydziału Ochrony Środowiska. Na spotkaniu mieszkańcy po-
ruszyli wiele ważnych kwestii, m.in. niewystarczającej ilości miejsc parkingowych, bezpieczeństwa
w miejscu ich zamieszkania, niewystarczającej ilości ławek, potrzeby modernizacji placu zabaw dla
dzieci, zwiększenia ilości nasadzeń w okolicy oraz krzywych chodników. N K

Rozmowy o problemach Ursynowa...
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Zapowiadany od kilku ty-
godni powrót pracowni-
ków stowarzyszenia
„EKON” na Ursynów opóź-
nia się. 

Negocjacje pomiędzy stowa-
rzyszeniem “EKON”, a firmą SI-
TA Polska miały być formalno-
ścią. Dlaczego Przez blisko mie-
siąc nie udało się dojść do poro-
zumienia, ale wreszcie widać
światełko w tunelu.

Dramat 200 zwolnionych
„Mrówek”

Dwieście osób z niepełno-
sprawnością, od lat odbierających
spod naszych drzwi posegrego-
wane odpady, pozostaje bez pra-
cy od niemal dwóch miesięcy. Dla
wielu z nich było to jedyne źródło
utrzymania i jedyna możliwość
znalezienia zatrudnienia. Ale nie
tylko. Praca w stowarzyszeniu
“EKON” była również formą tera-
pii i pozwalała „Mrówkom” czuć
się potrzebnymi. 

Niestety pracownicy “EKON”
- na wieść o utracie pracy - prze-
żyli traumę, która w wielu przy-
padkach skutkowała konieczno-
ścią umieszczenia ich w szpita-
lach. Inni - w nadziei na ponow-
ne zatrudnienie - przychodzą co-
dziennie do sortowni, w której
do niedawna pracowali.

Ratujmy pracowników
EKON!

Na reakcję mieszkańców Ur-
synowa w obronie pracowników
“EKON” nie trzeba było długo
czekać - na Facebooku powstała
strona “Ratujmy Pracowników
EKON”, którą polubiło ponad
1300 osób. Firma SITA i władze
m.st. Warszawy otrzymały setki
maili wzywających do umożli-
wienia powrotu pracownikom
“EKON”. Do obrony stowarzy-
szenia przyłączył się także bur-

mistrz Ursynowa Piotr Guział,
który zaapelował do władz mia-
sta o zawarcie porozumienia z
“EKON”. Burmistrz Guział zwró-
cił się także do ursynowskich
spółdzielni i wspólnot mieszka-
niowych o nawiązanie współpra-
cy z “EKON”, co nie było jednak
możliwe - ze względu na zawi-
łość przepisów nowej ustawy, a
także warunków przetargu, usta-
lonych przez m.st. Warszawa.

Błąd urzędników - zabrakło
klauzul społecznych

Stowarzyszenie “EKON” mo-
głoby liczyć na nieprzerwaną
pracę, gdyby urzędnicy stołecz-
nego Ratusza zastosowali klau-
zule społeczne w warunkach
przetargu na odbiór odpadów

na Ursynowie. Urzędnicy m. st.
Warszawy, pomimo 7-miesięcz-
nego opóźnienia we wdrożeniu
nowej ustawy śmieciowej, nie
dostrzegli działalności stowarzy-
szenia “EKON” na Ursynowie,
dlatego od początku lutego br.
“Mrówki” musiały zostać zwol-
nione. Nasze rozgoryczenie po-
tęgował widok przepełnionych
kontenerów pod blokami. Z ich
opróżnianiem nie radziła sobie
firma SITA Polska, która od 1 lu-
tego przejęła całkowicie odbiór
odpadów z terenu dzielnicy Ur-
synów.

Zielone światło dla 
EKON?

Gdy 19 lutego urząd m.st.
Warszawy zaakceptował warun-

ki współpracy uzgodnione po-
między “EKON”, a firmą SITA
Polska, wszyscy odetchnęliśmy z
ulgą - “Zielone światło dla
EKON” poinformowała na Twit-
terze pani prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz, “Mrówki”
wracają na Ursynów” - donosiły
media. 

Niestety, nasza radość nie
trwała długo. Z powodu koniecz-
ności spełnienia przez stowarzy-
szenie wymogów nowej ustawy,
a także wymagań nałożonych
przez m.st. Warszawa, negocja-
cje “EKON” z “SITA Polska” trwa-
ją już ponad miesiąc. Obie stro-
ny przerzucają się wzajemnie
odpowiedzialnością za brak po-
rozumienia, a wydaje się, że za-
interweniować powinni urzęd-

nicy miejscy, którzy mogliby sko-
rygować umowę z firmą “SITA
Polska” tak, aby “EKON” mógł,
na preferencyjnych zasadach,
wznowić pracę na Ursynowie.

Pomóżmy tym, którzy nam
pomagali

Dzięki stowarzyszeniu
“EKON” nauczyliśmy się nie tyl-
ko odzyskiwania surowców
wtórnych i dbania o środowi-
sko naturalne - przekonaliśmy
się również, że osoby z pozoru
nieprzydatne, wykluczone spo-
łecznie mogą i potrafią być po-
trzebne.

Z najnowszych informacji wy-
nika, że “SITA” przedstawiła sto-
warzyszeniu “EKON” nową
umowę - czy uda się tym razem

dojść do porozumienia? Miejmy
nadzieję, że tak, a cała ta historia
sprawi, że organizacje tak poży-
teczne jak “EKON” nie będą dys-
kryminowane i zostaną dopusz-
czone w postępowaniach prze-
targowych. 

M a r t a  Z i ó ł k o w s k a ,  
M a c i e j  P i ę d e l ,  M a r c i n  P i ę d e l

ZZ oossttaattnniieejj cchhwwiillii:: 

Czwartek, 27 marca, godzina
15.00, w siedzibie Stowarzysze-
nia EKON przy ul. J. Mortkowicza
nastąpi podpisanie umowy po-
między Stowarzyszeniem EKON
oraz firmą SITA Polska.

Umowa dotyczyć będzie odbio-
ru przez niepełnosprawnych pra-
cowników Stowarzyszenia surow-
ców od mieszkańców Ursynowa. 

Po podpisaniu przewidziana
jest wspólna konferencja EKON,
SITA i przedstawicieli władz Mia-
sta, na której przedstawimy nieco
szczegółów i warunków realiza-
cji umowy, w tym terminu powro-
tu Mrówek do zbiórki surowców. 

Umowa która zostanie podpi-
sana, kończy długi czas niepew-
ności związanej z możliwością
pracy dla blisko 180 osób niepeł-
nosprawnych. Pracę, którą wy-
konywali od blisko 10 lat na Ur-
synowie, utracili z powodu wej-
ścia nowej Ustawy tzw. śmiecio-
wej. Dzięki ogromnemu wspar-
ciu mieszkańców Ursynowa, me-
diów i władz Miasta Stołecznego
Warszawy, po wielu tygodniach
udało się wypracować i doprowa-
dzić do porozumienia z firmą SI-
TA Polska, umożliwiającego po-
wrót do status quo sprzed 1 lute-
go, czyli powrót “Mrówek” na Ur-
synów i odbiór surowców od
mieszkańców. 

S t o w a r z y s z e n i a  E K O N  
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Czy śmieci na Ursynowie będą właściwie wybierane?

Czekamy na powrót „Mrówek” Ekonu

Na terenie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej Stokłosy rozpoczęło się, wzorem poprzednich lat, ocieplanie
budynków. Tym razem do ocieplenia poszedł kolejny budynek przy ulicy Lachmana.

Andrzej Zięcina, kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego spółdzielni Stokłosy  powiedział: „Z 60 budynków
wielokondygnacyjnych 42 zostały docieplone”. Także przy Lachmana w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby naszej redakcji rozpoczęto
serię remontów ciągów pieszych. Z alejki przy Lachmana została zdjęta asfaltowa warstwa, zamiast niej pojawi się kostka brukowa, po
wcześniejszym wykonaniu prac odwodnieniowych. Następne będą alejki przy Zamiany 9 i 11, przy Symfonii i Bacewiczówny 7.

R y s z a r d  K o c h a n

Poszukiwany mężczyzna
Mokotowscy policjanci prowadzą postępowanie dotyczące

rozboju na terenie salonu gier. W tej sprawie został sporządzony
portret pamięciowy jednego ze sprawców. Funkcjonariusze policji
proszą o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę
lub mają jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia.

Do zdarzenia doszło 21 marca 2014 roku około godziny
18.35. Z informacji policjantów wynika, że sprawca ubrany
prawdopodobnie w uniform przypominający mundur policyjny
lub służby celnej wszedł do salonu gier mieszczącego się na
terenie Ursynowa pod pretekstem kontroli legalności
prowadzonej działalności. Następnie napastnik zaatakował
pracownika, a do pomieszczenia weszli jego wspólnicy, którzy
zabrali automaty do gier.

Podczas trwającego postępowania, na podstawie zeznań
świadków, biegły z zakresu kryminalistyki sporządził portret
pamięciowy sprawcy. Poszukujemy mężczyzny w wieku około
40 lat, 190 cm wzrostu, tęgiej budowy ciała.

Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę lub mają jakiekolwiek
informacje na temat tego zdarzenia, proszeni są o kontakt z
mokotowskimi policjantami zwalczającymi przestępczość
przeciwko życiu i zdrowiu pod numerami telefonów (22) 603-
11-20, (22) 603-11-34 lub z najbliższą jednostką Policji pod
numerem 997. Informacje można również przekazywać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
mokotow@policja.waw.pl m b

Wiosna nadchodzi, a z nią porządki...
FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

Św. Jan Nepomucen – pa-
tron czeskiej Pragi, jezu-
itów, spowiedników i
szczerej spowiedzi. 

Z racji okoliczności swej śmier-
ci – wrzucony do rzeki Wełtawy
święty swoją opieką otacza rów-
nież tonących i oręduje podczas
powodzi. Według tradycji ludo-
wej chroni pola przed zalewa-
niem, a także przed suszą Nic
więc dziwnego, że figurę tego
świętego można często spotkać
w pobliżu mostów i rzek, na
skrzyżowaniach dróg czy kościel-
nych placach. Święty Jan Nepo-
mucen od 1776 roku opiekuję się
także mieszkańcami Lesznowo-
li, a jego figura należy do najcen-
niejszych gminnych zabytków.
Początkowo lesznowolski „Ne-
pomuk” stał na betonowym co-

kole przy dworku w Lesznowoli,
skąd w latach 90. XX w. został –
decyzją mieszkańców – przenie-
siony przed kaplicę w Lesznowo-
li (ul. Szkolna 6). Zmiana posa-
dowienia figury nastąpiła już po
pierwszej konserwacji pomnika.
Piaskowiec z którego wykonano
pomnik został wówczas grun-
townie oczyszczony, a betonowy
cokół zastąpiony eleganckim po-
stumentem. Druga renowacja
rzeźby miała miejsce w 2013 ro-
ku, w obu przypadkach prace zo-
stały sfinansowane z budżetu
Gminy Lesznowola. 

Uroczyste poświęcenie odre-
staurowanej figury odbyło się 19
marca br. przed lesznowolską ka-
plicą. Licznie zebrani goście mo-
gli podziwiać świętego w nowej
odsłonie – z gwiezdną aureolą

wokół głowy. Podczas oględzin fi-
gury w czasie prac konserwator-
skich znaleziono dwa małe otwo-
ry wypełnione ołowiem. To ślad
po dawnym mocowaniu aureoli
z gwiazdami – jednego ze „zna-
ków rozpoznawczych” św. Jana
Nepomucena. Po tym odkryciu
podjęto decyzję o odtworzeniu
tego ważnego atrybutu. 

Poświęcenie, którego dokonał
ks. proboszcz Mirosław Chole-
wa połączone było z uroczysto-
ścią przekazania dokumentacji
konserwatorskiej na ręce wójt
Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik
przez konserwatora zabytków –
pana Kazimierza Sztarbałło. Pan
Kazimierz zdradził zebranym
tajniki pracy konserwatorskiej i
podziękował samorządowi za
opiekę nad pomnikiem. Nawet

najlepsze ustawy nie przypilnu-
ją tej figur. Bezpieczeństwo za-
bytków zależy od każdego z nas
– troska o nie to nasz obywatel-
ski obowiązek – przypomniał ze-
branym konserwator.

W sali gimnastycznej Zespołu
Szkół Publicznych w Lesznowoli,
gdzie odbyła się druga część uro-
czystości odsłonięcia odrestauro-
wanego pomnika, zorganizowa-
no wystawę prac nagrodzonych
w konkursie plastycznym pt. „Ży-
cie św. Jana Nepomucena” oraz
fotoreportażu z przebiegu prac
konserwatorskich. Uroczystość
uświetniło przedstawienie pt. „Ży-
wot św. Nepomuka” w wykona-
niu teatru amatorskiego, który do
Lesznowoli przyjechał aż z Gliwic. 

A g n i e s z k a  A d a m u s
U G  L e s z n o w o l a

Czuwa nad gminą już od ponad 200 lat

Nowa odsłona „Nepomuka”

KKoonnsseerrwwaattoorr zzaabbyyttkkóóww JJaann SSzzcczzeerrbbaałłłłoo pprrzzeekkaazzuujjee
ddookkuummeennttaaccjjęę kkoonnsseerrwwaattoorrsskkąą wwóójjttoowwii MMaarriiii
JJoollaanncciiee BBaattyycckkiieejj-WWąąssiikk

SSkkaarrbbnniikk ggmmiinnyy EEllżżbbiieettaa OObbłłuusskkaa pprrzzeecciinnaa wwssttęęggęę
ww ttoowwaarrzzyyssttwwiiee mmiieesszzkkaańńccóóww

FFiigguurraa oozzddoobbiioonnaa sszzaarrffąą ww bbaarrwwaacchh ggmmiinnyy ii ww nnoowweejj aauurreeoollii
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Wywiad z burmistrzem Guziałem przeprowadzili uczniowie klasy 4c: Janek, Iza, Lena i Kostek

Pozytywnie można zmieniać cały świat
RReeddaakkccjjaa:: PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,,

ddzziięękkuujjeemmyy bbaarrddzzoo,, żżee zzggooddzziiłł
ssiięę PPaann uuddzziieelliićć nnaamm wwyywwiiaadduu..
JJeesstteeśśmmyy zzee SSzzkkoołłyy PPooddssttaawwoo-
wweejj nnrr 332222 iimm.. JJaannaa BBrrzzeecchhwwyy
nnaa UUrrssyynnoowwiiee ii rreepprreezzeennttuujjeemmyy
śśwwiieettlliiccęę sszzkkoollnnąą,, aa nnaasszzaa ggaa-
zzeettkkaa nnaazzyywwaa ssiięę „„PPaammiięęttnniikk
śśwwiieettlliicczzaakkaa””.. 

PPaann BBuurrmmiissttrrzz:: Miło mi.
CCzzyy PPaann BBuurrmmiissttrrzz pprrzzyyppoommii-

nnaa ssoobbiiee,, ggddzziiee jjeesstt nnaasszzaa sszzkkoołłaa,,
pprrzzyy jjaakkiieejj uulliiccyy ssiięę zznnaajjdduujjee??

Wasza szkoła znajduje się przy
ulicy Dembowskiego, tylko nie
pamiętam numeru. Znam
wszystkie szkoły na Ursynowie,
gorzej z numeracją. Oczywiście
najlepiej znam Szkołę Podsta-
wową nr 81 na Puszczyka, do
której uczęszczałem. 

ZZggaaddzzaa ssiięę,, nnaasszz aaddrreess ttoo
DDeemmbboowwsskkiieeggoo 99..

Macie bardzo sympatycznego
i wysportowanego dyrektora.

TToo pprraawwddaa..
To ja w zeszłym roku namówi-

łem pana dyrektora do biegania.
Na początku nie wierzył w sie-

bie, ale pobiegł jeden, drugi bieg
i bardzo mu się to spodobało.
Dziś jest maratończykiem.

CCzzyy ppaammiięęttaa PPaann,, zz jjaakkiieejj ookkaa-
zzjjii uu nnaass oossttaattnniioo ggoośścciiłł??

Moim zdaniem była to roczni-
ca powstania szkoły. Ostatnio
jest dużo takich imprez na Pół-
nocnym Ursynowie. Tutaj znaj-
dują się najstarsze szkoły Ursy-
nowa, które mają ponad 35 lat. 

