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C ytowany przeze mnie wielo-
krotnie Gabriel Laub, mą-
dry Żyd z pogranicza pol-

sko-czeskiego dawno już zauwa-
żył, iż komputer ma tę przewagę
nad rozumem, że się go używa na
co dzień. Dziś – niemalże bez prze-
rwy. Do tego stopnia, że nawet ge-
niusze szachów już się nie mogą
bez niego obejść. Dlatego w ostat-
nim czasie trzeba było zdyskwali-
fikować dwóch młodych kombi-
natorów. Bułgar Borysław Iwa-
now chował pomocnego
smartphone’a w butach, Gruzin
Gaioz Nigalidze zaś za sedesem w
toalecie, dokąd wychodził w naj-
trudniejszych momentach rozgry-
wanej partii, żeby skorzystać z po-
mocy szachowej aplikacji, dzięki
czemu dawał do wiwatu nawet ta-
kiemu czempionowi jak Ormia-
nin Tigran Petrosjan.  

W ielu wybaczyłoby zapew-
ne posłowi Antoniemu
Macierewiczowi ewentu-

alne wychodzenie do toalety i ra-
dzenie się komputera w chwilach
najważniejszych publicznych wy-
stąpień. Wygląda bowiem na to,
że wtedy właśnie pan poseł z rozu-
mu nie korzysta i głosi tezy, któ-
rych udowodnić nie sposób. Jego
śmiałe wypowiedzi jako eksperta w
dziedzinie wypadków lotniczych,
a zwłaszcza w sprawie katastrofy
rządowego Tu154M pod Smoleń-

skiem, dowodzą, że wbrew temu,
co sądzą członkowie tak zwanej
sekty smoleńskiej, to on właśnie,
a nie Maciej Lasek and company,
dokonuje „zamachu na prawdę”. 

Owa tragedia sprzed pięciu
lat daje nieustanną pożyw-
kę zacietrzewionym poli-

tykom i wciąganym przez nich do
publicznych awantur rodzinom
osób, które zginęły u progu lotniska
Siewiernyj. Dlatego najświeższym
rozdziałem tego szalonego ciągu
sprzeciwów jest protest przeciwko
lokalizacji pomnika smoleńskich
ofiar z zbiegu Trębackiej i Focha.
Protestujący uderzają niejako w
redakcję „Passy”, bo właśnie nasz
stały publicysta, prof. Lech Króli-
kowski, jako pierwszy zapropono-
wał tę lokalizację i władze miasta
podzieliły jego opinię. Opozycja
smoleńska chciałaby natomiast,
by pomnik znalazł się (w dosyć za-
skakującej świetlnej formie) przed
pałacem prezydenckim przy Kra-
kowskim Przedmieściu, co – poza
naruszeniem obecnego wyglądu
estetycznego tego miejsca – było-
by nie tyle uczczeniem pamięci
wszystkich 96 ofiar katastrofy, ile
hołdem wobec jednej ofiary – Lecha
Kaczyńskiego. A czy mało już tra-
gifarsy, jaką było pogrzebanie by-
łego prezydenta (wraz z Bogu du-
cha winną małżonką) na Wawelu?
W końcu to on – poprzez swoją
kancelarię – z absolutną nieodpo-
wiedzialnością zorganizował i po-
prowadził wyprawę do Katynia,
zmierzając do nieregulaminowe-
go lądowania w faktycznie już za-
mkniętym i bardzo lichym wojsko-
wym aeroporcie podsmoleńskim.
Z jakiej racji miałby zatem zyskać
jeszcze jeden pomnik nieudacznic-
twa, przypominający, jak się pań-
stwo polskie skompromitowało? 

P iszę o tym z tym większą go-
ryczą, bo pamiętam Lecha
Kaczyńskiego z czasów, gdy

jeszcze nie robił głupot, tylko rzeczy
mądre i piękne. Potem jednak –
jak to sam zdradził po wyborze na
prezydenta – stał się posłusznym
wykonawcą politycznych zadań,
zlecanych przez brata bliźniaka.
Akurat ze Smoleńska nie mógł już
zameldować Jarosławowi Mądre-
mu: zadanie wykonane! W kiero-
wanej przez Lecha ekspedycji zginę-
ło wielu wartościowych ludzi, w
tym paru moich przyjaciół i znajo-
mych. Tym bardziej więc odczu-

wam, że otaczanie kultem po-
przedniego prezydenta to wobec
wielu pozostałych ofiar po prostu
nikczemność.

A swoją drogą, pomijając już
postsmoleńskie resenty-
menty, trudno nie zauwa-

żyć, że im lepiej się rozwija miasto
stołeczne Warszawa, tym więcej w
nim negatywnych manifestacji.
Najbliższy weekend przyniesie ko-
lejną demonstrację pracowniczą
przed Kancelarią Prezesa Rady
Ministrów w Alejach Ujazdow-
skich. Organizowany przez OPZZ
marsz gwiaździsty górników, hut-

ników, nauczycieli, pielęgniarek
oraz przedstawicieli kilku innych
zawodów ma postawić premier
Ewę Kopacz na baczność. Przede
wszystkim jednak postawi na
baczność policję, która przy ta-
kiej okazji mobilizuje się podobnie
jak podczas meczów piłkarskich
Legii. Jak widać, coraz trudniej
w mieście o spokój i wcale się nie
dziwię, że na przykład mieszkań-
cy Saskiej Kępy ostro protestują
przeciwko planowanemu na Sta-
dionie Narodowym wielogodzin-
nemu pokazowi pirotechniczne-
mu, który poniekąd przywróci at-

mosferę bombardowanej stolicy,
doprowadzając niektórych do
ogłuchnięcia. 

T ymczasem przedstawiciele
stowarzyszenia Nasz Ursy-
nów uważają, że wywodzą-

cy się z Platformy Obywatelskiej
nowy burmistrz dzielnicy Robert
Kempa jest akurat głuchy na ape-
le o równość i tolerancję, ponie-
waż nie chce być kontynuatorem
akcji swego poprzednika Piotr Gu-
ziała, rezygnując z asygnowania
środków na Tydzień Równości,
którego symbolem było wciąganie
przed ratuszem tęczowej flagi na
maszt. Guział na pewno wykazał
się dużą śmiałością, demonstru-
jąc poparcie idei egalitaryzmu w
każdym wymiarze, ale Roberta
Kempę trudno winić za to, że czu-
je się przede wszystkim odpowie-
dzialny za lokalną organizację
oświaty, służby zdrowia, trans-
portu, kultury, pozostawiając de-
monstracje ideologiczne szerszym
gremiom. Idea równości na pewno
bez wsparcia ze strony burmistrza
Kempy nie zginie.

Zamiast kruszyć kopie o tęczo-
wą flagę, zaapelowałbym za-
równo do niego, jak i do wło-

darza dzielnicy Wilanów Ludwika
Rakowskiego, by pomyśleli pospo-
łu o sportowym wykorzystaniu
podnóża Skarpy Ursynowskiej,
gdzie – jak słusznie postulował
proboszcz parafii bł. Edmunda Bo-
janowskiego, ks. Adam Zelga –
można byłoby wybudować sieć bo-
isk piłkarskich dla młodzieży. Nie
wiem tylko, czy ta mądra inicjaty-
wa jest jeszcze do zrealizowania,
bo właściwe grunty mogą być już
wykupione przez deweloperów. 

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

PP ii ęę śś ćć  ii  kk rr zz yy kk  nn ii ee  zz aa ss tt ąą pp ii ąą  rr oo zz uu mm uuPP ii ęę śś ćć  ii  kk rr zz yy kk  nn ii ee  zz aa ss tt ąą pp ii ąą  rr oo zz uu mm uu
RYS. PETRO/AUGUST

Poszukujemy sprawcy napaści 
na 11-letnią dziewczynkę

Policjanci zwalczający przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu prowadzą pod nadzorem Pro-
kuratury Rejonowej Warszawa Mokotów śledztwo w sprawie napaści na 11-letnią dziewczynkę,
do której doszło 13 marca br. około 19.00 na osiedlu w rejonie Kabat. W toku wykonywanych czyn-
ności zabezpieczono zapis z kamer monitoringu z miejsca zdarzenia oraz ze stacji metra, na któ-
rym widoczny jest mężczyzna, który może mieć z nim związek.

Policjanci poszukują mężczyzny w wieku około 35-45 lat, wzrostu około 170 cm., o otyłej syl-
wetce. W dniu zdarzenia ubrany był w ciemną kurtkę z kapturem z białym paskiem na wysoko-
ści klatki piersiowej i z cienkim białym paskiem z tyłu, ciągnącym się od początku rękawa, poprzez
plecy na wysokości łopatek do końca drugiego rękawa. Mężczyzna miał na głowie czerwoną czap-
kę z daszkiem, a po wyjściu z metra założył czarną kominiarkę.

Wszystkie osoby posiadające informację na temat mężczyzny widocznego na zapisie z kamer
monitoringu, proszone są o kontakt z policjantami Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, przy
ulicy Malczewskiego 3/5/7 pod numerem telefonu 22 603 13 04 lub 22 603 92 26. Informacje
można przekazywać również na adres nurkiewiczp@policja.waw.pl lub mokotow@policja.waw.pl.
Gwarantujemy anonimowość.
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Tak sam siebie określił
swoje jeden z najlepszych
polskich asów myśliw-
skich II wojny światowej,
Jan Zumbach, którego set-
ną rocznicę urodzin w Ur-
synowie obchodzimy w
tym roku. 

P rzez całe życie szukał
przygód, powszechnie
znany jako pilot legen-

darnego Dywizjonu 303, po
wojnie zajmował się przewoza-
mi lotniczymi, prowadził re-
staurację, ale też... przemycał
złoto i szwajcarskie zegarki

oraz walczył w Afryce jako na-
jemnik w służbie Katangi i Bia-
fry. Urodził się 14 kwietnia
1915 roku (w biografii podaje
datę 15 kwietnia) w Ursyno-
wie, będącym wtedy wsią na
południowym skraju Warsza-
wy. Obco brzmiące nazwisko
odziedziczył po dziadku, szwaj-
carskim emigrancie, który w
czasie zaborów osiedlił się w
Polsce. Mimo posiadania szwaj-
carskiego obywatelstwa Jan
Zumbach uznawał się wyłącz-
nie za Polaka.

Już w dzieciństwie dał się
poznać od strony awan-
turniczej. Jego pierw-

szym wspomnieniem jest wizy-
ta wujka, kawalerzysty, tuż po
zwycięstwie nad Armią Czerwo-
ną w 1920 roku. Pięcioletni
Zumbach wspomina, że pod
wpływem ciekawości zakradł się
do karabinu wujka i ukradł mu
parę naboi, które następnie
schował w... kuchennym piekar-

niku! Szczęśliwie jedyną stratą
była wysadzona w powietrze
kuchnia. Miłość do latania naro-
dziła się, gdy wraz z rodziną
przeprowadził się na Pomorze.
Tam codziennie przelatywał nad
domem rodziny Zumbachów sa-
molot polskiego towarzystwa
lotniczego. Jan nie odrywał
oczu od lecącego samolotu, a
potem ile tylko miał sił, biegał z
rozłożonymi rękami po trawni-
ku, naśladując lot samolotu.
Młodzieńcze marzenia zrealizo-
wał mimo oporu matki, fałszu-
jąc jej podpis na dokumentach

składanych przy przyjęciu do
wojska. Co ciekawe, jako oby-
watel Szwajcarii nie mógł być
przyjęty do Wojska Polskiego,
jednak ominął ten zakaz, zgła-
szając się do służby z aktem uro-
dzenia, w którym nie było mowy
o obywatelstwie. Po odbyciu
obowiązkowej służby przygoto-
wawczej w piechocie dostał się
do upragnionej Szkoły Podcho-
rążych Lotnictwa w Dęblinie.
Zdaniem Zumbacha żelazna
dyscyplina i wyczerpujący tryb
życia przygotowały go do przy-
szłych trudności.