BBaarrddzzoo ddoobbrrzzee,, nnaasszzaa sszzkkoołłaa
oobbcchhooddzziiłłaa 2255-lleecciiee..

Wasza szkoła jest trochę młod-
sza od szkół przy ulicy Puszczy-
ka i Koncertowej, które obcho-
dziły 35-lecie istnienia. To są
szkoły tak stare jak Ursynów i
młode jak burmistrz. 

DDoosskkoonnaallee ppaammiięęttaammyy pprrzzee-
mmóówwiieenniiee PPaannaa BBuurrmmiissttrrzzaa..
UUcciieesszzyyłłaa nnaass iinnffoorrmmaaccjjaa,, żżee pprrzzyy
nnaasszzeejj sszzkkoollee zzoossttaanniiee wwyybbuuddoo-
wwaannee wwkkrróóttccee bbooiisskkoo sszzkkoollnnee ii
ppllaacc zzaabbaaww.. TToo ddllaa nnaass bbaarrddzzoo
wwaażżnnee,, zzwwłłaasszzcczzaa,, żżee jjeesstteeśśmmyy
zz kkllaassyy ssppoorrttoowweejj.. 

Pewnie się domyślacie, że re-
alizacja każdej inwestycji, na
przykład boiska wymaga czasu,
musi być realizowana zgodnie z
projektem spełniającym normy i
zgodnego z przepisami. Między
innymi musi być zachowana od-
ległość od okien budynku, odle-
głość od miejsc parkingowych,
odwodnienie, projekt elektrycz-
ny. Oprócz tego trzeba mieć od-
powiednie środki. W 2013 roku
nie udało się wybudować 2 z 7
zaplanowanych nowych boisk.
Była to jednak i tak największa
akcja budowy boisk w historii
Ursynowa, co uplasowało nas w
ubiegłym roku na pierwszym
miejscu w Warszawie. Budowa
boiska na Dembowskiego jest
priorytetem i zgodnie z planem
na ten rok inwestycja będzie zre-
alizowana w tym roku. Jeżeli nie
będzie to kolidowało z procesem
nauczania, o czym zadecyduje
pan Dyrektor, to już na wiosnę,
najpóźniej w wakacje. Bądźcie
spokojni, burmistrz słowa do-
trzymuje.

DDzziięękkuujjeemmyy bbaarrddzzoo.. CChhcciieellii-
bbyyśśmmyy ssiięę ddoowwiieeddzziieećć,, jjaakk ttoo bbyy-
łłoo,, ggddyy bbyyłł PPaann ww nnaasszzyymm wwiieekkuu..
CCzzyy lluubbiiłł PPaann ssppoorrtt,, jjaakkiiee ddyyssccyy-
pplliinnyy PPaann pprreeffeerroowwaałł??

A wy jesteście, w jakim wieku?
1100,, 1111 llaatt..
Która to klasa, trzecia,

czwarta?
CCzzwwaarrttaa..
Jak byłem w waszym wieku,

to na Ursynowie było tak dużo
dzieci, że w szkole były tylko trzy
pierwsze klasy, a potem konty-
nuowaliśmy naukę na Mokoto-
wie. Szkoły podstawowe były
ośmioklasowe, teraz są sześcio-
klasowe. Zawoziły nas specjal-
ne autobusy, które nazywaliśmy

szkolniakami. Ja chodziłem do
szkoły pod nieistniejącą już
skocznią. Dojazdy były uciążli-
we, ale i równocześnie zabaw-
ne. Jechaliśmy do szkoły zgra-
ną paczką i rozpoczynaliśmy
dzień od wymiany informacji.
Gorzej było, gdy się nie zdążyło
na autobus. Trzeba było wtedy
korzystać z komunikacji miej-
skiej, co było dość skomplikowa-
ne i niebezpieczne, ponieważ
trwała wtedy budowa metra.
Gdy byłem w waszym wieku
graliśmy w piłkę nożną, a w póź-
niejszych latach w koszykówkę,
którą odkryliśmy w 7, 8 klasie,
dzisiejszym gimnazjum. Poza
tym była siatkówka i biegi.

Całkiem nieźle biegałem na
60 m i na 1 kilometr. 

OOddppoowwiieeddzziiaałł PPaann nnaa nnaassttęępp-
nnee ppyyttaanniiee,, kkttóórree bbrrzzmmii:: cczzyy lluu-
bbii PPaann kkoosszzyykkóówwkkęę??

Nie mogę się oczywiście rów-
nać z waszym dyrektorem, który
był zawodowym koszykarzem i
ma ku temu warunki. Ja nie
mam wzrostu koszykarza, ale
bardzo lubiłem ten sport. Liceum
Goethego, dawniej Modzelew-
skiego, do którego uczęszczałem
było najlepsze w Warszawie w
grę w kosza. I to za moich czasów
zaczęła powstawać ta potęga.
Praktycznie na każdej przerwie,
po lekcjach, przed lekcjami nic
innego nie robiliśmy, tylko
graliśmy w kosza. U nas, rów-
nież niewysocy chłopcy, gra-
li w kadrze z sukcesami. Na-
sze liceum, jeśli chodzi o ko-
szykówkę stało się ze śred-
niego najlepsze na Mokoto-
wie, a potem najlepsze w
Warszawie. Koszykarze by-
li za moich czasów celebry-
tami w szkole.

SSłłyysszzeelliiśśmmyy zz mmeeddiióóww,, iiżż zz
iinniiccjjaattyywwyy PPaannaa ppoowwssttaajjąą nnoo-
wwee oobbiieekkttyy nnaa UUrrssyynnoowwiiee,, nniiee
ttyyllkkoo bbooiisskkaa sszzkkoollnnee,, aallee nnaa
pprrzzyykkłłaadd PPaarrkk iimm.. CCiicchhoocciieemm-
nnyycchh SSppaaddoocchhrroonniiaarrzzyy AAKK.. CCzzyy
bbęęddzziiee ttoo mmiieejjssccee rróówwnniieeżż ddllaa
nnaass,, ddzziieeccii?? 

Staramy się, żeby obiekty, któ-
re powstają służyły wszystkim,
starszym i młodszym. Jeżeli cho-
dzi o obiekty, którymi możemy
się pochwalić, to są na pewno
ursynowskie parki, które zalicza-
ją się do najlepszych w Warsza-
wie. Do takich należy najstarszy
Park im. Prof. Romana Kozłow-
skiego z popularną górką Kopą
Cwila, gdzie odbywają się Dni
Ursynowa, a także inne imprezy
kulturalne i sportowe. Obok te-
go parku znajduje się plac za-
baw Olkówek. To jeden z cie-
kawszych obiektów z urządze-
niami dla dzieci, które są w
kształcie dinozaurów. W pobliżu
znajdują się także boiska spor-
towe: piłkarskie ze sztuczną na-
wierzchnią, do siatkówki i ko-
szykówki. Ja te miejsce bardzo
cenię. Było to moje podwórko.
Tam się wychowałem i mieszka-
łem ponad 30 lat. Idąc dalej na
południe mamy park Jana Paw-
ła II, do którego mam senty-
ment, bo posadziłem tam drze-
wo będąc radnym gminy War-
szawa - Ursynów. Park jest sym-
patyczny, rozrosły się już krzewy
i drzewa, można odpocząć, po-
czytać książkę, posiedzieć. Znaj-
duje się tam boisko, często uży-
wane przez okoliczną młodzież
i dorosłych. Jest fontanna, są ła-
weczki, odbywają się koncerty. Z
wydarzeń, które zasługują na
uwagę w tej okolicy to nowa ini-
cjatywa Jarmarki Świąteczne.
Od kiedy jestem burmistrzem
wprowadziłem ten zwyczaj, z
którym zetknąłem się w Niem-
czech podczas studiów. Kolejny
park wart zainteresowania, to
park Przy Bażantarni, który sta-
le się rozwija. Moi poprzednicy
rozpoczęli aranżację tego tere-

nu, bo był to teren dziki, coś w
rodzaju wysypiska śmieci z ka-
wałkami gruzu. Strach było
wejść, a teraz chodzi się tam z
przyjemnością. Powstał plac za-
baw dla młodszych i starszych
dzieci. Mieszkam nieopodal.
Zbudowaliśmy ścieżkę rowero-
wą, nawet dwie, przy Bażantar-
ni i wzdłuż KEN-u. W tym roku
zamontujemy oświetlenie
wzdłuż ulicy Jeżewskiego, żeby
bezpiecznie spacerować i biegać.
No i zrobiliśmy coś, czego na Ur-
synowie nie było, a co było bar-
dzo oczekiwane, szczególnie
przez młodzież - pierwszy ursy-
nowski profesjonalny Skatepark.
Nawet ja pożyczyłem od 14-let-
niej córki deskorolkę i zamie-
rzam się uczyć jeździć. Zobaczy-
my, może mi się nic nie stanie.

Natomiast wracając do parku
Cichociemnych jest to teren, któ-
ry od zawsze był przeznaczony
pod park, ale był za-
pominany
przez

wszystkie
poprzednie wła-
dze. Może dlatego, że
leży z boku, ale jednocześnie ma-
ło kto zdawał sobie sprawę, że
jest to największy teren na Ursy-
nowie będący własnością mia-
sta stołecznego Warszawy, bo
zajmuje ponad 16 hektarów kw.
Trudno znaleźć w Warszawie ta-
ki teren. Nie będzie zabudowany
blokami, bo zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzen-
nego jest przeznaczony pod re-
kreację i sport. Wiecie skąd się
wzięła idea Cichociemnych?
Wiecie, kto to byli Cichociemni?

SSppaaddoocchhrroonniiaarrzzee zz IIII wwoojjnnyy
śśwwiiaattoowweejj..

Cichociemni, to byli pierwsi
polscy komandosi, wyszkoleni
specjalnie w Anglii, a w zasadzie
Szkocji do tego, żeby skoczyć na
spadochronach w Polsce i wal-
czyć z Niemcami. Znali sztuki
walki, umieli się posługiwać róż-
nego rodzajami broni, znali się
na dywersji, umieli wysadzać po-
ciągi, obchodzić się z materiała-
mi wybuchowymi, była to taka
dzisiejsza jednostka GROM, naj-
bardziej elitarna jednostka Woj-
ska Polskiego, która jest spadko-
biercom tradycji Cichociemnych.
Pewnego dnia zwrócili się do
mnie państwo Rowińscy z Fun-
dacji Cichociemnych wsparci
przez dowódcę jednostki GROM
płk Piotra Gąstała. Zapropono-
wali, żeby upamiętnić Cicho-
ciemnych nadając nazwę tej for-
macji którejś z ulic. Uznałem, że
to nie jest dobry pomysł, ponie-
waż wszystkie godne ulice na Ur-

synowie już mają nazwy. Z kolei
zmiana nazwy ulicy, to zawsze
kłopot, trzeba wymieniać np. do-
wody osobiste, w których jest ad-
res zameldowania. Dlatego za-
sugerowałem, żeby nazwać imie-
niem Cichociemnych park i
wskazałem to właśnie miejsce.
Park ma charakter trochę poli-
gonowy, teren jest nieukształto-
wany, taka naturalna przestrzeń.
Wygląda jak teren do ćwiczeń
dla żołnierzy. Fundacji bardzo ta
idea się spodobała. Chcemy upa-
miętnić Cichociemnych nie tak,
jak z reguły upamiętnia się boha-
terów w Polsce poprzez składanie
kwiatów pod tablicą pamiątko-
wą, paleniem zniczy w rocznicę.
To wszystko jest też potrzebne,
ale my uznaliśmy, że Cichociem-
ni, to byli patrioci, ale także mło-
dzi ludzie, prężni, wysportowani,
weseli, energiczni, więc trzeba

ich upamiętnić, tak jak oni by
chcieli być zapewne

zapamiętani. A
więc

stwórzmy
Park ich imienia,

Cichociemnych, w któ-
rym będzie można uprawiać róż-
ne dyscypliny sportów, z ścież-
kami treningowymi, miejsce,
gdzie będzie można się wspinać,
czołgać, czy przeskakiwać prze-
szkody. Poza przeszkodami po-
myśleliśmy także o siłowni plene-
rowej i zespole boisk. W tej chwi-
li park jest wykorzystywany do
uprawiania sportów ekstremal-
nych. Zapraszam, żebyście zaj-
rzeli do tego parku, za kościołem
od strony Stryjeńskich. Są tam
pagórki, które wyglądają jak ufo
albo wyrzutnie rakiet, a to są to-
ry do uprawiania sportów rowe-
rowych, do skakania na rowe-
rach. Na górce odbywają się ogól-
nopolskie zawody rangi mi-
strzowskiej w górskich sportach
rowerowych. Na razie, póki park
nie jest jeszcze urządzony, zor-
ganizowaliśmy w nim Ursynow-
ski Dzień Cichociemnych. W tym
roku ten patriotyczno-edukacyj-
ny piknik odbędzie się 18 maja.
Od razu was zapraszam. Przyja-
dą czołgi, wojskowe samochody
terenowe. W ubiegłym roku na
imprezie żołnierze GROM-u, ko-
mandosi skakali na spadochro-
nach z helikoptera. Była to bar-
dzo widowiskowa i pożyteczna
lekcja historii. Byli żołnierze w
dawnych i współczesnych mun-
durach. Można było dotknąć bro-
ni z II wojny światowej, powo-
jennej, współczesnej, były poka-
zy ratownictwa, sztuk walk a na-
wet pokazy odbijania zakładnika.
Było na co popatrzeć. To ciekawy

piknik zarówno edukacyjny, pa-
triotyczny, jak i historyczny.

DDzziięękkuujjeemmyy bbaarrddzzoo zzaa zzaapprroo-
sszzeenniiee ww iimmiieenniiuu sswwooiimm ii rrooddzzii-
ccóóww.. JJeesstt PPaann bbaarrddzzoo zzaaaannggaażżoo-
wwaannyy ww żżyycciiee UUrrssyynnoowwaa,, cczzyy ttyyll-
kkoo ddllaatteeggoo,, żżee jjeesstt PPaann bbuurrmmii-
ssttrrzzeemm??

To, że jestem burmistrzem,
wynika z tego, że byłem zaan-
gażowany w życie Ursynowa,
więc teraz będąc burmistrzem
jestem jeszcze bardziej zaanga-
żowany. Wcześniej byłem przez
12 lat radnym. A radnym zosta-
łem, bo chciałem żeby na Ursy-
nowie było jak najfajniej, jak naj-
lepiej i jak najprzyjemniej się
mieszkało. Zostałem wybrany w
bardzo młodym wieku, miałem
23 lata, długie włosy związane w
kucyk. Byłem jednym z najmłod-
szych radnych, wybranym z pół-
nocnego Ursynowa, czyli tam
gdzie jest między innymi wasza
szkoła. Jeśli chce się mieszkać w
miejscu przyjemnym, gdzie nie
ma dziur w jezdni, trawniki są
zadbane, powstają boiska otwar-
te dla chętnych, to trzeba się po
prostu zaangażować. Nic się nie
dzieje samo. Jeżeli się nie zaan-
gażują mieszkańcy, to nikt tego
za nich nie zrobi. Więc jako
mieszkaniec zaangażowałem się
dość wcześnie i teraz to konty-
nuuję. 

WW zzwwiiąązzkkuu zz ttyymm,, iiżż rreepprree-
zzeennttuujjeemmyy śśwwiieettlliiccęę sszzkkoollnnąą
cchhcciieelliibbyyśśmmyy ssiięę ddoowwiieeddzziieećć
cczzyy cchhooddzziiłł PPaann ddoo śśwwiieettlliiccyy
sszzkkoollnneejj,, oocczzyywwiiśścciiee jjaakk bbyyłł
PPaann ddzziieecckkiieemm??

Tak się złożyło, że nie
chodziłem do świetlicy
szkolnej. Do przedszkola też
nie chodziłem, chodziłem
do zerówki. Może dlatego,
że moja mama nie pracowa-

ła. Miałem zawsze kogoś w
domu, kto mi przygotował

obiad, albo był po prostu w do-
mu. Młody człowiek nie zawsze

nosi klucze od samego początku
uczęszczania do szkoły. Myślę,
że to się dzieje dopiero od jakieś
3,4 klasy. Wy nosicie klucze na
szyi, sami wracacie do domu?

NNiieekkttóórrzzyy zz nnaass mmaajjąą.. NNaasszz
PPaann DDyyrreekkttoorr tteeżż cchhooddzziiłł zz kklluu-
cczzeemm nnaa sszzyyii ii nniiee cchhooddzziiłł ddoo
śśwwiieettlliiccyy..