Wybuch wojny zastał
go w uzdrowisku,
gdzie dochodził do

siebie po majowym wypadku
lotniczym, w którym złamał no-
gę. Chciał udać się jak najszyb-
ciej do Warszawy, aby móc
sprawdzić swoje umiejętności w
obronie kraju, ale jego jednost-
ka już nie istniała. Ewakuował
się do Rumunii, a stamtąd, ucie-

kając przed internowaniem,
udał się przez Bejrut do
Fracji.Tam Zumbachowi nie
udało się odnieść sukcesu, we
wspomnieniach wyraża złość z
tego powodu, że musiał podob-
nie jak inni polscy lotnicy zado-
wolić się jedynie lotami patrolo-
wymi nad lotniskiem. Po zakoń-
czeniu walk we Francji przedo-
stał się do Wielkiej Brytanii,
gdzie został przydzielony do
Polskiego Dywizjonu 303.
Wreszcie 7 września 1940 r. do-
czekał się swojego pierwszego
zwycięstwa, gdy zestrzelił w cza-

sie jednego lotu dwa niemiec-
kie bombowce. W czasie bitwy o
Anglię zanotował jeszcze 5 pew-
nych i 1 prawdopodobne ze-
strzelenie myśliwca i 1 pewne
bombowca. Za swoje osiągnięcia
i bohaterstwo był wielokrotnie
odznaczany polskimi i brytyj-
skimi odznaczeniami, otrzymał
m. in. order Virtuti Militari. 

Już pod koniec 1944 roku
wykonał pierwsze zlece-
nie, przewożąc małą

paczkę diamentów między Lon-
dynem a Brukselą. Wszystko od-
bywało się w ramach służby, po-
nieważ dla polskich pilotów znaj-
dowano coraz mniej zajęć. Po ka-
pitulacji Niemiec polscy lotnicy
znaleźli się w trudnej sytuacji.
Wielka Brytania przestała być dla
nich gościnna, żołnierzom dawa-
no do zrozumienia, że czas by
wrócili do ojczyzny lub znaleźli
sobie inne zajęcie. Jan Zumbach
nie zdecydował się na powrót do
Polski, ponieważ nie miał do ko-

go wrócić. Przyjął obywatelstwo
szwajcarskie i razem z kolegami
z RAF działał w przewozach lot-
niczych. Po jakimś czasie, pod
przykrywką lotów turystycznych,
zaczęli szmuglować do Wielkiej
Brytanii szwajcarskie zegarki. Po
pierwszych sukcesach szczęście
odwróciło się od Zumbacha, on i
jego wspólnicy tracili przewożo-
ny towar, coraz częściej byli na-
krywani przez celników. To
wszystko spowodowało, że Zum-
bach skończył z tą działalnością.
W 1956 założył własną dyskote-
kę a później restaurację w Pary-
żu, i odniósł sukces. 

Jednak to spokojne życie
nie wystarczało mu i gdy
w 1962 roku pojawiła się

propozycja zorganizowania lot-
nictwa Katangi, zbuntowanej
prowincji Kongo, przyjął ją. Na-
stępnie dowodził skromnymi si-
łami powietrznymi, zwalczając
rządowe wojska. Podobnie jak
pozostali najemnicy musiał ucie-
kać przed interweniującymi
przeciw Katandze wojskami
ONZ. Nie otrzymał swojej zapła-
ty, ale chęć przygody była w nim
tak silna, że w 1967 roku podjął
się podobnego zadania. Tym ra-
zem organizował siły powietrz-
ne Biafry i walczył z nigeryjski-
mi siłami rządowymi. Również
ta wojna domowa skończyła się
klęską secesjonistów. Jan Zum-
bach był przekonany, że walczy
po stronie słabszych.Po walkach
w Afryce ustatkował się nieco,
poświęcił czas żonie i wiódł
mieszczańskie życie, czego mu,
jak sam przyznał, brakowało.
Tuż przed śmiercią zamierzał za-
łożyć firmę polonijną w Paryżu,
co mu się jednak nie udało.
Zmarł 3 stycznia 1986 roku w
niewyjaśnionych okoliczno-
ściach. Wielu podejrzewa, że nie
z przyczyn naturalnych. Został
pochowany z asystą wojskową
w tym samym roku na Cmenta-
rzu Wojskowym na Powązkach.

Po wojnie Jan Zumbach
był poddany ostracy-
zmowi przez kolegów z

Dywizjonu 303. Wielu miało mu
za złe, że plami honor polskiego
oficera, walcząc jako najemnik.
Sam zainteresowany zbywał te
oskarżenia, przekonując, że jego
koledzy nie potrafią przestać
wspominać dawnych czasów. Si-
łą napędową jego życia była chęć
przygód i miłość do latania. Dla
mieszkańców Ursynowa może
być on przykładem kowala wła-
snego losu. Niektóre jego decy-
zje wydają się kontrowersyjne,
warto jednak docenić odwagę i
upór, z jakim Jan Zumbach dążył
do wyznaczonych sobie celów. 

P i o t r  A n t o s i u k
I n i c j a t y w a  M i e s z k a ń c ó w  

U r s y n o w a

Setna rocznica urodzin pilota Jana Zumbacha z Ursynowa

Lotnik i poszukiwacz przygód
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Remont ścieżki rowerowej
wzdłuż al. KEN, nowe pasy
dla rowerów na Cynamo-
nowej i Dereniowej - takie
są plany Zarządu Dróg
Miejskich i dzielnicy Ursy-
nów. Jednak środowisko
rowerzystów zachwycone
do końca nie jest i prosi o
przemyślane inwestycje.

Na Ursynowie podobnie jak i w
całej Warszawie z roku na rok jed-
noślady cieszą się coraz większą
popularnością. Mieszkańcy prze-
siadają się na rowery, głównie z
powodu zatłoczonej komunika-
cji miejskiej i korków. Do głosu
dochodzi także ekonomika – kto
posiada własny rower, wie o czym
mówimy. Niestety, infrastruktura
rowerowa jest w dalszym ciągu
uboga i nie spełnia wszystkich
wymogów rowerzystów. 

Stare ścieżki rowerowe wzdłuż
al. KEN i Rosoła od dawna proszą
się o remont. Nawierzchnia z
kostki jest nierówna, a geometria
ścieżek przestarzała. Całe szczę-
ście na Ursynowie działa aktyw-
na grupa rowerzystów, która od

lat zabiega o przeprowadzanie
remontów i wyznaczanie nowych
tras dla rowerów. Ich wielkim
sukcesem było przekonanie ZDM
do wykonania remontu ścieżki
rowerowej wzdłuż Rodowicza
Anody. Teraz jednostka chce
przeprowadzić kolejny – zamie-
rza wymienić nawierzchnię
wzdłuż al. KEN od ulicy Polaka do
Surowieckiego. Jednak z tym
projektem rowerzyści do końca
się nie zgadzają. 

- ZDM planuje wymienić tylko
samą nawierzchnię. Kostkę ma
zastąpić asfalt. Ale naszym zda-
niem potrzebny jest nowy pro-
jekt przebiegu tej ścieżki. W wie-
lu miejscach trzeba poprawić geo-
metrię i poszerzyć ścieżkę o kilka-
naście centymetrów, ponieważ
nie spełnia ona obecnych norm.
Nie chcemy byle jakiego remon-
tu. Jak już coś naprawiać to od
podstaw – mówi Krzysztof Na-
wrocki, który pilotuje sprawy ur-
synowskich rowerzystów.

Podobnego zdania jest pełno-
mocnik prezydenta m. st. War-
szawa ds. komunikacji rowero-

wej i  w pełni popiera ursynow-
skich rowerzystów. Dlatego za-
proponował on spotkanie w te-
renie, które będzie miało na celu
wskazanie miejsc, gdzie należy
nanieść poprawki w geometrii
ścieżki. 

- Propozycje poprawek mają
trafić przez pełnomocnika Łu-
kasza Puchalskiego do ZDM. Za-
rząd zaś poproszony zostanie o
zrealizowanie projektu. Chcemy
przekonać Zarząd Dróg Miej-
skich do naszych pomysłów i ma-
my nadzieję, że gruntowny re-
mont ścieżki rowerowej wzdłuż
al. KEN będzie można przepro-
wadzić jeszcze w tym roku – do-
daje Nawrocki.

Czy ZDM przystanie na propo-
zycje rowerzystów – nie wiadomo.
Potrzebne są fachowe analizy…

Ale na jednej drodze dla rowe-
rów świat się nie kończy. Oprócz
remontu ścieżki wzdłuż al. KEN,
w dzielnicy planowane są inne
inwestycje. Zarząd Dzielnicy Ur-
synów zobowiązał się do wyzna-
czenia pasów rowerowych
wzdłuż dwóch dzielnicowych
ulic: Cynamonowej i Dereniowej.
O te inwestycje rowerzyści także
prosili latami. Próbowali przeko-
nać władze, że wyznaczenie pa-
sów rowerowych uspokoi ruch i

zwiększy bezpieczeństwo nie tyl-
ko rowerzystów, ale i pieszych.
Wreszcie się udało i zostały one
wpisane do planu remontów na
ten rok. Co więcej, burmistrz
dzielnicy Robert Kempa zapew-
nia, że jeśli pojawią się dodatko-
we środki w tegorocznym budże-
cie, część z nich przeznaczy na
inwestycje rowerowe. 

Wydawałoby się, że wszyst-
kie kwestie związane z infra-
struktura rowerową na Ursyno-
wie zmierzają w dobrym kierun-
ku. Co prawda, nie wiadomo jak
zakończy się sprawa poprawy
geometrii ścieżki wzdłuż al.
KEN, ale widać, że urzędnicy
miasta i dzielnicy wykazują do-
bre chęci. To cieszy, bo rowerzy-
stów przybywa, a wypożyczal-
nie rowerów Veturilo biją rekor-
dy popularności. Teraz należy
„tylko” dogonić inwestycyjnie
potrzeby rowerzystów. Tworzyć
jak najwięcej ścieżek i pasów dla
rowerów, zadbać o prawidłową
organizację ruchu oraz oznako-
wanie i wreszcie zlikwidować
ścieżki prowadzące donikąd. Czy
to wszystko uda się zrealizować?
Rowerzyści mają nadzieję, że
urzędnicy wykażą się chęcią i
zaangażowaniem.

A g n i e s z k a  P a j ą k - C z e c h

Nadchodzą spore zmiany dla ursynowskich rowerzystów

Lepsze życie miłośników jednośladów

Zakłócali sygnał, by ukraść auto
Kilka minut po 20.00 mokotowscy wywiadow-

cy otrzymali informację, że na parkingu w rejo-
nie ulicy Wołoskiej stoi mercedes, w którym sie-
dzi trzech młodych mężczyzn i którzy jak wyni-
kało z relacji zgłaszającego prawdopodobnie pró-
bowali włamać się do jego pojazdu. Policjanci
krótko po otrzymaniu zgłoszenia odnaleźli ten sa-
mochód, w którym wylegitymowali Pawła T.,
Marka K. oraz Jakuba J. Pojazd miał tablice reje-
stracyjne, które nie zgadzały się z tym co widnia-
ło na nalepce znamionowej zaklejonej taśmą. Po
sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało
się, że mercedes powinien mieć inne tablice.

Policjanci, podejrzewając że w samochodzie
mogą znajdować się przedmioty pochodzące z
przestępstwa lub służące do jego popełnienia,
przeszukali samochód . Mundurowi zabezpie-
czyli tam między innymi urządzenie elektro-
niczne z anteną, 10 par rękawiczek, tablice re-
jestracyjne, panel oświetleniowy, ładowarki.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyzn jako po-
dejrzewanych o próbę kradzieży z włamaniem
pojazdu.

Sprawą zajęli się policjanci zwalczający prze-
stępczość przeciwko mieniu. Wszystko wska-
zywało na to, że urządzenie które zostało zabez-
pieczone mogło służyć mężczyznom do zakłó-
cania sygnału pilota samochodowego, aby po-
tem mogli szybko dostać się do pojazdu i zabrać
z niego pozostawione przedmioty. Funkcjona-
riusze ustalili, że w rejonie, w którym zostali za-
trzymani mężczyźni takich zdarzeń było więcej.
Właścicielom samochodów zginęły między in-
nymi laptopy, telefony i rzeczy osobiste. Zebra-
ny przez policjantów materiał pozwolił na
przedstawienie Jakubowi J., Pawłowi T. oraz
Markowi K. zarzuty w czterech takich spra-
wach. Wszyscy odpowiedzą także za próbę ta-
kiego przestępstwa. Może im grozić kara do 10
lat więzienia.

Zatrzymany za kradzieże rowerów
Mężczyzna trafił w ręce policjantów, po tym jak

został przyłapany przez pracownika ochrony jak
wyjmuje rower ze stojaka i próbuje nim odje-
chać. Ponieważ nie przypominał on żadnego z
pracowników pobliskiego biurowca, ochroniarz
wezwał na miejsce policjantów, aby wyjaśnić sy-
tuację. Funkcjonariusze wylegitymowali 46-lat-
ka, który tłumaczył, że wraca z zakupów i tylko
tamtędy przechodził.