Ja chodziłem z kluczem na
szyi dopiero w późniejszych la-
tach, gdzieś od 4 klasy. Nato-
miast w klasach 1-3 wracałem
do domu na piechotę. Nie cho-
dziłem do świetlicy, a obiady w
szkole zacząłem jeść od 4 klasy.

CCzzyy zzggooddzzii ssiięę PPaann BBuurrmmiissttrrzz
nnaa ddooddaattkkoowwee,, kkrróóttkkiiee ppyyttaanniiaa??

Tak, oczywiście.
CCzzyy lluubbiiłł PPaann cchhooddzziićć ddoo sszzkkoołłyy??
Lubiłem chodzić do szkoły,

chociaż zawsze bałem się klasó-
wek z przedmiotów ścisłych, czy-
li matematyki, fizyki, chemii. Z
przedmiotów humanistycznych
byłem dobry, z tego, co pamię-
tam zawsze miałem piątkę z hi-
storii i z WOS-u. Dość wcześnie
odkryłem pasję czytania. Czyta-
łem książkę za książką. Mogłem
przeczytać 2 książki po 200 stron
jednego dnia. To ułatwiało mi
naukę. Jeśli się czyta dużo ksią-
żek, to ma się rozbudowane
słownictwo i dużo rzeczy da się
ze sobą łączyć. Może zauważyli-
ście, że niektóre przedmioty są
ze sobą powiązane. Czytając róż-
ne gatunki literatury ma się du-
żą wiedzę ogólną. To spowodo-
wało, że nie musiałem się prze-
sadnie dużo uczyć z podręczni-
ków i jako jedyny w klasie mia-
łem 6 z egzaminu ustnego z języ-
ka polskiego na maturze. Wła-
śnie to wynikało z dużej ilości
przeczytanych książek. Z mate-
matyki miałem 4, i przedmioty
ścisłe mi nie leżały. 

JJaakkii pprrzzeeddmmiioott ww sszzkkoollee nnaajj-
bbaarrddzziieejj ssiięę PPaannuu ppooddoobbaałł??

Ulubiony przedmiot, pewnie
nie skłamię, że był to w-f. Czyta-
łem ostatnio, że coraz mniej
dzieci w Polsce chodzi na lekcje
w-f, jest dużo zwolnień. Na Ursy-
nowie akurat to wygląda dobrze.
U nas bardzo dużo dzieci cho-
dzi na w-f. Ale podobno w Polsce
są szkoły, gdzie nawet nie ćwiczy
pół klasy. Na drugim miejscu po-
stawiłbym historię, a na trzecim
język polski, no i oczywiście wie-
dza o społeczeństwie.

CCoo ww pprraaccyy bbuurrmmiissttrrzzaa nnaajjbbaarr-
ddzziieejj ppooddoobbaa ssiięę PPaannuu??

Najbardziej podoba mi się to,
że przychodzę do pracy i nie
wiem co mnie spotka tego dnia.
Co prawda burmistrz ma kalen-
darz, który prowadzi sekretariat.
W kalendarzu zapisuje się wszyst-
kie spotkania, które odbywają się
codziennie, nawet po kilka. 

Przychodzę rano i praktycz-
nie nie ma dnia, żeby nie oka-
zało się, że plan trzeba zmienić.
Bo coś się wydarzyło na Ursyno-
wie, albo zaszła jakaś okolicz-
ność, której nie planowaliśmy.
To jest żywy organizm. Tu miesz-
ka 150 tys. ludzi i co chwilę się
coś dzieje.

Oczywiście są rzeczy złe, na
przykład, jakiś wypadek drogo-
wy, jakaś katastrofa, pożar, pod-
topienia, to się zdarza. Ale są też
rzeczy przyjemne, pozytywne.
Odwiedzam 100-latków, których
na Ursynowie jest kilkudziesię-
ciu. Jak ktoś kończy 100 lat, to ja
przychodzę na urodziny z ko-
szem 100 róż i wręczam składa-
jąc gratulacje. Do tej pory w
większości byłem u samych ko-
biet i ostatnio u jednego męż-
czyzny. Z tego wniosek, że i na
Ursynowie kobiety żyją dłużej,
chociaż statystycznie rodzi się
więcej chłopców. 

W mojej pracy podoba mi się
to, że jest nieoczekiwana i zmien-
na, a druga rzecz, która mi się
podoba, to, że się ma wpływ na
rzeczywistość. Na przykład sie-
dzę sobie i widzę przez okno ka-
łużę koło lodowiska. 

Czy wy byliście kiedyś tu na lo-
dowisku i widzieliście tę kałużę
koło boiska?

TTaakk,, oocczzyywwiiśścciiee..
Byłem ostatnio na tym lodo-

wisku z córkami. I powiedzia-
łem, tak dalej być nie może!
Przed ratuszem, w centralnym
miejscu Ursynowa taki bałagan.
Wtedy było jeszcze ciepło, ale
zamarznięta kałuża w ruchli-
wym miejscu jest bardzo nie-
bezpieczna. Myślę, że jak jutro
przyjdziecie na lodowisko, to
już nie będzie tego nieporządku.
Będzie położona kostka. Więc
to jest ta pozytywna możliwość
wpływania na rzeczywistość.
Niegdyś patrzyłem na jedno
wyjście z metra, myślę sobie, ja-
kie brzydkie, taki wąwóz, wy-
deptana trawa, śmieci. Tak nie
może być, trzeba zrobić porzą-
dek, żeby było ładnie. Dwa mie-
siące temu posadziliśmy tam
kwiaty i, krzewy. Jest teraz tak,
jak powinno być. 

Przychodzę do waszej szkoły
na 25-lecie, wiem, że nie macie
boiska, więc mówię, będzie bo-
isko, będzie plac zabaw. Póki co,
powstał plac zabaw dla młod-
szych dzieci w ramach programu
„Radosna szkoła”. Nie było, a
jest. Więc, w tej pracy fajne jest
to, że pozytywnie można zmie-
niać świat.

NNaa zzaakkoońńcczzeenniiee cchhcciieelliibbyyśśmmyy
jjeesszzcczzee rraazz sseerrddeecczznniiee ppooddzziięę-
kkoowwaaćć zzaa wwyywwiiaadd,, aa ttaakkżżee żżyy-
cczzyyćć ssuukkcceessóóww zzaawwooddoowwyycchh ii
oossoobbiissttyycchh oorraazz ssppeełłnniieenniiaa mmaa-
rrzzeeńń.. CChhcciieelliibbyyśśmmyy rróówwnniieeżż ppoo-
ddaarroowwaaćć PPaannuu oossttaattnnii nnuummeerr ggaa-
zzeettkkii „„PPaammiięęttnniikk ŚŚwwiieettlliicczzaakkaa””..

Dziękuję bardzo.
O p r a c o w a n i e  w y w i a d u :  
K r y s t y n a  K o t n a r o w s k a  

RYS. IZA ŁUCZKIEWICZ

KLASA 4C
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SSzzaannoowwnnii PPaańńssttwwoo,,

W imieniu mieszkańców dzielnicy Wilanów i okolic chcielibyśmy
odnieść się do wypowiedzi radnego dzielnicy Ursynów Piotra Sku-
biszewskiego na temat budowy połączenia drogowego między Wi-
lanowem a Ursynowem (wywiad w „Passie” z 20 marca br.).

Radny Naszego Ursynowa obawia się, że tym połączeniem będzie
ul. Nowokabacka, a nie ul. Ciszewskiego-bis. Argumentuje to wzglę-
dami finansowymi. Podobno budowa ul. Nowokabackiej ma kosz-
tować 200 mln zł, a ul. Ciszewskiego-bis – 60 mln zł. Jesteśmy za-
skoczeni tą kalkulacją, ponieważ otrzymaliśmy pisemną informa-
cję dotyczącą kosztu budowy ul. Nowokabackiej od wiceprezy-
denta Warszawy Jacka Wojciechowicza. Wynosi on 47 mln zł. Za-
kładając, że wiceprezydent Warszawy podał nam koszt tylko po stro-
nie Wilanowa, wychodzi na to, że po stronie Ursynowa ten koszt jest
3 razy większy. Zastanawiamy się, z czego to wynika. Wygląda na
to, że nasz burmistrz powiedział prawdę (lutowa Sesja Rady Dziel-
nicy Wilanów), twierdząc, że Ursynów specjalnie zawyża koszt
budowy ul. Nowokabackiej, ażeby odwlec/uniemożliwić realizację
tej inwestycji.

Zapewne radny Naszego Ursynowa był obecny na połączonej
Sesji Rad Dzielnic Ursynów i Wilanów w sprawie budowy połączeń
drogowych między tymi dzielnicami. Naszym zdaniem, najtraf-

niej wypowiedział się wtedy ks. Adam Zelga, proboszcz parafii bł.
Edmunda Bojanowskiego, który stwierdził, że nie ma co się zasta-
nawiać nad sensownością jednej ulicy czy drugiej, tylko budować
wszystkie. Jedna ulica jako połączenie dwóch dzielnic to za mało.

W wywiadzie z radnym Piotrem Skubiszewskim najbardziej
zmartwiła nas wypowiedź o potencjalnym wzmożonym ruchu na
Kabatach. Naszym zdaniem, budowa ul. Nowokabackiej nie spowo-
duje żadnego wzrostu ruchu, ponieważ kierowcy i tak korzystają
w tej chwili ze skrótu ulicami Relaksową i Gąsek. Nikt przy zdrowych
zmysłach nie nadrabia 10 km przez Mokotów. Ciekawi jesteśmy, któ-
rędy do Konstancina jeździ radny Naszego Ursynowa.

Piotr Skubiszewski dużo miejsca poświęca swoim przeciwni-
kom politycznym z PO, zrzucając na nich całą winę za brak połą-
czeń drogowych między Wilanowem a Ursynowem. Mieszkańcy Wi-
lanowa i okolic mają już dosyć boksowania się Ratusza, Zarządów
i Rad Dzielnic Ursynów i Wilanów w tej sprawie. Apelujemy o scho-
wanie do kieszeni ambicji politycznych, dogadanie się i wzięcie się
w końcu za robotę. Te ulice są potrzebne wszystkim mieszkańcom
Warszawy niemal jak powietrze.

Z  p o w a ż a n i e m ,
J o a n n a  S z u b i ń s k a - P i s z c z e k

S t o w a r z y s z e n i e  „ W o l n y  W i l a n ó w  i  o k o l i c e ”
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Podobnie jak w latach po-
przednich, w lipcu 2013 r.
ukazał się miejski doku-
ment: “Założenia do pro-
jektu budżetu miasta sto-
łecznego Warszawy na
rok 2014”, firmowany
przez prezydenta m. st.
Warszawy. 

Dokument jest opisem
stanu obecnego i zało-
żeń na przyszłość i w

zasadzie nie zawiera konkretów,
także zestawień tabelarycznych
i wykresów. Istota budżetu na
rok przyszły zawarta jest już w
tytule pierwszego rozdziału me-
rytorycznego: “Główne kierunki
działania miasta stołecznego
Warszawy w warunkach ogra-
niczonych możliwości finanso-
wych”. W rozdziale tym Prezy-
dent stwierdza, że: “W celu zmi-
nimalizowania ryzyk zewnętrz-
nych i stworzenia warunków dla
realizacji wieloletniego progra-
mu inwestycyjnego Miasta, w
tym dokończenia budowy cen-
tralnego odcinka metra II linia,
przy planowanej redukcji defi-
cytu budżetowego, kontynuowa-
ne będą działania stabilizujące i
wzmacniające finanse m.st. War-
szawy polegające m. in. na:”. Tu
następuje wyliczenie ośmiu dzia-
łań, przy czym na pierwszych
miejscach są:

- optymalizacja dochodów z
opłat i taryf, w tym w ramach
przyjętych przez Radę m.st. War-
szawy programów w horyzon-
cie najbliższych lat,

- optymalizacja dochodów z
podatków lokalnych w ramach
stawek ustawowych.

Użyto tu eleganckiego
słowa “optymalizacja”,
ale o co chodzi? Oczy-

wiście o “maksymalizację” przy-
chodów do kasy Miasta. Na stro-
nie 23 omawianego tekstu na-
pisano to wprost: “... poprzez ko-
rektę stawek podatkowych w ra-
mach stawek maksymalnych
określonych przez Ministra Fi-
nansów”. I to praktyczne wszyst-
ko co niesie 50-stronicowa bro-
szura, pod wymienionym wcze-
śniej tytułem, albowiem zawar-
ta w ostatnim punkcie obietnica:
“poszukiwanie realnych, alter-
natywnych mechanizmów fi-
nansowania zadań publicznych
(np. partnerstwo publiczno-pry-
watne)”, jest jedynie jednym z
powtarzanych od lat zaklęć.

Na kolejnych stronach
“Założeń ...” podane
są pewne informacje

bardziej konkretne. Napisano tu
m.in.: “ Szacuje się, że łączny
ubytek dochodów m.st. Warsza-
wy w wyniku zmian w podatku
PIT, a także na skutek zawężenia
katalogu czynności objętych po-
datkiem od czynności cywilno-
-prawnych oraz w rezultacie
spowolnienia gospodarczego
ograniczył w sposób trwały
możliwości dochodowe Warsza-
wy o blisko 2,2 mld zł rocznie.
Dochody budżetowe Miasta po-
wiązane z koniunkturą, tj. z po-
datków PIT, CIT, PCC pozostają
poniżej poziomu notowanego
w 2008 r., tj. sprzed spowolnie-
nia i przed wprowadzeniem ulg
i obniżką stawek podatkowych”.
Z przytoczonego cytatu wynika
bardzo wiele, albowiem 2,2 mld
zł, to ok. 20% budżetu w ostat-
nich latach. Trzeba też przypo-
mnieć, że dochody Miasta z ty-
tułu udziału w podatkach sta-
nowiących dochody budżetu
państwa, stanowią według pla-
nu na 2013 r. około 35% docho-
dów Miasta i ponad 45% docho-
dów własnych. Czyli, pomimo,
że w naszym państwie cały czas
mamy dodatni wzrost gospo-
darczy, a Polska jest na tle UE

“zieloną wyspą” wzrostu gospo-
darczego, to przychody Warsza-
wy z tytułu udziału w podatku
pobieranych przez państwo,
spadają o blisko 2,2 mld złotych.
Jeśli jest to prawdą, a trudno nie
ufać oficjalnemu dokumento-
wi, to mamy do czynienia z ka-
tastrofa finansów publicznych.
W tej sytuacji zapewnienie Pre-
zydenta o “optymalizacji” do-
chodów z opłat i taryf, można
interpretować jedynie jako za-
powiedź drastycznych podwy-
żek - w sposób trwały - wszel-

kich opłat i taryf, na które Mia-
sto ma wpływ!

Czarną dziurą, która
otwiera się coraz sze-
rzej, są wypłaty z bu-

dżetu Miasta tytułem odszkodo-
wań za dekret Bieruta z 26 paź-
dziernika 1945 r. o komunaliza-
cji gruntów warszawskich oraz
wypłaty za grunty przejęte pod
miejskie inwestycje. W latach
2011 i 2012 Miasto wydatkowa-
ło na wyżej wymienione cele
(łącznie) ponad 590 mln zł, przy
czym kwoty z tych tytułów ma-
ja tendencję rosnącą. Równie po-
ważną kwotą odszkodowań, któ-
re musi zapłacić Warszaw, są wy-
płaty w związku z roszczeniami
właścicieli nieruchomości na
skutek uchwalenia lub zmiany
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. W pod-

sumowaniu tych wydatków na-
pisano: “W związku z roszcze-
niami z tytułu tzw. Dekretu Bie-
ruta oraz odszkodowaniami w
związku uchwaleniem lub zmia-
ną planu zagospodarowania
przestrzennego szacuje się, iż
kwoty z każdego tytułu wynieść
mogą od kilku do kilkunastu mi-
liardów złotych”.