Policjanci powiadomili o wszystkim właści-
ciela roweru, który złożył w komendzie za-
wiadomienie, a Janusz B. został zatrzymany.
Dzięki ustaleniom funkcjonariuszy okazało
się, że 46-latek może mieć związek z podobny-
mi zdarzeniami, które miały miejsce w ostat-
nim czasie na terenie Mokotowa. Mężczyzna,
który był już karany za kradzieże usłyszał trzy
zarzuty. Za to przestępstwo grozi kara do 5
lat więzienia.

Dozór za handel metaamfetaminą
Policjanci z wydziału kryminalnego wila-

nowskiego komisariatu zajmujący się również
zwalczaniem przestępczości narkotykowej
sprawdzają każdą informację o sprawcach ta-
kich czynów. Tym razem ich praca operacyjna
doprowadziła ich do mieszkańca dzielnicy, któ-
ry jak się potem okazało ma związek z tym
procederem. Funkcjonariusze wylegitymowa-
li go w pobliżu miejsca zamieszkania i znaleź-
li przy nim torebkę z jasną substancją. Kiedy
kryminalni udali się do jego mieszkania zabez-
pieczyli tam kolejne torebki, które mężczyzna
trzymał w szafkach kuchennych.

Policjanci zbadali zabezpieczoną substancję
i okazało się, że jest to blisko 100 gramów sub-
stancji psychotropowej – metaamfetaminy. Z
informacji funkcjonariuszy wynikało, że 32-la-
tek mógł również nią handlować. Zebrany przez
nich materiał pozwolił na przedstawienie mu za-

rzutu za takie przestępstwo oraz jego usiłowa-
nie. Mężczyzna odpowie także za posiadanie
znacznej ilości narkotyków. Może mu grozić
kara nawet do 10 lat więzienia.

Łapówka miała załatwić sprawę
Policjanci jadąc ulicą Batorego w kierunku

Alei Niepodległości zauważyli audi, którego
kierowca nie zastosował się do obowiązujących
tam znaków i wjechał pod prąd. Mundurowi
postanowili zatrzymać go do kontroli. Za popeł-
nione wykroczenie funkcjonariusze postano-
wili ukarać mężczyznę mandatem karnym, po-
uczając go jednocześnie, że może go nie przy-
jąć i wówczas sprawa zostanie skierowana do są-
du. Kiedy kierowca przyjął grzywnę, policjanci
przystąpili do swoich czynności. Wtedy z sa-
mochodu wysiadł jeden z pasażerów i zapropo-
nował stróżom prawa pieniądze w zamian za
odstąpienie przez nich od dalszych czynności
służbowych.

Policjanci poinformowali Grzegorza Ch, że
zachowanie takie wyczerpuje znamiona prze-
stępstwa, za które został zatrzymany. 30-la-
tek spędził noc w policyjnym areszcie, a potem
usłyszał zarzut w prokuraturze. Kierowca au-
di, który przyjął mandat został przesłuchany.
Za udzielenie korzyści majątkowej policjan-
tom w zamian za odstąpienie przez nich od
czynności służbowych grozi kara nawet do 10
lat więzienia.

Kronika Stróżów Prawa
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Urząd Dzielnicy Mokotów Warszawy oraz Fundacja Na Rzecz Zdrowego Starzenia
się będą współpracować na rzecz seniorów Mokotowa. Porozumienie w tej sprawie
podpisali w dniu 14 kwietnia burmistrz Mokotowa Bogdan Olesiński, zastępca
burmistrza Monika Gołębiewska-Kozakiewicz oraz Dominika Tuzinek-Szynkowska,
prezes Fundacji Na Rzecz Zdrowego Starzenia się oraz Filip Raciborski, wiceprezes
Fundacji. 

W ramach współpracy strony porozumienia zobowiązały się do podjęcia wspólnych działań
zmierzających m.in. do podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie zagadnień dotyczących
“zdrowego starzenia się” oraz czynników wpływających na proces starzenia i jego przebieg. Do
promowania korzystnych postaw oraz podejmowania działań na rzecz zachowania sprawności i
aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej osób starszych. Ponadto do inicjowania oraz wspierania
profilaktyki i edukacji prozdrowotnej, szczególnie związanej z pracą i aktywnością zawodową. 

Seniorzy stanowią około 27 procent populacji mieszkańców Mokotowa. To jedna z pięciu najstarszych
dzielnic Warszawy, obok Śródmieścia, Żoliborza, Woli i Ochoty. Na terenie Mokotowa działają liczne
organizacje zrzeszające seniorów i kombatantów. Funkcjonują tu również Uniwersytety Trzeciego
Wieku oraz kluby seniora. 

Dzielnica Mokotów od lat wspiera inicjatywy mające na celu aktywizację seniorów np. finansowo
- poprzez dotacje, lokalowo - udostępniając miejsca na prowadzenie działalności, czy poprzez wsparcie
merytoryczne i organizacyjne. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów specjalnie
z myślą o starszych osobach prowadzi również program pn. “Aktywny i Bezpieczny Senior”. W
ramach programu seniorzy uczestniczą m.in. w zajęciach: fitness, gimnastycznych, ćwiczą na basenie,
uprawiają nordic walking, korzystają z kursów komputerowych z warsztatów plastycznych oraz
literackich. M M

Funkcję przewodniczącego Rady Oświatowej (organu doradczego Rady Miejskiej) objął z dniem
9 kwietnia 2015 r. Przewodniczący Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców - Piotr Raczkowski,
z zawodu sędzia.

Wiceprzewodniczącym Rady Oświatowej pozostał przedstawiciel dyrektorów gimnazjów Dariusz
Nowak z Gimnazjum nr 1 w Piasecznie, natomiast z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w
Radzie działać będzie nowa wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak, odpowiedzialna m.in. za
sprawy edukacji w gminie. 

Na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. Rada pozytywnie zaopiniowała osiem projektów uchwał
związanych z piaseczyńską oświatą, m.in. przeznaczenie blisko 1,5 mln zł na doposażenie oraz
funkcjonowanie filii Szkoły Podstawowej nr 5, a także odrzucenie skargi grupy rodziców na
nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa oraz na stosowanie przemocy w stosunku do dzieci w
Przedszkolu nr 9 w Piasecznie.