Obawiam się, że podsta-
wowym skutkiem za-
istniałej sytuacji bę-

dzie zaniechanie lub mocne
ograniczenie przez Miasto spo-

rządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzen-
nego (m.p.z.p.), albowiem - cze-
go dotychczas prawie nie
uwzględniano - uchwalenie pla-
nu wiąże się z bardzo poważny-
mi wydatkami z kasy uchwala-
jącego plan - czyli Miasta. Efek-
tem będzie “dziki” rozrost War-
szawy i napędzanie pieniędzy
do kieszeni urzędników decy-
dujących o budowie. Może po-
wtórzyć się sytuacja sprzed I
wojny światowej, kiedy to każdy
kto miał odpowiednie środki
mógł budować co chciał, gdzie
chciał i z czego chciał. Warto
może tu przypomnieć, że w tam-
tych czasach pewne fragmenty
naszego miasta miały gęstość
zaludnienia należącą do naj-
wyższych, a warunki higienicz-
ne do najniższych na świecie.

Obyśmy nie powrócili do tej nie-
chlubnej tradycji, a zaniechanie
sporządzania m.p.z.p. niechyb-
nie do tego prowadzi.

W2012 r. nastąpił ko-
lejny spadek docho-
dów Miasta z tytułu

udziału w podatku CIT (podatku
dochodowym od osób praw-
nych). W porównaniu z rokiem
2011 spadek w 2012 wyniósł ok.
8%. Udział tego podatku w bu-
dżecie Miasta, który wynosił w
poprzednich latach ok. 1,80%,
w 2012 r. spadł do 1,68%. Ten-

dencja spadku dochodów z CIT,
która występuje w Warszawie
od 2009 r. związana jest niewąt-
pliwie z koniunkturą europej-
ską, ale także - moim zdaniem -
z traktowaniem przez władze
Warszawy działalności gospo-
darczej, jako uciążliwego bala-
stu. Potwierdzeniem takiego sta-
nu rzeczy - moim zdaniem - jest
zmniejszenie w budżecie na
2013 r. o 61,4% nakładów na
promocję działalności gospodar-
czej. Jest to najwyższy procento-
wy wskaźnik “oszczędności” bu-
dżetowych w 2013 r. Jestem
przekonany, że bez rozwoju
działalności gospodarczej, a w
tym bez rozwoju wytwórczości,
nasze miasto nie jest w stanie
poprawić swojej kondycji budże-
towej. Podnoszenie (“optymali-
zacja”) opłat i taryf, to droga do-

nikąd. Warszawa musi rozwijać
swoją działalność gospodarczą,
albowiem podnoszenie podat-
ków, opłat i taryf musi - wcze-
śniej, czy później - zakończyć się
katastrofą, czego przejawy ma-
my już obecnie w postaci m.in.
lawinowego poparcia wniosku
o odwołanie urzędującego Pre-
zydenta m.st. Warszawy.

Zapowiedzią nadzwyczaj
ostrych cięć oszczędno-
ściowych w wydatkach

Miasta w 2014 r. są m.in. nastę-
pujące stwierdzenia: “Przewidu-

je się, że w wyniku kontynuowa-
nych działań efektywnościowych
i racjonalizujących wydatki Mia-
sta ogółem w 2014 r. zostaną
ograniczone w stosunku do pla-
nowanych w roku bieżącym przy
pełnym zabezpieczeniu finanso-
wym wydatków na tzw. “jano-
sikowe” oraz komunikację pu-
bliczną”(s. 26). (...) “Prioryte-
tem w zakresie planowania wy-
datków bieżących będzie zapew-
nienie funkcjonowania obiek-
tów i urządzeń miejskiej infra-
struktury technicznej i społecz-
nej oraz zaspokojenie bieżących
potrzeb finansowych w obsza-
rze wydatków elastycznych na
poziomie adekwatnym do moż-
liwości budżetowych Miasta
...”(s. 27). Podsumowując moż-
na powiedzieć, że Prezydent
m.st. Warszawy użył kilku efek-

townych “figur lingwistycznych”,
aby powiedzieć, że oprócz pie-
niędzy na zapłacenie “janosiko-
wego” oraz opłacenie mocno
zredukowanej w 2013 r. komuni-
kacji publicznej, na inne cele pie-
niędzy w miejskiej kasie prawie
nie będzie.

W“Założeniach...” Pre-
zydent wielokrotnie
odwołuje się do

“Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej m.st. Warszawy na lata
2013-2042” przyjętej uchwałą
Rady m.st. Warszawy nr
XLVIII/1301/2012 z 13 grudnia
2012 r. Według tego dokumentu
poziom wydatków stolicy z roku
bieżącego, tj. 2013 w planowa-
nej wysokości 13.852 mln zł
przekroczony zostanie dopiero
w 2023 r. (14.494 mln zł). W
“Założeniach...” tego nie wyja-
śniono, ale jak mniemam w “Pro-
gnozie...” są podane wielkości
bez uwzględnienia inflacji. Je-
żeli tak rzeczywiście jest, to bu-
dżet za 10 lat większy od tego-
rocznego o ok. 5%, w rzeczywi-
stości będzie od niego mniejszy.
Pomijając opis miejskich wydat-
ków na poszczególne zadania w
zakresie bieżącej działalności
Miasta, to generalna ocena fi-
nansowej przyszłości stolicy
sprowadza się do sarkastyczne-
go stwierdzenia: lepiej już było.
Życie nie lubi czarnowidztwa i
pesymistów, dlatego trzeba spra-
wiedliwie stwierdzić, że zgod-
nie z przysłowiem: “tak krawiec
kraje ... “ Prezydent naszego mia-
sta dzieli, to co ma do dyspozy-
cji. Wiadomo przecież, że z pu-
stego to i Salomon nie naleje.
Prezydent Warszawy nie ma
żadnych możliwości wpływania
na europejską koniunkturę i ne-
gatywne zjawiska w gospodarce
niektórych krajów strefy euro, a
tym samym na zewnętrzne uwa-
runkowania mające istotny
wpływ na sytuację ekonomiczną
Polski, a w tym Warszawy. Nic
jednak nie stoi na przeszkodzie,
aby Prezydent inicjował, inspi-
rował i promował działalność
gospodarczą na terenie stolicy. 

Tymczasem, cały ten za-
kres ewentualnej dzia-
łalności Prezydenta

owiany jest mgłą tajemnicy. Śle-
dzę dosyć uważnie działania Ra-
tusza, ale nie zauważyłem żad-
nej inicjatywy z tego zakresu.
Owszem, pamiętam awanturę
związaną z likwidacją parku
technologicznego “w organiza-
cji”, który według zapisu w stra-
tegii rozwoju Warszawy (2005
r.), miał powstać na Łuku Sie-
kierkowskim. Park technologicz-
ny sam w sobie generuje tylko
koszty, ale jeżeli podczas jego
funkcjonowania pojawi się obie-
cująca technologia - pojawiają
się też wielkie szanse na krocio-
we zyski. Z parkiem technolo-
gicznym, to trochę tak, jak z
kupnem losu na loterię. Mała
jest szansa na wygraną, ale jeże-
li losu się nie kupi - nie ma żad-
nych szans. Patrząc na nadzwy-
czaj trudną sytuację ekonomicz-
ną Warszawy uważam, iż za-
miast poświęcać gross czasu na
“kreatywną księgowość”, wła-
dze naszego miasta powinny w
sposób rzeczywisty i poważny
potraktować gospodarkę, przed-
siębiorczość, innowacyjność, na-
ukę współpracującą z przemy-
słem i wykreować stolicę Rze-
czypospolitej na liczący się w
świecie ośrodek gospodarczy,
szczególnie w zakresie najnow-
szych technologii.

L e c h  K r ó l i k o w s k i
A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m

R a d y  d z i e l n i c y  U r s y n ó w  
m . s t  W a r s z a w y ,  c z ł o n k i e m  

s t o w a r z y s z e n i a  N a s z  U r s y n ó w

Założenia do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2014

Przyszłość stolicy – lepiej już było
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IKEA Janki przekazała 
ponad 400 kolorowych jaśków

Ponad 400 kolorowych poszewek na poduszki tra-
fiło do małych pacjentów z Oddziałów Onkologii,
Neurologii, Ginekologii oraz Chirurgii Instytutu
Matki i Dziecka w Warszawie. To właśnie z myślą
o nich kilkadziesiąt osób szyło kolorowe jaśki pod-
czas akcji „Uszyj Jasia” w IKEA Janki, które za-
mieniły szpitalne pokoje w bajkową krainę. 

Przekazanie poszewek na poduszki odbyło się 20 marca o godz. 10.00 w Instytucie Matki i Dziec-
ka przy ul. Kasprzaka 17a. 400 metrów tkanin, 500 szpilek, 20 par nożyczek oraz 30 szpulek ni-
ci wykorzystano do uszycia ponad 400 poszewek na poduszki podczas akcji „Uszyj Jasia” w IKEA
Janki. Kolorowe jaśki pozwolą przenieść się dzieciom do bajkowej krainy i ułatwią maluchom po-
byt w Instytucie Matki i Dziecka, gdzie każdego roku trafia ponad 13 tysięcy chorych dzieci. 

– Instytut Matki i Dziecka to niezwykła placówka, w której lekarze nieprzerwanie walczą o ży-
cie i zdrowie dzieci. To właśnie dlatego postanowiliśmy wszystkie kolorowe poszewki przekazać
małym pacjentom tego szpitala – mówi Karol Barcal z IKEA Janki.

– Jestem szczęśliwa, że tak dużo osób włączyło się w akcję „Uszyj Jasia”. Dzięki zaangażowa-
niu pracowników IKEA Janki i pomocy tak wielu osób udało nam się uszyć kilkaset poszewek dla
pacjentów Instytutu Matki i Dziecka – mówi pomysłodawczyni, Natalia Bielawska. 

Pomysłodawczynią akcji „Uszyj Jasia” jest Natalia Bielawska, mama 3-letniego Bruna i autor-
ka bloga Ekoubranka. Akcja powstała spontanicznie, kiedy podczas pobytu z synkiem w jednym
z krakowskich szpitali Pani Natalia zauważyła, że brakuje poszewek. Kilka dni później poprosiła
znajome blogerki o pomoc w uszyciu kolorowych poduszek. Efekty akcji oraz  radość dzieci prze-
rosły najśmielsze oczekiwania i dlatego Pani Natalia postanowiła rozszerzyć działania także na
inne miasta. W ciągu roku, dzięki pomysłodawczyni akcji oraz zaangażowaniu innych osób, po-
nad 4000 poszewek trafiło do szpitali, domów dziecka i hospicjów w całej Polsce.

Ł K

Fundacja Arkona
Rozpoczęła działalność Fundacja Arkona im. Jarosława Zielińskiego, powołana przez Helenę i Eu-

geniusza Zielińskich, Rodziców zmarłego dwa lata temu ursynowskiego poety. Celem Fundacji jest
wspieranie i popularyzowanie przedsięwzięć literackich, głównie z dziedziny poezji oraz świadcze-
nie pomocy w rozwijaniu talentów szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Fundacji pod przewodnictwem prof. Grażyny Ulickiej, odby-
ło się w poniedziałek 24 marca. Prezesem Zarządu Fundacji został redaktor Stanisław Grabowski,
wydawca i autor wielu książek. Powołano Kapitułę Nagrody Literackiej im. Jarosława Zielińskie-
go Złota Róża, która będzie przyznawana corocznie w konkursie na najciekawszy zbiór poezji. Usta-
lono także zasady przyznawania stypendiów pieniężnych dla literacko uzdolnionej młodzieży
oraz nagród dla debiutujących poetów.

We wtorek, 1 kwietnia, z okazji XIV Światowego Dnia Poezji UNESCO w Sali Zielonej Domu Po-
lonii (ul. Krakowskie Przedmieście 64) o godz. 18 odbędzie się Międzynarodowy Wieczór Poezji,
zorganizowany przez Fundację wspólnie z redakcją miesięcznika Poezja Dzisiaj. W programie: chwi-
la wspomnień i recytacje wierszy Jarosława Zielińskiego. W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

30 tysięcy fanów na Facebooku
Lotnisko Chopina bije ko-
lejne rekordy w mediach
społecznościowych. Profil
lotniska na Facebooku
właśnie przekroczył liczbę
30 tys. fanów. Do tysiąca
zbliża się liczba osób śle-
dzących aktywność portu
w serwisie Instagram.

Lotnisko Chopina należy do
liderów polskiego Facebooka w
zakresie aktywizowania wspól-
noty swoich fanów. Według sta-
tystyk aplikacji Sotrender blisko
15 procent osób śledzących pro-
fil lotniska w ciągu ostatnich 30
dni pozostawało z nim w stałej
interakcji – uczestniczyło w to-
czących się dyskusjach, wrzuca-
ło własne zdjęcia i informacje,
lub polecało wpisy innym użyt-
kownikom. W kategorii „Podró-
że” fanpage Lotniska Chopina
zajmuje drugie miejsce pod
względem częstotliwości inte-
rakcji i ustępuje pod tym wzglę-
dem jedynie profilowi Martyny
Wojciechowskiej. 

– To dowód, że nasz profil ży-
je i jest atrakcyjny dla odbior-
ców. O to właśnie nam chodziło
– cieszy się Radosław Żuk, dy-

rektor Biura Public Relations Lot-
niska Chopina. 

Podstawą zawartości profilu
są aktualne informacje z życia
lotniska oraz ciekawostki i infor-
macje ogólnie związane z lata-
niem. Największym zaintereso-
waniem fanów cieszą się gale-

rie zdjęć z życia lotniska, co-
dzienna poranna prognoza po-
gody oraz comiesięczny kalen-
darz na pulpit.

Lotnisko Chopina jest również
aktywne w serwisie Instagram,
w którym publikowane są uni-
kalne zdjęcia z życia portu. Pro-
fil www.instagram.com/chopi-

nairport śledzi już blisko 1 tys.
osób – pod tym względem Lotni-
sko Chopina zalicza się do pierw-
szej dziesiątki lotnisk na świecie
(7. miejsce). 

Na światowym poziomie pro-
wadzone jest także konto lotni-
ska na Twitterze, które śledzi
ponad 33 tys. osób (10. miej-
sce wśród lotnisk). Ponadto lot-
nisko ma swoje profile również
w innych platformach social-
mediowych: You Tube, Go-
ogle+, Foursuqare, Pinterest,
Soundcloud. 

– Szybka i bezpośrednia ko-
munikacja pomaga zdobywać
wierną grupę odbiorców, wśród
których jest wielu znanych
dziennikarzy, polityków czy
sportowców, m.in. Jarosław
Kuźniar, Eryk Mistewicz, To-
masz Raczek, Paweł Graś, Ju-
styna Kowalczyk mówi Rado-
sław Żuk. – Wokół naszych pro-
fili powstała aktywna społecz-
ność, z którą utrzymujemy cie-
płe i bliskie kontakty. To nasi
ambasadorzy, którzy promują
markę Lotniska Chopina na ca-
łym świecie. 

y b y
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Jest szansa, że niebawem
znaki zakazu zatrzymy-
wania się wzdłuż ul. Bel-
gradzkiej zostaną w koń-
cu usunięte. 

Na ostatnim wspólnym posie-
dzeniu Komisji Architektury, Bu-
downictwa, Strategii Rozwoju i
Ekologii i Komisji Gospodarki
Komunalnej, Inwestycji i Trans-
portu, które odbyło się 19 marca,
przedstawiciele Zarządu Trans-
portu Miejskiego poinformowa-
li, że do końca marca znaki te
mają zostać zniesione na odcin-
ku do Al. Komisji Edukacji Naro-
dowej do ul. Rosoła. 

Mieszkańcy tej okolicy od lat
skarżyli się na to, że nie mogą
zgodnie z prawem parkować
swoich samochodów na ulicy
Belgradzkiej. Znaki zakazu zo-
stały zainstalowane na wniosek
Straży Miejskiej. Mieszkańcy
apelowali o zmianę tego stanu
rzeczy, jednak – niestety -
wszystkie dotychczasowe pro-
pozycje były blokowane przez
Inżyniera Ruchu z Biura Drogo-
wnictwa m.st. Warszawy. Za-
wsze tłumaczono się względa-
mi bezpieczeństwa. Od lat za-
biegałem o likwidację tych zna-

ków oraz wydzielenie po dwóch
stronach ulicy pasów na miejsca
postojowe. W tej kwestii złoży-
łem kilka interpelacji, dwa razy
spotykaliśmy się na komisjach.
W związku z tym, że do tej pory
nie rozwiązano tego absurdal-
nego problemu zwołaliśmy ko-
lejne posiedzenie. Dodatkowo,
pamiętajmy, że inwestycja Ar-
che (przy zbiegu ul. Rosoła i Bel-
gradzkiej) zabrała mieszkańcom
ponad 100 miejsc parkingowych
– powiedział Piotr Skubiszew-
ski, radny Naszego Ursynowa,
przewodniczący Komisji Archi-
tektury. 

W posiedzeniu komisji wzięli
udział mieszkańcy, którzy nie
kryli rozczarowania z faktu, iż ta
sprawa do tej pory nie została
rozwiązana przez ZDM. Podkre-
ślali, że jeden pas ruchu na tej
ulicy jest wystarczający, a drugi i
tak zawsze był zablokowany, bo
parkowały tam samochody, co
niestety skutkowało mandatami
od Straży Miejskiej. Te znaki to
absurd. Nie trzeba stawiać zna-
ków po to, aby od ludzi egzekwo-
wać parkowanie zgodnie z pra-
wem w odpowiedniej odległości
od skrzyżowania. To po prostu

wynika z prawa, a prawo powin-
no być przestrzegane – mówił w
emocjonalny sposób mieszkaniec
ul. Lokajskiego, Władysław Mar-
das, który także od lat walczy o
ww. zniesienie zakazów.

Oprócz miejsc postojowych
przy ul. Belgradzkiej zastanawia-
no się również, gdzie można by
zabezpieczyć dodatkowe miejsca
parkingowe w tym rejonie. Pada-
ły pomysły, aby powiększyć m.in.
parking przy ul. Rosoła, choćby
poprzez ułożenie eko płyt. Obec-
ny na spotkaniu zastępca burmi-
strza ds. inwestycyjnych, Lech
Skowron, poinformował, że za-
rząd dzielnicy spotkał się wcze-
śniej w tej kwestii z ZDM i obec-
nie trwają analizy, gdzie i w jaki
sposób można stworzyć dodat-
kowe miejsca. Mieszkańcy mieli
spore pretensje do spółdzielni
mieszkaniowej Przy Metrze, gdyż
ich zdaniem spółdzielnia nie pod-
jęła odpowiednich działań, aby
zawczasu rozwiązać problemy w
związku z nowopowstającą in-
westycją Arche. 

Posiedzenie komisji zakończy-
ło się wystąpieniem informacyj-
nym firmy Arche, która zapre-
zentowała sposób realizacji in-
westycji „Belgradzka”. Oprócz
problemów parkingowych,
mieszkańcy wnioskowali o po-
zostawienie dotychczasowego
chodnika przy klinice weteryna-
ryjnej. Przedstawiciel firmy po-
informował, że znany mu jest
ten problem i że niedogodność ta
będzie tymczasowa, gdyż w
miejscu chodnika doprowadza-
ne będą media. Jeżeli będzie
możliwe, aby wykonać obok
tymczasowy chodnik, to zosta-
nie to zrobione, ale najpierw
trzeba to przeanalizować pod
względem bezpieczeństwa. 

W spotkaniu wzięli udział tak-
że przedstawiciele Urzędu Dziel-
nicy Ursynów, Biura Drogownic-
twa i Komunikacji m.st. Warsza-
wy, Straży Miejskiej i SM „Przy
Metrze” oraz firmy Arche.

M a r e k  K o z ł o w s k i

W natłoku różnych wyda-
rzeń, zupełnie niezauwa-
żony minął jubileusz 30-le-
cia Domu Sztuki. 

Może to i dobrze, że nie było
tym razem oficjalnej fety, oka-
zjonalnych mów, kurtuazyjnych
gestów i fajerwerków. Ważniej-
sza jest codzienna działalność i
bogata oferta programowa, a ta
jest imponująca. Spektakle te-
atralne, nowości filmowe i prze-
glądy filmów dokumentalnych,
spotkania Stanisława Janickiego
w Starym kinie, cykl satyrycznyz
gośćmi Marka Majewskiego,
wernisaże, edukacja najmłod-
szych i teatr dla dzieci, to tylko
niektóre przedsięwzięcia zasłu-

gujące na uznanie. Obserwuję te
poczynania od pierwszego dnia
istnienia Domu Sztuki (a jakże,
byłem na jego otwarciu!), w wie-
lu z nich przez wszystkie lata
czynnie uczestniczyłem, toteż
mam pełne prawo dokonać wła-
snej oceny. Dorobek Domu Sztu-
ki, a zwłaszcza przegląd wyda-
rzeń artystycznych w ostatnim
okresie, każe mi się z szacunkiem
odnieść do dokonań dyrektora
Andrzeja Bukowieckiego i skła-
nia do złożenia na jego ręce, ser-
decznych podziękowań, gratula-
cji i jubileuszowych życzeń.

Jedno z ostatnich wydarzeń
chciałbym wyróżnić szczególnie.
To spektakl Emigrantów Sławo-

mira Mrożka, zaprezentowany
przez krakowskich aktorów śred-
niego pokolenia, Wojciecha Ski-
bińskiego i Macieja Jackowskie-
go, znakomicie wpisujący się w
tradycję Teatru Za Dalekiego,
utworzonego przez Zbigniewa
Zapasiewicza. Spektakl miał
miejsce dwa tygodnie temu, ale
ten tekst nie uległ przedawnie-
niu, chciałem zresztą, aby ukazał
się dzisiaj, z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Teatru.

Po pierwsze sama sztuka. Ge-
nialny tekst Mrożka, napisany
40 lat temu, wydaje się ponad-
czasowy, poraża swoją aktual-
nością, brzmi, jakby został napi-
sany wczoraj. To znakomity wy-

bór, aby uczcić nim jubileusz i
przypomnieć go właśnie teraz. 

Po drugie wykonanie. Obaj
aktorzy, tworzący swoje projek-
ty pod własnym szyldem, absol-
wenci krakowskiej PWST, Woj-
ciech Skibiński (tytułowa rola
króla Edwarda II w spektaklu
dyplomowym, rocznik 1986), i
Maciej Jackowski (Spodek ze
Snu Nocy Letniej, rocznik 1989),
stanęli na wysokości zadania i
sprostali niełatwemu zadaniu. 

Oczywiście, mógłbym się do
tego i owego przyczepić (czasem
nadmierna egzaltacja, pewne
przerysowania, niedoskonałość
dykcji), ale chylę czoła przed za-
prezentowanym warsztatem,

rozłożeniem akcentów, interpre-
tacją i wymową całego spekta-
klu. Widziałem prapremierowy
spektakl w Teatrze Współcze-
snym z Wiesławem Michnikow-
skim i Mieczysławem Czechowi-
czem w reżyserii Jerzego Krecz-
mara (1975), potem spektakl An-
drzeja Wajdy w krakowskim Sta-
rym Teatrze z udziałem Jerzego
Stuhra i Jerzego Bińczyckiego
(1976), wreszcie telewizyjną
wersję Kazimierza Kutza z udzia-
łem Marka Kondrata i Zbigniewa
Zamachowskiego (1995). Pre-
zentowany spektakl nie dorów-
nuje wprawdzie tym pierwowzo-
rom, ale został przygotowany sta-
rannie i przyzwoicie zagrany, za-

równo przez Macieja Jackowskie-
go (jako XX, prostego robotnika,
który wyjechał wyłącznie dla za-
robku), jak i Wojciecha Skibiń-
skiego (jako AA, wyobcowane-
go intelektualistę, emigranta z
powodów politycznych). Tak się
składa, że tego ostatniego wi-
działem w ubiegłym tygodniu w
Teatrze Słowackiego w Krako-
wie w premierowym spektaklu
broadwayowskiej farsy “Arsze-
nik i stare koronki” i zdecydowa-
nie wolę go w “Emigrantach”.

Aktorzy prezentowali sztukę
w Chicago i zbierali tam zasłużo-
ne brawa. Podobali się także wy-
magającej ursynowskiej publicz-
ności. W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Hałdy śniegu zniknęły z ulic.
Miejmy nadzieję, że bezpow-
rotnie w tym roku. Niestety,
tym dokładniej widać teraz
jak wyglądają warszawskie
ulice i chodniki. 

Przyzwyczailiśmy się do wi-
doku pokrzywionych trotuarów,
urywających się w nagle ścieżek
rowerowych, czy dziurawych,
przypominających obraz po
bombardowaniu jezdni. 

Kończące się ślepo ścieżki ro-
werowe to zmora dla rowerzy-
stów, ale nie tylko, bo z braku
ścieżki rowerzyści są zmuszeni
do wjeżdżania na chodniki i
jezdnie, gdzie utrudniają życie
innym użytkownikom. Wystar-
czy przejechać się po stolicy ro-
werem z jednego krańca miasta
na drugi, by przekonać się, że ta
forma komunikacji nie jest prio-
rytetowa w projektach urbani-
stycznych (jeśli te w ogóle ją
uwzględniają), żeby nie powie-

dzieć, że traktowana jest po ma-
coszemu. Poczynając od nie-
praktycznych nawierzchni z
kostki powodujących wibracje i
wykrzywiających się coraz bar-
dziej z każdym rokiem do złej
organizacji ruchu. Np. rowerzy-
sta zmuszony jest do częstego
przejeżdżania z jednej strony pa-
sa dla pieszych, na drugą. War-
to by skorelować trasy dla rowe-
rów, których zresztą jest w War-
szawie za mało z potrzebami in-
nych użytkowników ruchu dro-
gowego. Najlepiej byłoby je unie-
zależnić od siebie. Często docho-
dzi do kolizji, kiedy rowerzysta
mający zielone światło wjeżdża
na skrzyżowanie, gdzie kierują-
cy pojazdem skręcającym w pra-
wo wymuszają pierwszeństwo,
wjeżdżając bezceremonialnie
nie bacząc przy tym ani na pie-
szych na przejściu, ani na rowe-
rzystów. Przykładem może być
skrzyżowanie Nałęczowskiej i ul.

Sobieskiego, gdzie dochodziło
już do wypadków z udziałem ro-
werzystów. Prawdziwą zmorą
jest też brak podjazdów na chod-
niki itp. zarówno dla rowerzy-
stów, osób niepełnosprawnych,
a także prowadzących wózek z
dzieckiem. Słyszymy wiele o
„przyjaznym mieście” w prakty-
ce nasze miasto ma swe ciemne
strony. Dziwić może, że nawet
przed często odwiedzanymi pla-
cówkami pocztowymi, przy-
chodniami, lecznicami (nawet
prywatnymi) brak miejsc na za-
parkowanie rowerów. 

Co ciekawe ktoś, kto chciałby
zgłębić przyczynę powyższych
niedogodności natknie się na ist-
ny gąszcz przepisów niekompe-
tencji i prób zrzucania odpowie-
dzialności na innych począwszy
od Zarządu Dróg Miejskich na
urzędnikach dzielnic kończąc.
Czasem tłumaczenie zaczyna się
od przysłowiowego braku pie-
niędzy. Czym jednak wyjaśnić
fakt, że nawet bogate dzielnice,
jak Wilanów czy Mokotów też
nie wykazują żadnej inwencji je-
śli chodzi o poprawę jakości
dróg. Ilekroć wracam z małych,
ale zadbanych miast i miaste-
czek rozrzuconych po kraju, z
żalem odnotowuję fakt, że w
Warszawie nie widać ręki gospo-
darza. Najczęstszą odpowiedzią
jest – „to nie w naszej gestii. To
należy do ZDM. To jest w gestii
dzielnicy”. 

Wy dawać by się mogło, że nic
na to nie można poradzić. Być
może… Jednak co jakiś czas ma-
my w rękach kartki wyborcze.
Warto przy tej okazji pamiętać,
że od nas też może coś zależeć. 

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

Pasjonaci nietuzinkowej
edukacji, założyciele nowo
powstałej Szkoły Podstawo-
wej „Emil”, zorganizowali
w sobotę 22 marca u stóp
Kopy Cwila wiosenny pik-
nik kulturalno-edukacyjny. 

Pogoda sprzyjała organizato-
rom i spacerowiczom i wiele
osób, zarówno małych, jak i du-
żych, włączyło się do wspólnej
zabawy. A atrakcji było w bród!
Dzieci miały możliwość rozwi-
jać swoje zdolności poznawcze:
eksperymentować, odkrywać
dotykać, smakować, tworzyć i
rozbudzać zmysły.

Z mapą w dłoni, podążając
za zawartymi na niej wskazów-
kami oraz korzystając ze swej
wyobraźni i spostrzegawczości,
dzieci zmierzały do celu, roz-
wiązując zagadkę. Dotknęły taj-
ników chemii odkry[RTF book-
mark start: _GoBack][RTF bo-
okmark end: _GoBack]wając
podstawy roztworów kwaso-
wych – malowały farbami zro-
bionymi z soku z czerwonej ka-
pusty i zmieniały kolory przy
pomocy różnych odczynników.
Jednak nie tylko wzrok pozwa-
la poznawać świat! Dzieci prze-
konały się o tym przy stoisku
Zgaduj zgadula. Za pomocą
zmysłu dotyku rozpoznawały
warzywa i owoce, które kryły
się w lochach magicznego zam-
ku. Tak wielką koncentrację i
skupienie nieczęsto można zo-
baczyć na twarzy malucha!
Przy sąsiednim stanowisku, ba-
wiąc się piramidą żywienia,
miały okazję dowiedzieć się
więcej o wyższości marchewki
i szparagów nad cukierkami i
hamburgerem. 

By jeszcze bardziej rozbudzić
ciekawość najmłodszych uru-
chomiono magiczny telefon,
który mali odkrywcy sami mogli
skonstruować przy pomocy kub-
ków po jogurcie i sznurka, aby
potem móc posłuchać, jak po
nim niesie się dźwięk na dość
dużą odległość. Dzięki tej prostej
zabawie zobaczyły, jak na co
dzień wykorzystujemy procesy
fizyczne. Podczas zabaw z języ-
kiem angielskim, kolorując ob-

razki, dzieci nauczyły się mię-
dzy innymi nazw kolorów oraz
mierzyły z eksperymentami che-
micznymi słuchając poleceń w
tym właśnie języku! To nie lada
wyzwanie! Najmłodsi mieli tak-
że okazję uczestniczyć w praw-
dziwej Bitwie Wikingów, która
wymagała dużej sprawności, a
zabawa ta, jak również tworze-
nie przepięknych wikińskich
krajek z wełny, przybliżyła im
w pigułce te aspekty nordyckiej
kultury.

W tym czasie rodzice, analizu-
jąc komiksy z książek Faber i Ma-
zlish „Jak mówić, żeby dzieci się
uczyły w domu i w szkole” które
ukazały się nakładem Wydaw-
nictwa Media Rodzina, mieli
okazję bliżej poznać język em-
patycznej komunikacji, opartej
na wzajemnym szacunku. Do-
wiedzieli się z nich między in-
nymi jak można uniknąć szu-
fladkowania dzieci (np. „le-
niuch”, „bałaganiarz” itp.) oraz

jak pomóc dziecku zmienić nie-
pochlebne zdanie o sobie sa-
mym. Imprezę uwieńczył piękny
i bogaty w emocje Taniec z
ogniem.

W taki właśnie sposób – po-
przez zabawę i doświadczenia
oraz z dużą dawką dobrego hu-
moru – Szkoła Podstawowa
„Emil” już od 1 września 2014 r.
będzie pokazywać dzieciom
świat i wszystkich małych po-
szukiwaczy i odkrywców ser-
decznie zaprasza! A R

Miejsca parkingowe przy Belgradzkiej Mrożek na 30-lecie Domu Sztuki

Czy jesteśmy skazani na dziury? Piknik „Emila” pod Kopą Cwila
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System, dzięki któremu działamy

Na Lotnisku Chopina ruszył nowy FIS, czyli system informacji lotniskowej.
Dzięki niemu łatwiej nam zarządzać informacjami dotyczącymi opera-
cji lotniczych i funkcjonowania portu lotniczego. Możemy także cieka-

wiej prezentować informacje ważne dla pasażerów. 
Nowoczesny cywilny port lotniczy to ogromnie skomplikowany organizm, na

którym równocześnie dzieje się bardzo wiele procesów obejmujących różne fa-
zy obsługi samolotów, obsługę pasażerów i bagażu, a także utrzymanie całej infrastruktury i sys-
temów technicznych. Nie byłoby możliwe ogarnięcie tego wszystkiego bez pomocy systemu infor-
matycznego, który zbiera i przetwarza dane dotyczące wszystkich aspektów funkcjonowania lot-
niska. Takim systemem jest właśnie FIS (Flight Information System), po polsku nazywany Syste-
mem Informacji Lotniskowej.