Rada Oświatowa jest organem doradczym i konsultacyjnym działającym przy Radzie Miejskiej. W
jej skład wchodzą m.in. rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele i radni. Protokoły z posiedzeń Rady
dostępne są na stronie www.bip.piaseczno.eu w dziale “Oświata”.

G m i n a  P i a s e c z n o

Uczniowie klas maturalnych mogą zdobyć indeks Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie jeszcze przed ogłoszeniem wyników matur. SGGW
rozpoczęła rejestrację osób, które chcą wziąć udział w konkursie “Start po indeks”.

W konkursie powinni wystartować maturzyści, którzy są zainteresowani studiami w najlepszej uczelni
o profilu przyrodniczym w Polsce i czują się mocni z biologii, chemii, matematyki lub geografii.
Indeksy SGGW otrzyma po trzech zwycięzców z każdego przedmiotu. Warunkiem uczestnictwa w
“Start po Indeks” jest zgłoszenie kandydata poprzez stronę internetową: http://startpoindeks.sggw.pl
do 13 maja 2015 r. do godz. 15.00.

Konkurs jest organizowany przez uczelnię w trakcie Dni SGGW, które w tym roku odbędą się 22 i
23 maja. W sobotę rano, 23 maja uczestnicy konkursu napiszą test z jednego wybranego przedmiotu,
tzn. biologii lub chemii lub matematyki lub geografii. Już o godzinie 14. tego samego dnia uczelnia
wręczy zwycięzcom 12 indeksów. Laureaci konkursu otrzymają indeksy Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie na kierunek studiów, na którym obowiązuje kwalifikacja z przedmiotu, z
którego kandydat zajął jedno z trzech pierwszych miejsc w konkursie “Start po indeks”. Maturzyści
będą rozwiązywać testy w formie elektronicznej.

Do konkursu mogą przystąpić tylko uczniowie klas maturalnych. Zakres pytań konkursowych
obejmuje profil rozszerzony programu szkoły średniej z danego przedmiotu. Lista uczestników
zgłoszonych do konkursu tworzy się automatycznie (on-line), czyli decyduje kolejność zgłoszeń.
Lista jest publikowana na stronie internetowej http://startpoindeks.sggw.pl/. SGGW zapewnia
przeprowadzenie konkursu z danego przedmiotu dla maksymalnie 100 uczestników. Uczestnicy po
zarejestrowaniu się w systemie powinni w dniu rejestracji sprawdzić swoje nazwisko na liście
zgłoszonych. d r  i n ż .  K r z y s z t o f  S z w e j k

R z e c z n i k  p r a s o w y  S G G W

Z myślą o seniorach...

Startuj po indeks SGGW Nowy przewodniczący

Tylko kopać na Mokotowie

Na Mokotowie powstają nowe boiska sportowe. To może cieszyć amatorów, szczególnie że sezon
gry w piłkę już się rozpoczął. 

Dobiega końca budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13 oraz przy
Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73. Prace realizuje firma “Ziel-Bud”. Inwestycje są
finansowane z budżetu Dzielnicy Mokotów  m.st. Warszawa. M M

Park Polskich Wynalazców
W odpowiedzi na moją interpelacje dotyczącą powstania Parku Polskich Wynalazców dostałem

zapewnienie od władz Dzielnicy Ursynów, że u zbiegu ulic Rosoła, Szolc-Rogozińskiego i Grzego-
rzewskiej będą kontynuowały prace przy budowie nowego ursynowskiego Parku.

Nowy Park ma łączyć walory edukacyjne (poznanie historii polskiej myśli wynalazczej), przy-
rodnicze (zachowanie naturalnego charakteru terenu - górka), rekreacyjnego (spacery, wybieg dla
psów) oraz poznania ważniejszych wynalazków wymyślonych przez polskich uczonych wyrażo-
nych w małych formach architektonicznych. 

IInntteerrppeellaaccjjaa::https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/779C612C-884F-4642-A936-
EEFE9DC15AE6,frameless.htm

PPrreezzeennttaaccjjaa iiddeeiiii PPaarrkkuu PPoollsskkiicchh WWyynnaallaazzccóóww:: http://www.lenarczyk.pl/wp-content/uplo-
ads/2015/04/Park_Polskich_Wynalazcow_prezentacja.pdf

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w
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E.Leclerc - wiodąca jakość 
za rozsądną cenę!

E.Leclerc zaprezentował nowy katalog prezentujący całą gamę produktów oznaczonych logo
Wiodącej Marki. Oprócz znanych i sprawdzonych przez klientów produktów, w katalogu zna-
lazły się zupełnie nowe propozycje. Oferta ważna od 7 kwietnia do 30 kwietnia br.

Wiodąca Marka to asortyment jakością odpowiadający produktom markowym, ale jednocze-
śnie zdecydowanie od nich tańszy. Stąd stale rosnąca popularność i zainteresowanie klientów.
Wiodąca Marka to produkty z klasą, będące kwintesencją dobrego gustu i smaku, a najwyższą
jakość potwierdzają analizy przeprowadzane regularnie w niezależnych laboratoriach oraz ba-
dania sensoryczne.

W nowym okolicznościowym katalogu MÓJ DOM Kocham to! Klienci E.Leclrc znajdą różno-
rodny asortyment niezbędnego sprzętu gospodarstwa domowego, w tym między innymi arty-
kuły kuchenne, pojemniki hermetyczne dostępne już od 5 zł., patelnie aluminiowe oraz serie na-
czyń fajansowych w różnych kolorach, których cena nie przekracza 6 zł. Kolory przygotowanych
filiżanek, talerzy deserowych, kubków oraz miseczek są idealne na zbliżające się ciepłe, wiosen-
ne dni.

Asortyment z nowej oferty można odnaleźć wyłącznie w sklepach E.Leclerc w dniach od 07 kwiet-
nia do 30 kwietnia br. 