Systemy tego typu stosowane są obecnie na wszystkich pasażerskich lotniskach na całym świe-
cie. Ich ogólna konstrukcja jest podobna jednak specyfika każdego lotniska wymaga tak szczegó-
łowego dostosowania konkretnych rozwiązań do lokalnych warunków, że trudno znaleźć dwa bliź-
niacze systemy. 

Pierwsza wersja FIS na Lotnisku Chopina została wdrożona na przełomie 1999 i 2000 ro-
ku. Jak na ówczesne standardy był to system niezwykle nowatorski, który umożliwiał roz-
budowę systemu o nowe źródła danych i nowe funkcjonalności wraz ze wzrostem liczby

obsługiwanych pasażerów i operacji lotniczych. Z czasem technologie poszły naprzód a nasz FIS
– jak każdy system informatyczny – zestarzał się i przestał nam wystarczać. 

Różne moduły systemu FIS są podstawowym narzędziem w pracy wszystkich służb operacyj-
nych na lotnisku zaangażowanych bezpośrednio w obsługę samolotów oraz pasażerów i baga-
żu. Dostęp do końcówek FIS mają pracownicy zarządzający zasobami lotniska, który przydzie-
lają np. stanowiska check-in poszczególnym liniom lotniczym, albo decydują o przydziale stat-
kom powietrznym konkretnych stanowisk postojowych. Do systemu podpięci są również przed-
stawiciele linii lotniczych i pracownicy firm obsługi naziemnej oraz kontrolerzy Polskiej Agen-
cji Żeglugi Powietrznej. 

Sytuacja na lotnisku przedstawiana jest graficznie. Ktoś niewtajemniczony może odnieść wra-
żenie, że pracownicy służb operacyjnych na lotnisku grają w jakąś zaawansowaną komputerową
grę strategiczną. Jednak nie jest to gra, a rzeczywistość. Graficzny interfejs umożliwia błyska-
wiczne odnalezienie każdego statku powietrznego na płycie i odczytanie jego statusu – czy tylko
parkuje, czy właśnie przyleciał, czy może jest przygotowywany do odlotu. Wszystkie dane są gro-
madzone i archiwizowane. Dzięki temu można odtworzyć sytuację z przeszłości, a także 

Nowy, lepszy model FIS ma wiele udogodnień, których brakowało w starym systemie. Jedną z
podstawowych różnic jest moduł A-CDM umożliwiający bezpośrednią wymianę danych pomiędzy
wszystkimi firmami i instytucjami biorącymi udział w procesie obsługi samolotu na lotnisku. Wy-
miana informacji odbywa się teraz w czasie rzeczywistym, co wcześniej było niemożliwe i powo-
dowało utrudnienia w koordynacji pracy służb. Np. zimą ogromnym wyzwaniem było zarządza-
nie kolejką samolotów do odladzania. Po zmianie – problem zniknął. 

Bardzo istotną częścią systemu FIS jest system informacji wizualnej FIDS (Flight Infor-
mation Display System) odpowiadający za wyświetlanie informacji dla pasażerów na
wszystkich tablicach lotów, wyświetlaczach nad stanowiskami check-in czy na ekranach

nad bramkami wyjściowymi z terminala, połączony także ze stroną internetową lotniska. No-
wa wersja FIDS pozwala na wyświetlanie już nie tylko numeru rejsu z nazwą miasta, ale rów-
nież wielu dodatkowych informacji – np. aktualnych warunków pogodowych czy lokalnego cza-
su w docelowej destynacji. Wkrótce będziemy mogli wykorzystywać wszystkie nośniki FIDS do
wyświetlania dodatkowych plansz z informacjami dla pasażerów, filmów instruktażowych a tak-
że reklam. 

Wdrożenie takiego skomplikowanego systemu było niezwykle trudnym i skomplikowanym
przedsięwzięciem, w które zaangażowani byli na równi pracownicy Służby Informatyki i Teleko-
munikacji, jak i Biura Operacyjnego. Główna trudność polegała na uruchomieniu jednego z naj-
istotniejszych systemów dla pracy portu lotniczego przy zapewnieniu stałej ciągłości jego pracy. Szczę-
śliwie wszystko poszło gładko i bez problemów. 

P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i

Mniej więcej przed rokiem pisałem na ten sam temat. Wówczas nieco bardziej
ogólnie, przytaczałem informacje dotyczące zasad konkursu Car of the Year. W
roku 2013, o prym w konkursie walczył m.in. Peugeot 208, jednak wtedy
francuska marka musiała obejść się smakiem. Tym razem stało się to, co nie
udało się 208-ce. Nowa 308-ka zdobyła zaszczytny, europejski tytuł!

Tegorocznego zwycięzcę, identycznie, jak co roku, poznaliśmy pierwszego dnia motoryzacyjnej
wystawy w Genewie. Gruntownie zmodernizowany, właściwie zbudowany od nowa, Peugeot 308,
zadebiutował na rynku przed kilkoma miesiącami. Zarówno wnętrze jak i karoseria samochodu
prezentują się obecnie zupełnie inaczej, tak, że trudno znaleźć jakiekolwiek nawiązania do
poprzednika. Jednym podoba się obecnie znacznie bardziej, inni woleli pierwowzór. Ja osobiście
mam więcej wątpliwości, niż w chwili prezentacji pierwszej wersji 308-ki, ale z pewnością nie mogę
odmówić projektowi odwagi i próby zmiany wszystkiego, za co krytykowany był poprzednik.

Do głównych nowinek, które miały zachwycić jurorów konkursu, jak i oczywiście klientów,
Peugeot zalicza nowatorską, wykonaną z niezwykłą starannością, deskę rozdzielczą, której
nadano nawet imię: I-Cockpit. Miał to być wyróżnik nowej 308-ki, nawiązujący częściowo do
rozwiązań, poznanych w modelu 208. Czytając po raz pierwszy materiały reklamowe nowego
modelu 308, już wówczas zastanawiałem się, czy w dzisiejszych czasach, rzecz, która ma odnieść
sukces rynkowy, musi mieć w nazwie przedrostek „I-„ – chyba takie mamy czasy...

Moim zdaniem o dużej wadze tegorocznego sukcesu Peugeot’a, świadczyć może choćby
przewaga punktowa nad rywalami oraz same nazwy modeli, jakie zdołał on wyprzedzić. W tym
roku, do startu w konkursie, uprawnionych było w sumie 30 modeli z całego świata, oferowanych
w Europie, a pierwsze miejsce „wycenione” zostało na 307 punktów. Drugie, niezwykle nowoczesne
i wyrafinowane stylistycznie, elektryczne BMW i3, zdobyło „jedynie” 223 punkty, zaś trzecia, nie
mniej ciekawa i już bardzo utytułowana w światku miłośników ekskluzywnych pojazdów
elektrycznych, Tesla S, zdobyła 216 punktów. Kolejne miejsce zajęli w kolejności: Citroen C4
Picasso (182 punkty), Mazda 3 (180 punktów), Skoda Octavia (172 punkty) i Mercedes Klasy S
(170 punktów). Peugeot nie po raz pierwszy triumfował w konkursie Car of the Year w Europie.
Poprzednio udało się to już modelom 307 (2002), 405 (1988) oraz Peugeot 504 (1969).

Nowy 308, produkowany jest w legendarnych zakładach Peugeot w miejscowości Sochaux i jak
przystało na dzisiejsze nowości, jest sporo lżejszy od swojego poprzednika i nafaszerowany dużą
ilością najnowocześniejszej techniki, na pokładzie oraz pod maską. Konstruktorom tego modelu
nie obce były również najnowsze osiągnięcia z dziedziny ekologii, w których to akurat marka
Peugeot czuje się całkiem pewnie.

W najbliższych dniach, do gamy nowej 308-ki, dołączy model SW, stylowe, przestronne i
sportowe kombi. Znane są już jego oficjalne zdjęcia i muszę przyznać, że w tej wydłużonej wersji,
nowa 308-ka podoba mi się jeszcze bardziej. Jak wspomniałem wcześniej, nie jestem bezkrytycznym
miłośnikiem nowej 308-ki, w szczególności mam wątpliwości, co do projektu wnętrza, z zegarami,
na które patrzymy powyżej wieńca kierownicy i wskazówką obrotomierza poruszającą się w
kierunku przeciwnym, niż to ma miejsce zazwyczaj. Nie jestem też wciąż przekonany do ergonomii
obsługi niemal wszystkich pokładowych urządzeń, z poziomu ekranu dotykowego. W tym
ostatnim rozwiązaniu, Peugeot posunął się chyba nawet dalej, niż większość „postępowych”
konkurentów. Może potrzebuję więcej czasu, aby się do tego przyzwyczaić, albo należę do grona
kierowców – tradycjonalistów. Niemniej jednak zaznaczyć należy obiektywnie, że od chwili
wylansowania nowej wersji przyjęto już ponad 55 tys. zamówień na ten model. To bardzo
przyzwoity wynik.

Z dziennikarskiego obowiązku, przypomnę, że w pięciu ostatnich edycjach europejskiego
konkursu C.O.T.Y., zwyciężały następujące modele: Volkswagen Golf VII (2013), Opel Ampera
(2012), Nissan LEAF (2011), Volkswagen Polo (2010) oraz Opel Insignia (2009).
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Miasteczko rowerowe 
SSzzaannoowwnnii mmiieesszzkkaańńccyy,, 

W dniu 26 lutego Komisja Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy na mój wniosek podjęła uchwa-
łę, skierowaną do Zarządu Dzielnicy o rozważe-
nie możliwości znalezienia dla lokalizacji i budo-
wy ursynowskiego miasteczka ruchu drogowe-
go na terenie naszej dzielnicy (np. przy szkole
podstawowej). 

Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem na
terenie przyszkolnym zostałoby utworzone
ogólnodostępne miasteczko ruchu drogowe-
go, w którym będą organizowane zajęcia z
dziećmi i młodzieżą w zakresie przepisów ru-
chu drogowego, egzaminy na kartę rowerową
oraz organizowane corocznie turnieje bezpie-
czeństwa ruchu drogowego – ćwiczenia spraw-
nościowe dla uczestników rozgrywek np. szkół
podstawowych. 

Miasteczko rowerowe to miniatura elemen-
tów drogowych z ulicami, skrzyżowaniami, ron-

dem oraz znakami. Wszystko po to, by wiernie odwzorować rzeczywiste warunki ruchu drogo-
wego. Dzięki zabawie w miasteczku, dzieci i młodzież w łatwy i bezpieczny sposób poznają pod-
stawy bezpiecznego zachowania się na drodze.

Ursynów posiada dobrze rozwiniętą sieć tras rowerowych, lecz nie ma miejsca do profesjonal-
nego szkolenia i zdawania egzaminów na wymaganą kartę rowerową. Dyrektorzy szkół, którzy
jako organ zobowiązani są do wydawania kart rowerowych, zyskaliby miejsce do profesjonalne-
go szkolenia dzieci i młodzieży pod okiem doświadczonych fachowców.

Miasteczko ruchu drogowego byłoby wykorzystywane zarówno przez małe dzieci, jak i mło-
dzież. Młodsze dzieci z przedszkoli będą mogły uczyć się bezpiecznego poruszania w charakte-
rze pieszych np. prawidłowego przekraczania jezdni. Rodzice mogliby wraz z dziećmi uczyć je bez-
piecznej jazdy. Byłoby to też miejsce spędzania wspólnego czasu wolnego rodziców z dziećmi. Mło-
dzież szkolna będzie mogła od strony praktycznej ćwiczyć znajomość przepisów podczas kursów
na kartę rowerową. Miasteczko służyłoby jako miejsce imprez edukacyjnych związanych z bez-
pieczeństwem rowerzysty w ruchu drogowym (np. miejsce szkoleń młodzieży przez policję).

Miasteczko ruchu drogowego to świetne miejsce do nauki. Młodzi ludzie poznają znaki dro-
gowe i zdobędą umiejętności poruszania się po różnych skrzyżowaniach. Miasteczka takie ma
jedną dużą przewagę nad prawdziwymi drogami – tutaj popełniony błąd można poprawić i sko-
rygować niewłaściwe zachowanie. Na drodze mogłoby to skończyć się tragicznie. Dlatego też
uważam za niezbędne znalezienie odpowiedniej lokalizacji i budowę takiego miasteczka na Ur-
synowie.

D a n i e l  G ł o w a c z  
K l u b  R a d n y c h  „ N a s z  U r s y n ó w ”

W i c e p r z e w o d n i c z ą c y  K o m i s j i  B e z p i e c z e ń s t w a  i  P o r z ą d k u  P u b l i c z n e g o
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Zgóry przepraszam podnoszeniem po raz kolejny tematu polszczyzny w
tak zwanych mediach, ze szczególnym naciskiem na też tak zwane ma-
instreamowe. One to właśnie ledwo zająknęły się o sesji „Językowy prze-

kaz medialny”. Prócz zainteresowanych, czyli organizatorów, którymi były Polskie
Radio, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Rada Języka Polskiego przy Pre-
zydium PAN.

Oficjalny Cel tego zgromadzenia jest mniej istotny, ważniejsze są wypowiedzi i wnioski, bo nic
tak nie przemawia do ludzi jak dosadny przykład, najlepiej negatywny. W tym przypadku podpi-
suję się całą klawiaturą pod ideą sesji. 

Zacznę od stanowczego potępienia bezmyślnego kalkowania wyrazów i konstrukcji angielskich. 
Jeśli ktoś nie rozumie dlaczego wszystkie poniższe pary są ze sobą zestawione, to ma dwa wyj-

ścia. Albo wykrzesze w sobie odrobinę ambicji i sprawdzi w słowniku, albo jest totalnym głąbem,
usiłującym imponować nie tylko nieznajomością języków obcych, ale nawet, o zgrozo, ojczystego,
bo trzeba być nie lada palantem, by chełpić się niewiedzą.

A teraz wyliczanka:
„przeznaczony”, a nie „dedykowany”; „na wyłączność”, a nie „ekskluzywny”; „rozważania”, a nie

„dywagacje”; „półtora”, a nie „półtorej”; „półtora procent”, a nie „półtora procenta”; „rok dwa ty-
siące czternasty”, a nie „rok dwutysięczny czternasty”; „liga hokejowa”, a nie „hokej liga”; „wybrać
prezydentem”, a nie „wybrać na prezydenta”; „uznać najlepszym aktorem” zamiast „uznać za naj-
lepszego aktora”. Przykłady pochodzą od uczestników wspomnianej sesji – prof. Andrzeja Markow-
skiego i red. Małgorzaty Tułowieckiej.

Kolejne przykłady językowego niechlujstwa też nie pochodzą ode mnie i są namacalnym dowo-
dem na słuszność przyjętych przeze mnie kryteriów segregacji ludzi, którzy w wiedzy i rozumie nie

są równi. Nadpobudliwym
zwolennikom ideologii wszel-
kich równości, wyjaśniam, że
nie łamię Konstytucji, bo ona
mówi o równości w prawach i
powinnościach wobec Polski
(Preambuła). Kolejne polskie

rządy łamią Konstytucję, nie stwarzając warunków upowszechniania i równego dostępu do dóbr
kultury (Art. 6). Łamią, ponieważ największe dobro kultury polskiej – nasz ojczysty język, bez któ-
rego nie byłoby nawet państwowości, zaśmiecany jest za przyzwoleniem wszelkich państwowych
władz i instytucji. 

Za użycie w miejscu publicznym, istniejącego chyba we wszystkich językach słowiańskich (Lin-
de), wulgaryzmu „kurwa” zostanę ukarany, ale zupełnie bezkarnie mogę wrzeszczeć: bitch, who-
re, fuck czy motherfucker... A co, jeśli krzyknę „kurva” po węgiersku? I bardzo proszę mnie nie prze-
konywać, że angielskie wulgaryzmy nie są w Polsce powszechnie znane. W niemal dowolnym
amerykańskim filmie „fucków” słyszymy co niemiara, a niektórzy, pożal się Boże, tłumacze prze-
kładają je na polskie „pieprzenie”, bo „pierdolenie” przez usta, a raczej cenzurę pseudoobyczajowo-
-medialną nie przechodzi. Skoro o angielszczyźnie, to służę następną porcją „angielskiej polszczy-
zny” z komentarzy na Wykopie. Używajmy: „porażka” zamiast „fail”; „okazały” zamiast „epicki”; „nie-
nawiść” zamiast „hejt” i „zawartość” a nie „kontent”, „opiekun”, a nie „superwajzor”, „zakupy” a nie
„szoping”. 