O E.Leclerc
E.Leclerc to pierwsza europejska sieć zrzeszająca niezależnych handlowców prowadzących pod

wspólnym szyldem ponad 500 sklepów wielkopowierzchniowych we Francji i innych krajach eu-
ropejskich. Ta najdłużej działająca w Polsce, bo już od 1995 roku, sieć super i hipermarketów,
nie jest wielkim koncernem, tylko stowarzyszeniem niezależnych przedsiębiorców. E.Leclerc to
znak firmowy, pod którym zrzeszeni są niezależni handlowcy, właściciele przedsiębiorstw za-
rządzanych w autonomiczny sposób. Każdy sklep to odrębny podmiot - mała firma, robiąca wie-
le dla lokalnego rynku i płacąca podatki w kraju, w którym działa. E.Leclerc jest stowarzysze-
niem przedsiębiorców, którym zależy na rozwoju zawodowym i równocześnie na wspieraniu spo-
łeczności lokalnych. W roku 2013 sieć E.Leclerc osiągnęła obroty w wysokości 2749 milionów
złotych. Sieć E.Leclerc została laureatem prestiżowej nagrody branży retail i FMCG, Retailer of
the Year 2011 oraz Retailer of the Year 2012 w kategorii Hipermarket. Obecnie zatrudnia ok. 6
500 pracowników w 43 sklepach znajdujących się w 41 miastach na terenie 16 województw.
Wszystkie sklepy marki Billa zakupione w 2010 roku od Rewe Group są obecnie niezależnie dzia-
łającymi spółkami zarządzanymi przez polskich przedsiębiorców.

Wszystkie obiekty publiczne mają swoich właścicieli lub zarządców, którzy zobowiązani są do
posiadania i prowadzenia książki obiektów, do których powiny być wpisywane na bieżąco wszelkie
informacje dotyczące obiektu w tym i ustalenia z cyklicznych przeglądów. Powiatowy Inspektor
Budowlany ma obowiązek zgodnie z prawem budowlanym dokonywać kontroli i w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nakazywać doprowadzenie do właściwego stanu
technicznego i użytkowego. Czy powyższe miało miejsce w przypadku wiat?

Ta sama procedura  obowiązywała również w stosunku do kładek dla pieszych nad ulicami,
wiaduktów, rozjazdów zwanych ślimakami i innych obiektów budowlanych.

Przyznam,że w okresie wielu ostatnich lat, nigdy nie widziałem, żeby wykonywano jakiekolwiek
naprawy lub konserwacje obiektów infrastruktury drogowej. 

Najbardziej widoczne to było w kładkach dla pieszych, gdzie z najbliższej odległości widać było
odpadnięty beton, zardzewiałe pręty zbrojeniowe, no i powstawała obawa czy konstrukcja nie zawali
się nam na głowę. Natomiast nie tylko widoczna, ale i ciągle odczuwalna jest po dzień dzisiejszy, lecąca
woda opadowa w zaniedbanych wiatach przystankowych. 

Na pewno były projektowane przez profesjonalistów. Na pewno spełniały wymogi użytkowe, tj.
zabezpieczenie przed deszczem, wiatrem i dawały możliwość oczekiwania na siedząco oraz znacznej
ilości osób na stojąco. Również dawały cień od prażącego słońca. Niższa wysokość dawała wrażenie
przytulności.

Zbyt duża wysokość. Bardzo mała szerokość. Brak wystającego okapu poza kontur wiaty. Dach
przezroczysty powoduje, że w czasie upałów nie sposób jest wytrzymać. Zawsze iloekroć wystawiam
jakąś opinię najpierw przeprowadzam wiele rozmów, pytając nie tylko co o tym myślą, ale i jak oni
by to zrobili. Powiedziano mi też, że kilka dni wstecz, w czasie deszczu, uciekali spod wiaty chowając
się w bramie budynku.

Oddzielną sprawą są miejsca i ilość wymienianych bądź nowostawianych.
Potrzeby użytkowników winny być najważniejsze, a nie jak mówili moi rozmówcy interesy

urzędników.
KTO ZA TO ODPOWIADA ? DECYDUJE, KONTROLUJE I CZY EWENTUALNIE WINNI PONOSZĄ

ZA TO KONSEKWENCJE ?
TAK DALEJ BYĆ NIE MOŻE !!!
Uważam,że powinno się wstrzymać dalszą wymianę, zebrać bieżące uwagi, wprowadzić konieczne

zmiany konstrukcyjne i podjąć nowe decyzje. Pamiętając, że w tym wszystkim najważniejszy jest
oczekujący pasażer.

W ł a d y s ł a w  M a r d a s

Komu potrzebne są wymiany 
wiat przystankowych
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W przyszłym roku w kwietniu Mokotów będzie
obchodził setną rocznicę włączenia w granice ad-
ministracyjne Warszawy. Dzielnica liczyła wów-
czas około 28 tysięcy mieszkańców. W stulecie
Mokotowa władze Warszawy planują moderniza-
cję rejonu dawnego Dworca Południowego i stwo-
rzenie tam dzielnicowego centrum. 

Projekt autorstwa Łukasza Puchalskiego, wicedy-
rektora Zarządu Transportu Miejskiego ds. Inwe-
stycji, imponuje rozmachem i jest możliwą do

zrealizowania wizją rozwoju tej części stolicy. Uzyskał
on ciepłe oceny oraz deklarację wsparcia ze strony władz
Warszawy. Uczestniczy w nim m. in. Jan Jakiel, prezes
bardzo pożytecznego dla stolicy stowarzyszenia Siskom.
Wizji nadano roboczą nazwę “100 lat Mokotowa w gra-
nicach Warszawy”. Skrzyżowanie ul. Puławskiej z al. Nie-
podległości i al. Wilanowską ma stać się bramą wjazdo-
wą na Mokotów i wyjazdową z Mokotowa w prawdziwie
europejskim stylu. Sfinansowanie miejskiej części inwe-
stycji pochłonie około 150 milionów złotych, znaczną
część środków będzie można pozyskać z funduszy unij-
nych. Punktem odniesienia jest dla ZTM węzeł Metro
Młociny, który funkcjonuje od 2008 roku. Często wizytu-
ją go samorządowcy z innych polskich miast, jak rów-
nież delegacje zagraniczne. Nad stacją metra Młociny
mieszczą się największe w Warszawie pętle autobusowa
i tramwajowa oraz kilkupiętrowy parking P+R z ponad
tysiącem miejsc postojowych.