„President” to najczęściej „prezes”, a nie „prezydent”, ale co czynić kiedy rozumu nie staje? Ję-
zykowe kalki nieuków, wołające o pomstę do nieba przerażają mnie najbardziej – „eventually” to
„ostatecznie”, a nie „ewentualnie, ewentualny”; „actually” to „rzeczywiście, faktycznie”, a nie „ak-
tualny, aktualnie”; „pathetic” to „żałosny”, a nie „patetyczny”. 

Cytatem jednego z forumowiczów Wykopu – LouisCyphera – odpowiem tym, którym się wyda-
je, że najlepiej zawrzeć, zgodnie z ekonomią języka, wszystko w kalce jednego angielskiego słowa,
zamiast zastosować nawet nieco bardziej rozwiniętą konstrukcję polską: „Dążenie do określenia
wszystkiego przy pomocy jednego słowa to kolejny objaw amerykanizacji. W przypadku Ameryka-
nów zamykanie znaczenia w jednym wyrazie ma swoje uzasadnienie, ponieważ znając ich głupo-
tę, zanim dokończyliby pisać/wymawiać określenie wielowyrazowe, zapomnieliby co w ogóle ma-
ją na myśli. Nam taki pośpiech jest niepotrzebny, więc możemy sobie pozwolić na poprawne posłu-
giwanie się językiem”. Nic dodać nic ująć.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Kto mówi „półtorej procenta”?

„Polskie rządy łamią Konstytucję,
nie stwarzając warunków 
upowszechniania i równego 
dostępu do dóbr kultury”

Tusk znów strzelił sobie w kolano. Ktokolwiek mu podpowiedział ten
Sejm z matkami naprawdę nieszczęśliwie biednych chorych dzieci, pre-
mier nie miał rozumu, by tam nie pójść. Nie obchodzi mnie, choć jego po-

winno, że poszedł, by przegrać politycznie i wizerunkowo. Na starcie kampanii,
w której po raz pierwszy od ośmiu lat faworytem nie jest. Istotniejsze jest, że do-
puścił do kolejnej demonstracji lekceważenia prawa, urzędu, procedur demokratycznych i zwykłej
politycznej hucpy.

Po to jest, między innymi, państwo, by w sytuacji nieszczęścia jednostki – niezawinionego, loso-
wego, na które jednostka nie ma żadnego wpływu – jednostka nie musiała stawiać czoła w poje-
dynkę. Taka jest właśnie sytuacja rodziców nieuleczalnie chorych dzieci, które  wymagają całodo-
bowej, nieprzerwanej w skali doby, tygodnia, roku i całego swojego życia opieki. Ktoś musi się ty-
mi dziećmi non stop opiekować. Kto zrobi to lepiej, w każdym z możliwych sensów określenia „le-
piej”, niż pozostający pod jakaś merytoryczną kontrolą stosownej instytucji państwa, jeden z rodzi-
ców? Poświęcenie, ciągłość, doświadczenie, wiedza to argumenty oczywiste. Jasne, że państwo przez
swoje agendy powinno taką rodzinę otoczyć merytoryczną opieką i jakąś formą, możliwie dyskret-
nej, empatycznej kontroli. Opieka sprawowana bezpośrednio przez członka rodziny jest też dla pań-
stwa tańsza niż ta sprawowana w ramach instytucji opiekuńczych. Postulat wynagrodzenia takich
rodziców płacą minimalną nie wydaje się wygórowany. Jest sprawiedliwy, moralnie słuszny, budże-
towo uzasadniony. Tyle się mówi o polityce rodzinnej! 

Rzecz wymaga wielkiej staranności, a więc i trochę czasu, by po pierwsze – sprofesjonalizowa-
na (etatowa) opieka w ramach rodziny zapewniała wymagany standard. Państwo musi zamknąć

wszelkie możliwości wyłudzeń. Także te
najtrudniejsze do wyobrażenia. Nie tu jest
miejsce dla otwarcia bram wyobraźni, pra-
wodawca jednak jest zobowiązany do bar-
dzo szerokiej wyobraźni. 

Wstydem być powinno to, że dotychczas
tego nie zrobiliśmy. Choć mnie to akurat
nie dziwi. Polacy z kompletnie przeze mnie
nie akceptowanym uporem realizują mo-

del społeczeństwa korporacyjnego, opartego na fundamencie prymitywnego neoliberalizmu, a nie
model społeczeństwa solidarnościowego. Jest to też model społeczeństwa etatystycznego, a nie oby-
watelskiego. Państwo nie lubi oddawać swoich zadań, ściślej zaś – środków na ich wykonanie – oby-
watelom. Nawet jeśli samo jest bezradne. Tak jest z kwestiami opiekuńczymi. Lepsza eksmisja niż
trafnie celowana pomoc mieszkaniowa. Sierociniec niż praca z rodziną. Dom Pomocy Społecznej
niż bardziej domowa forma opieki nad niepełnosprawnymi.

Okupacja Sejmu nie jest jednak formułą, w której premier powinien uczestniczyć. W jakimkol-
wiek przypadku. A ten nie jest czysty. Przesłanie rodziców zostało przesłonięte grą Arkadiusza Mu-
larczyka, posła uciekiniera z PiS, obecnie w Solidarnej Polsce, który zrobił sobie przy pomocy tych
rodziców i ich naprawdę chorych i nieszczęśliwych dzieci wyborczo-kampanijne przedstawienie.
Transmitowane na żywo. Obrzydliwe. To kwalifikacja czynu Mularczyka.

A jaka jest kwalifikacja zgody Tuska na udział w tym przedstawieniu? Premiera obowiązują inne
standardy. Niezrównanie wyższe niż szeregowego posła. On, podobnie jak prezydent, po prostu nie
może sobie pozwolić na legalizowanie swoim udziałem czegoś, co ma taki charakter. I pokazał się jak
sierota. Głównie milczący. Albo, kiedy się już odezwał, ściemniający na temat budżetu, co za chwilę.

Wyjściem z tego, nie wiem czy w interesie Tuska ale na pewno w interesie państwa prawnego,
a więc i obywateli, jest uznanie błędu zaniechania odpowiednich decyzji wobec postulatorów i błę-
du udziału w ich demonstracji. I powzięcie odpowiednich decyzji prawnych.

Idzie o kwotę nie przekraczającą 200 milionów rocznie. Jagna Marczułajtis, posłanka Platformy
Obywatelskiej, zrobiła właśnie konferencję prasową propagującą zimową olimpiadę w Krakowie.
Jak to w Polsce symulacja kosztów nie była dla niej interesująca. Marczułajtis jest wielka, bo ma wiel-
ką ideę. Co tam koszty? Skromnie skrojone i jak zwykle wstępne (doświadczenie uczy, że należy
spodziewać się krotności) prognozy to 17 z górką miliardów. Gdyby takie pieniądze skapitalizować
i żyć z odsetek, byłoby z tego rocznie przynajmniej trzykrotnie więcej niż te potrzebne 200 milio-
nów. Ale to jest Platforma. Kastracja zboczeńców, ograniczenie kolejek na rozkaz, przedszkola za
złotówkę, dwa wielkie stadiony przegrodzone kilkusetmetrowym pasem i Wisłą, wcześniej, u za-
rania kariery – milion miejsc pracy. Wtedy wyborcy odesłali Tuska do domu. Dzisiaj, po dwudzie-
stu latach, piar i polityczny marketing stał się skutecznym narzędziem trwania u władzy. Czy tak
już na zawsze będzie?

A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l
a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

RESET Andrzej Celiński

Był milion miejsc pracy, dziś milczenie

„Opieka sprawowana przez
członka rodziny jest dla
państwa tańsza niż ta 
sprawowana w ramach 
instytucji opiekuńczych”

Przyszła wiosna. Lżej na duszy!
Człowiek chciałby... poświntuszyć.

Pachną bzy i kwitną grusze.
Chętnie z Panią poświntuszę.

Kiedy Amor strzela z kuszy,
Dobrze razem poświntuszyć!
Czy prawiczek czy komuszek,
Każdy taki sam świntuszek.

Gdzieś za miastem, w leśnej głuszy
Miło będzie poświntuszyć.

Tu motylek, tam rój muszek...
Ja też muszę, gdy się wzruszę.

Wieczorami, gdy mnie suszy,
Też możemy poświntuszyć.
Ja się skuszę na wianuszek!

Może Pani zdjąć ten ciuszek?

Pani ma czerwone uszy.
Lubi Pani poświntuszyć?

Co za wdzięk, ten biust, ta nóżka...
Hop do łóżka! Oj, świntuszka!

Nikt nie widzi! Dość katuszy!
Jak świntuszyć, to świntuszyć!

Przyszła wiosna. Drzwi otwórzmy!
Nim zabronią - poświntuszmy!

MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))
TTeerraazz ttaakkżżee nnaa ffaacceebbooookkuu

Wiosna, wiosna!

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Piórem Derkacza

Andrzej Kalina
artysta grafik

Krymka to mała okrągła czapeczka bez daszka, uszyta z alpaki, kamlotu lub jedwabiu. Była ulu-
bionym nakryciem głowy Tatarów krymskich. Była tak popularna, że nakrywała głowy wielu lu-
dów Azji. W Grecji zmodyfikowano trochę krymkę, poprzez dodanie zwisającego pompona zwa-
nego potocznie „kutasikiem”. Rosjanom tak bardzo podobała się krymka, że dali jej nawet wła-
sna nazwę – tiubietiejka. Do Polski krymka trafiła w XVI wieku i na wielu głowach pozostała po
dzień dzisiejszy.

J e r z y  D e r k a c z
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W ostatni poniedziałek,
na Torwarze AZS Politech-
nika Warszawska zagrała
o półfinał mistrzostw Pol-
ski. Jej przeciwnikiem w
pierwszej rundzie fazy
play-off była wielka PGE
Skra Bełchatów.

Wpierwszej rundzie
fazy play-off PlusLi-
gi – ćwierćfinale mi-

strzostw Polski – rywalizacja to-
czy się do trzech wygranych me-
czów. Pierwszy i drugi rozgry-
wane są w hali zespołu, który w
fazie zasadniczej zajął wyższe
miejsce w tabeli, trzeci i ewentu-
alnie czwarty w obiekcie zespo-
łu z niższej pozycji. Jeśli zwy-
cięzca nie zostanie wyłoniony
po czterech spotkaniach, na pią-
te, decydujące starcie rywaliza-
cja wróci do miasta drużyny lep-
szej po fazie zasadniczej.

Po dwóch porażkach w
Bełchatowie gospodarze
nie mieli już w zasadzie

nic do stracenia. Trener Jakub
Bednaruk licząc na element za-
skoczenia wystawił w pierw-
szym składzie rzadko wykorzy-

stywanych środkowego Mate-
usza Sacharewicza i przyjmują-
cego Pawła Kaczorowskiego.
Pierwszy wytrzymał na boisku
połowę meczu, drugi schodził i
wchodził na plac gry w zależno-
ści od jakości przyjęcia. Niestety
w końcowym rozrachunku i tak
na niewiele się to zdało.

– Przed własną publicznością
chcemy zagrać jeszcze lepiej niż
w Bełchatowie i wygrać – mó-
wił przed poniedziałkowym me-
czem trener Jakub Bednaruk. –
Jeśli wzniesiemy się na wyżyny
swoich umiejętności, Skra jest
do pokonania – stwierdził Mar-
cin Nowak.

Siatkarze Politechniki ro-
bili, co mogli, ale nieste-
ty nie byli w stanie za-

trzymać PGE Skry Bełchatów.
Umiejętności wystarczyło im tyl-
ko na wygranie jednego seta. W
półfinale PlusLigi zagrają więc
bełchatowianie, Inżynierowie
zaś powalczą o piąte miejsce.

Oba zespoły rozpoczęły
mecz swoimi najmoc-
niejszymi szóstkami,

oba skoncentrowane i dobrze

grające. Do pierwszej przerwy
technicznej walka była wyrów-
nana, ale potem PGE Skra Beł-
chatów zbudowała kilkupunk-

tową przewagę, utrudniając
warszawiakom skończenie akcji
blokiem lub obroną i grając sku-
tecznie w kontrach. Taki obraz
gry, z małymi wyjątkami nieste-
ty nie uległ większej zmianie. 

Wsumie w trzech me-
czach ze Skrą Poli-
technika wygrała za-

ledwie dwa sety. –To na pewno
nie jest dużo. Skra Bełchatów
okazała się od nas znacznie lep-
szym zespołem na przestrzeni
całego pojedynku. Z drugiej stro-
ny bardzo mnie cieszy postawa
zespołu w tym meczu, po dwóch
tygodniach ciężkiej pracy. To by-
ło jedno z naszych najlepszych
spotkań w tym sezonie, zagrali-
śmy na bardzo wysokim pozio-
mie. Pokazaliśmy wszystko na
co nas stać, maksimum naszych
możliwości. Jestem też bardzo
dumny i szczęśliwy z tego, że
przez całą rundę play-off ani ra-
zu nie poddaliśmy się, nie spuści-
liśmy głów, nie pozwoliliśmy
Skrze, żeby nas lała. Poszliśmy
na wymianę ciosów, my oczywi-

ście tych ciosów dostaliśmy wię-
cej i przegraliśmy, ale stanęliśmy
do walki jak mężczyźni. Trud-
no, nie udało się, teraz będziemy
walczyć o piąte miejsce, na któ-
rym nam bardzo zależy – mówił
po ostatnim meczu trener go-
spodarzy Jakub Bednaruk. 

– Myślę, że zagraliśmy niezłe
spotkanie. Próbowaliśmy posta-
wić się Skrze na tyle, na ile nas
było stać. Niestety, w kluczo-
wych momentach przeciwnik
pokazywał, że jest po prostu ze-
społem od nas lepszym i zasłuże-
nie wygrał. Życzę im powodze-
nia w następnej rundzie play-off
– w żołnierskich słowach pod-
sumował kapitan Inżynierów
Maciej Pawliński.

Warto zaznaczyć, że w
zakończonych do tej
pory ćwierćfinałach

żaden z niżej rozstawionych ze-
społów nie wygrał meczu. Prze-
ciwnikiem bełchatowian w półfi-
nale PlusLigi będzie zwycięzca z
pary Jastrzębski Węgiel – Cerrad
Czarni Radom (JW prowadzi

2:0), przegrany zespół będzie wal-
czył z Politechniką o 5. miejsce. 

Jak wobec takich wyni-
ków przedstawia się
obecnie sytuacja Poli-

techniki? Okazuje się, że wcale
nie najgorzej. Udało się bowiem
pozyskać nowego sponsora i co
się z tym wiąże, większe pienią-
dze. Stołecznych siatkarzy
wsparła firma IDS-BUD. Umo-
wa zakłada dwuletnią współpra-
cę. Logo firmy znajdzie się, mię-
dzy innymi, na koszulkach dru-
żyny. Inżynierowie zaprezento-
wali je swoim kibicom już pod-
czas ostatniego meczu ze Skrą. 

– Jestem bardzo zadowolona,
że firma IDS-BUD będzie z nami
współpracować. Jej wsparcie po-
zwala nam myśleć z dużym spo-
kojem o kolejnym sezonie – po-
wiedziała prezes AZS Politechni-
ki Warszawskiej, Jolanta Dolec-
ka i trudno się z tymi słowami
nie zgodzić. Być może jest to po-
czątek nowego rozdziału w hi-
storii klubu. L u K

F o t o  L e c h  K o w a l s k i

W Auli Kryształowej Szko-
ły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego odbyła się uro-
czystość wręczenia dyplo-
mów doktorom habilito-
wanym i promocja dokto-
rów SGGW. 

Pracownikom uczelni zo-
stały również wręczone
odznaczenia państwo-

we i Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej. Dyplomy z rąk Jego
Magnificencji Rektora SGGW
prof. dr hab. Alojzego Szymań-
skiego otrzymało 33 doktorów
habilitowanych, w tym 26 pra-
cowników naszej uczelni. W
trakcie uroczystości nastąpiła
także promocja doktorów. Wy-
promowanych zostało 76 dok-
torów, w tym 22 pracowników
SGGW. 

Otwierając ceremonię
wręczenia odznaczeń
państwowych i dokto-

ratów prof. dr hab. Alojzy Szy-
mański podkreślił znaczenie tra-
dycji w życiu społeczności akade-
mickiej. „W Uczelni przywiązu-
jemy wielką wagę do tradycji
akademickich. Szczególnie czę-
sto nawiązujemy do nich w ostat-
nim czasie ze względu na przy-
padający w 2016 roku jubileusz
200-lecia Instytutu Agronomicz-
nego w Marymoncie, od którego
rozpoczęło się kształcenie rolni-
cze na ziemiach polskich i z któ-

rego wywodzi się SGGW. To jest
nasze chlubne dziedzictwo, o
którym będziemy Państwu przy-
pominać organizując tematycz-
ne seminaria i spotkania.” – mó-
wił rektor Szymański.

Zwracając się do pracow-
ników uczelni nagrodzo-
nych odznaczeniami

państwowymi oraz Medalami Ko-
misji Edukacji Narodowej profe-
sor Alojzy Szymański mówił: „Je-

steście wielkim wsparciem dla
młodych pokoleń naukowców,
pracowników, studentów. W mą-
dry i wyważony sposób łączycie
przeszłość, teraźniejszość i przy-
szłość naszej uczelni. Medale, któ-
re zostaną Państwu wręczone,
nadane przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Pana Broni-
sława Komorowskiego oraz Mini-
stra Edukacji Narodowej, na
wniosek przełożonych i władz

SGGW, są wyrazem wdzięczności
i uznania za długoletnią, rzetelną
i twórczą pracę na rzecz szkolnic-
twa wyższego w Polsce i naszej
uczelni. W imieniu społeczności
SGGW serdecznie Państwu dzię-
kuję za wkład w rozwój uczelni,
gratuluję sukcesów i życzę powo-
dzenia we wszystkich działa-
niach. Bądźcie Państwo z nami
w dalszych staraniach o pomyśl-
ną przyszłość uczelni!”.

Odznaczenia nadane
przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego
wręczali prof. dr hab. Tomasz
Borecki, Doradca Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
prof. dr hab. Alojzy Szymański,
Rektor SGGW.

Zwracając się bezpośred-
nio do doktorów habili-
towanych i doktorów

rektor Szymański powiedział:
„Dzisiaj jest dzień, który wień-
czy wieloletnią Państwa pracę i
czas wielu osobistych wyrze-
czeń. Gratulujemy wytrwałości
w pracy naukowej i sukcesów.
Dziękujemy Państwa bliskim za
wsparcie nauki. Wręczając Pań-
stwu dyplomy potwierdzimy na-
szą ufność w to, że będziecie
godnymi następcami waszych
mistrzów, że spełnicie złożoną
przysięgę doktorską. Przed Pań-
stwem fascynujący czas. Dla dok-
torów habilitowanych początek
samodzielnej pracy badacza na-
ukowego, nowych możliwości,
choć też uświadomienia sobie
znacznie większej niż dotych-
czas osobistej odpowiedzialno-
ści. Dla doktorów jest to możli-
wość kontynuowania swej na-
ukowej pasji i uczestniczenia w
badaniach naukowych. Liczymy
na Państwa pomysłowość, na
twórcze zgłębianie wiedzy, na

prowadzenie badań i doświad-
czeń w poczuciu odpowiedzial-
ności za los świata i ludzi”. 

Podczas uroczystości
Szkoła Główna Gospo-
darstwa Wiejskiego w

Warszawie, decyzją Kierownika
Urzędu do spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych zosta-
ła odznaczona medalem „Pro
Memoria”. Medal “Pro Memo-
ria” przyznano SGGW za wybit-
ne zasługi w utrwalaniu pamię-
ci o ludziach i ich czynach w wal-
ce o niepodległość Polski pod-
czas II wojny światowej i po jej
zakończeniu.

Wuroczystości uczest-
niczyli członkowie
Senatu SGGW, pra-

cownicy naukowi i administra-
cyjni oraz studenci uczelni, dok-
torzy Honoris Causa SGGW pro-
fesorowie: Włodzimierz Kluciń-
ski, Stanisław Berger, Włodzi-
mierz Kamiński, Jerzy Kita, Ma-
rek Kłodziński oraz Antoni Rut-
kowski. Swą obecnością uroczy-
stość uświetnili przedstawiciele
ministerstw, instytucji rządo-
wych oraz samorządu terytorial-
nego. Obecni byli także człon-
kowie rodzin, współpracownicy
i przyjaciele nagrodzonych pra-
cowników oraz doktorów habili-
towanych i wypromowanych
doktorów.

S e S

Wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym i promocja doktorów w SGGW

Jesteście wsparciem dla młodych pokoleń

Skra pokonała AZS Politechnikę i przypieczętowała awans do półfinału

Inżynierowie zagrają o piąte miejsce!
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KREDYTY trudne i prywatne,
668-308-435

SZYBKIE POŻYCZKI
GOTÓWKOWE

668-441-668

AKTUALNIE antyki wszelkie,
gotówka, 504-017-418

SKUP KSIĄŻEK, dojazd, 
22 826-03-83, 509-548-582

1-2 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

3-4 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

31 m2 kwaterunek, Śródmieście
zamienie na większe, status
obojętny, 601-35-85-82

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

ANGIELSKI, NIEMIECKI, 
666-561-337

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

HISZPAŃSKI, 507-087-609
AA MATEMATYKA, 

606-197-553
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

NIEMIECKI, 698-012-966
POLSKI, matura, doświadczona,

22 641-66-59, 507-52-96-01
ROSYJSKI, 602-86-74-13

DOM 120/686 m2 w Piasecznie,
798-175-963

GRUNT rolny 2 ha, działki
budowlane, działki rekreacyjne,
działka budowlana 3000 m2 z
pozwoleniem na budowę,
Prażmów, 602-77-03-61

POMOC kuchni do restauracji 
2-3 dni w tygodniu wieczorem,
506-040-519

SKLEP ogólnospożywczy
“Piątka Bis” w Piasecznie zatrudni
ekspedientkę, 501-406-160

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

MAZURY 7 dni od 540 zł 
z wyżywieniem, jezioro, 

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

www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875

ANTENY
tel509610850.com

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

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 696-500-201
DACHY papą, 725-229-079
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

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

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GAZ, hydraulika, 513-965-304
GLAZURA, gładź, malowanie,

inne, 502-029-391
HYDRAULIK, 22 644-31-29,

517-197-718
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

MALARSKIE, tapetowanie, 
22 644-94-55, 607-775-259

MALOWANIE, 698-431-913
MALOWANIE, gładź, tanio,

505-73-58-27
MALOWANIE, referencje, 

722-920-650
MEBLE na wymiar, 

tel. 695-518-677,
www.technicstudio.pl

MEBLE na wymiar, naprawy,
przeróbki, 504-824-568, 
22 773-15-13

MYCIE OKIEN, 505-400-270

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

NAPRAWA - chłodnie, 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, 

22 641-80-74

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., Makaruk, 
501-132-233

ROLETY, PLISY, ŻALUZJE,
VERTICALE, MOSKITIERY,
MARKIZY, 602-380-218, 
22 641-18-85

STOLARKA, 
pełny zakres, panele, 

22 641-54-84, 601-751-247

STOLARSKIE, naprawy, 
606-126-099

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

SUFITY, ścianki k/g,
malowanie, panele, elewacje,
ocieplenia, tynki, glazura, gładzie
bezpyłowo, 885-397-821

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

ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, ogrodzenia,
konserwacje, 601-36-22-82

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

TAPICER
Ursynów

22 649-88-45

UKŁADANIE kostki brukowej,
517-477-531

USŁUGI stolarskie, 505-935-627

WIERCENIE
KARNISZE, itp.
608-303-530

WYKOŃCZENIA, remonty,
naprawy. Fachowo, duże
doświadczenie, 692-352-356

ŻALUZJE, roletki, plisy,
verticale, moskitiery, 
22 848-34-34, www.zalvert.pl

ŻALUZJE, rolety 602-380-218,
22 641-18-85

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

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
22 757-20-19

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

LEKARZ seksuolog, 
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

Urząd Skarbowy 8 4 8  6 1  5 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. SStt.. KKoossttkkii PPoottoocckkiieeggoo 1111

6 4 2  6 0  0 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

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

OdrOdr obinę trobinę tr udnieudnie jszjsz e...e...
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje MMiicchhaałł BBaarraańńsskkii
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
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W piątek w Galerii ursy-
nowskiego Domu Sztuki
SMB „Jary” otwarto wy-
stawę „Europa w malar-
stwie Jurija Sulimowa”. 

Obecny na wernisażu autor
prac jest Ukraińcem z Krymu
(urodził się w Teodozji w 1952
roku), przy czym od dwudzie-
stu lat mieszka w Sandomierzu,
a od siedmiu ma polskie obywa-
telstwo.

Dyrektor Domu Sztuki An-
drzej Bukowiecki, otwierając wy-
stawę, powiedział, że została ona
zaplanowana na wiele miesięcy
przed ostatnim kryzysem poli-
tycznym na Ukrainie, toteż ma
charakter wybitnie artystyczny,
aczkolwiek oczywiście wszyst-
kim powinno zależeć na jak naj-
szybszym zakończeniu tego kon-
fliktu środkami nie pociągający-
mi za sobą dalszych ofiar.

Żeby nie było wojny! – zaape-
lowała aktorka Marta Dobosz,
uświetniwszy wernisaż odśpie-

waniem songu Johna Lennona
Imagine (Wyobraź sobie ze
wszyscy ludzie żyją w pokoju... ).

Jurijowi Sulimowowi towa-
rzyszyła delegacja z Sandomie-

rza w osobach Starosty Powiatu
Sandomierskiego Stanisława
Masternaka, Przewodniczącego
Rady Powiatu Sandomierskiego
Tomasza Huka oraz prezeski sto-
warzyszenia „Sandomierskie
Sztalugi” Aleksandry Malarz.

Obecny był również Stanisław
Adamczak, rektor współpracują-
cej z Sandomierzem Politechniki
Świętokrzyskiej w Kielcach, któ-
remu dobrze znana jest twórczość
i osoba Jurija Sulimowa. Stowa-
rzyszenie Akwarelistów Polskich
reprezentował Krzysztof Rodak.
Nie mogło zabraknąć współini-
cjatora ekspozycji w Galerii Do-
mu Sztuki, Henryka Brandysa.

Jurij Sulimow – członek
Związku Artystów Plastyków
Ukrainy, Związku Polskich Ar-
tystów Plastyków i Asocjacji Ar-

tystów Francuskich – ukończył
Akademię Sztuk Pięknych w Ki-
jowie. Na studiach w tej uczelni
opanowałem umiejętności
warsztatowe, co pozwoliło mi
potem swobodnie inspirować się
w mojej twórczości widokami
twarzy ludzkich, zabytków ar-
chitektury, a także postimpre-
sjonistycznym malarstwem fran-
cuskim, by stworzyć kolekcję ob-
razów ukazujących kulturę re-
gionalną różnych krajów Euro-
py: Anglii, Francji, Niemiec,
Ukrainy i Polski. Nigdy dotąd nie
prezentowałem tych prac w tak
szerokim zestawie, jak w Galerii
Domu Sztuki na Ursynowie –
wyznał Jurij Sulimow PASSIE.

Warto odwiedzić Galerię i na-
cieszyć wzrok urokliwymi, utrzy-
manymi w ciepłej tonacji akware-
lami. Nastrojowe pejzaże sąsia-
dują z malowniczą architekturą i
uderzającymi prawdą psycholo-
giczną portretami. Wystawa bę-
dzie czynna do 24 kwietnia.

W piątek Jurij Sulimow opro-
wadzał po niej gości przybyłych
na wernisaż. Kilka dni później –
delegację z Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, której prze-
wodniczył sekretarz stanu Ta-
deusz Sławecki. 

A propos edukacji: Jurij Suli-
mow zabiega o utworzenie w
Sandomierzu szkoły, na począ-
tek choćby kilku klas, dla tamtej-
szej – jak twierdzi – bardzo uzdol-
nionej plastycznie młodzieży. 

J K

Europa artysty Jurija Sulimowa

W pierwszym finale polski
mikst Robert Mateusiak/
Agnieszka Wojtkowska za-
grali z wymagającym za-
wodnikami z Rosji Witalijem
Durkinem i Niną Wisłową. 

Pomimo ogromnego dopingu
kibiców, Polska para od począt-
ku nie była w stanie zagrozić Ro-
sjanom. W pewnym momencie
Robert po ataku z tyłu, chcąc
kontynuować ofensywę na siat-
ce, zderzył się z Agnieszką, ude-
rzając ją silnie w jej prawy nad-
garstek. Polka nie mogła konty-

nuować gry, udała się natych-
miast do szpitala, a mecz został
skreczowany. Na szczęście uraz
okazał się niegroźny.

W finale męskich singli, rywa-
lizowali ze sobą rozstawiony z

nr 2 Brice Leverdez (Francja)
oraz Rasmus Fladberg (Dania).
Mecz trwał bardzo krótko, Fran-
cuz od samego początku dykto-
wał swoje warunki gry i osta-
tecznie to on zwyciężył 21-6, 21-
16. Należy przypomnieć, iż
przed rozpoczęciem turnieju z
gry wycofał się Viktor Axelsen.

Podkreślić należy także udany
występ Adriana Dziółki, który
rozpoczynając swój udział od
kwalifikacji zajął ostatecznie 3.
miejsce w turnieju.

W trzecim finałowy meczu
duet Adam Cwalina/ Przemy-
sław Wacha spotkał się z rosyjską
parą Nikita Chakimow/Wasilij
Kuzniecow, numer 3 turnieju.
Polacy bardzo szybko rozgromi-
li swoich przeciwników, 21-10,
21-11 tym samym obronili tytuł
mistrzowski z zeszłego roku zdo-
bywając złoty medal Yonex Po-
lish Open 2014.

Czwarty finał był najdłuższym
meczem Po dwóch stronach siat-
ki stanęły Anastasia Czerwiako-
wa/ Nina Wisłowa z Rosji oraz
Ayane Kurihara/ Naru Shinoya
(Japonia). Po zaciętej walce za-
wodniczki z Rosji zdobyły złoty
medal broniąc trzy lotki meczo-
we przy stanie 20:17.

Ostatni finał dzisiejszego dnia
rozgrywany była pomiędzy sin-
glistkami z Japonii Yuka Kusuno-
se - Chisato Hoshi. Wygrała Yuka
Kusunose, która w turnieju była
rozstawiona z nr 6.

N a  p o d s t . w w w . p o l i s h o p e n . e u

Szybkie lotki w Polish Open 2014

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

TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355 
wwwwww..ddoommsszzttuukkii..aarrtt..ppll

SSoobboottaa,, 2299 mmaarrccaa,, 1188..0000:: „Al-
py na wariata” – spotkanie z po-
dróżnikiem Dariuszem Kujaw-
skim i pokaz jego filmów doku-
mentalnych. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 3300 mmaarrccaa,, 1188..0000::
„Ludzie Antarktyki” – spotka-
nie z Adamem Latuskiem i po-
kaz jego filmu dokumentalnego
„Na falach krótkich” („On the
Short Waves”). Wstęp wolny.

PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 3311 mmaarrccaa,,
1199..0000:: „Marek Majewski i jego
goście”. Wyk. Marek Majew-
ski i Kapela Staśka Wielanka.
Bezpłatne karty wstępu  od
czwartku. 

27 marca, od godz. 17.00.*
W Galerii Domu Sztuki czyn-

na jest wystawa „Europa w ma-
larstwie Jurija Sulimowa”.
Wstęp wolny. Wskazane telefo-
niczne uzgodnienie terminu
zwiedzania wystawy.

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

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

tteell//ffaaxx 2222 664411 1199 1155
wwwwww..ddkkiimmiieelliinn..ppll

3300 mmaarrccaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1177..0000 – „APPASSIONATA” śpie-
wa piosenki zespołu „Filipinki”
– kierownictwo artystyczne i
przygotowanie wokalne  - Iza-
bela Wardak. Opracowania mu-
zyczne, akompaniament - in-

strumenty dęte - Eugeniusz
Strociak. Gościnnie Mieczysław
Strociak - saksofon, klarnet, flet
prosty. Wstęp - zaproszenia do
odbioru w DK Imielin

Galeria Ucznia
Do połowy kwietnia – Patryk

Szwedyc lat 11 - uczeń V kl. S.P.
336 (Małcużyńskiego) wysta-
wa pt. SAMOCHODY (rysunek,
pastele olejne).

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200
wwwwww..uurrssyynnootteekkaa..ppll

11..0044,, ggooddzz.. 1199..0000 – wtorek –
Andrzej Kochanowski w cyklu
„Mało znane epizody z historii
Warszawy” pt.: „Armia Ochot-
nicza 1920”.
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