Jeśli śmiałe plany ZTM zostaną sfinalizowane, tę
część Mokotowa czeka prawdziwa rewolucja. Pętla
autobusowa ma zostać przeniesiona pod ziemię,

autobusy wjeżdżać będą do niej specjalnie wydrążonym
tunelem. Na jej miejscu powstanie pętla tramwajowa.
Problemem było wpięcie jej w istniejącą linię wzdłuż uli-
cy Puławskiej, a docelowo także w projektowaną linię
tramwajową wzdłuż al. Wilanowskiej do al. Rzeczypo-
spolitej w Miasteczku Wilanów. W ten sposób powstałby
szybki dojazd z biurowego Służewca do stacji metra “Wi-
lanowska” z kursami co trzy minuty i dalej aż do Mia-
steczka Wilanów. Ostatnie opracowanie firmy CH2M Hill,
światowego lidera świadczącego usługi z zakresu inżynie-
rii, budowy oraz eksploatacji infrastruktury technicznej,
wykazało, że jest to najbardziej pożądana trasa tramwa-
jowa w skali całej Warszawy. 

Kierowcy jadący Puławską od strony Mokotowa
skręcą przed Dworcem Południowym w prawo
w nowo wybudowaną ulicę prowadzącą do al.

Niepodległości, gdzie planowana jest budowa dużego
skrzyżowania, na którym  samochody rozjadą się w kie-
runku Ursynowa i Piaseczna. Natomiast jadący w kie-
runku centrum będą wjeżdżać w al. Niepodległości no-
wym łącznikiem wybudowanym tuż za pętlą tramwajo-
wą. W planach jest także budowa dwóch biurowców. Do
jednego z nich ZTM chciałby przenieść swoją siedzibę i
urządzić w niej centralę sterowania ruchem oraz punkt
obsługi pasażerów. 

ZTM planuje również rozbudowę obecnego par-
kingu P+R Metro Wilanowska z 280 do 500
miejsc, jak również urządzenie przy wejściach do

stacji Wilanowska dużego parkingu dla cyklistów. Znala-
złoby się tam miejsce na plac miejski, połączony przez
nowe lokalne ulice z Puławską, Bukowińską i al. Wila-
nowską. Do Piaseczna wzdłuż ulicy Puławskiej ma po-
wstać droga rowerowa oraz buspas, który będzie wybudo-
wany na poboczu ulicy lub na jezdni kosztem utraty jed-

nego pasa ruchu dla samochodów. Część linii podmiej-
skich, na przykład z Konstancina-Jeziorny i Góry Kalwa-
rii, po powstaniu planowanego połączenia Powsina z Ka-
batami, mogłaby kończyć trasę na pętli autobusowej przy
wejściu do stacji metra Kabaty, bez potrzeby nadrabiania
wielu kilometrów do metra Wilanowska. Po przebudo-
wie torów PKP i uruchomieniu nowej linii SKM bezpośred-
nio z centrum Warszawy do Piaseczna część linii autobu-
sowych z tego miasta do Warszawy można będzie skaso-
wać. Na Dworcu Południowym pozostaną jednak autobu-
sy dalekobieżne. 

Projekt ZTM wydaje się wyjątkowo trafny, więc bę-
dziemy mu kibicować. Zarząd zastrzega jednako-
woż, że zaprezentowana wizja wymaga zmian w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego te-
go rejonu miasta, a to może znacznie spowolnić finaliza-
cję projektu, bo, jak wiadomo, mocno obciążone młyny Ra-
dy m. st. Warszawa mielą bardzo wolno. Można jedynie
mieć nadzieję, że za tak ważną dla Mokotowa inwestycją
będą lobbować radni miasta wybrani z tego terenu. Będzie-
my chcieli zachęcić ich do działania. Ostateczna wersja
projektu ma być znana jesienią. Jeśli na przeszkodzie nie
stanie wszechobecna biurokracja, stołeczny ratusz mógł-
by zacząć realizację budowy nowej bramy Mokotowa już
pod koniec obecnej kadencji samorządu.

Jest dobra okazja, aby poświęcić nieco miejsca w tej pu-
blikacji bez mała stuletniej już historii Mokotowa.
Dzieje obszaru dzisiejszej dzielnicy wiążą się ze śre-

dniowiecznym dworem i grodem w Jazdowie oraz z pobli-
skim Wilanowem, który prawdopodobnie był samodziel-
nym ośrodkiem już we wczesnym średniowieczu. Nazwa
Mokotowo po raz pierwszy pojawia się w dokumentach z
1367 roku. Mokotowo zajmowało wówczas tereny na prze-
dłużeniu obecnej ulicy Mokotowskiej, od dzisiejszych placu
Unii Lubelskiej i ulicy Polnej, pomiędzy Rakowiecką, Żwir-
ki i Wigury oraz Odyńca, wzdłuż skarpy wiślanej do Szop i
Królikarni i dalej pod skarpą wzdłuż Piaseczyńskiej (zapew-
ne dawniej polnej drogi) do Sobieskiego, a stamtąd Belwe-
derską w górę między obecnym Morskim Okiem a Bory-
szewską lub Dolną. Wiek XVIII przyniósł rozkwit tych tere-
nów. Na Mokotowie wznoszone były dworki, wille i pałace
magnaterii oraz zamożnego mieszczaństwa, a wzdłuż skar-
py wiślanej zakładano ogrody. Wywołało to koniunkturę w
przemyśle budowlanym. Na terenie Mokotowa ulokowało się
wtedy kilka dużych cegielni.

Wpoczątkowym okresie Królestwa Kongresowego
wzdłuż linii prostej z Warszawy do Puław wyty-
czono szosę Puławską. Na odcinku do Piaseczna,

zbudowanym do 1825 r., miała ona tylko dwa zakręty – na
wysokości Służewca i przed Piasecznem. W Pyrach, w poło-
wie drogi między Warszawą i Piasecznem, wybudowano
Koszary Drogowe, w których mieszkała służba utrzymania
szosy. W 1845 r. car zaaprobował zmianę nazwy Puławy
na Nową Aleksandrię i od tego roku szosę Puławską nazy-
wano szosą Nowoaleksandryjską. Początek brała od Ronda
Mokotowskiego (przy rogatkach mokotowskich), które ok.
1875 r. zmieniło nazwę na Plac Keksholmski – od nazwy ro-
syjskiego pułku keksholmskiego stacjonującego w pobli-
skich koszarach. W 1919 r. nazwę ronda zmieniono na plac
Unii Lubelskiej.

Po upadku Powstania Listopadowego Mokotów stał
się modnym letniskiem dla bogatej Warszawy.
Znajdowały się tam liczne pensjonaty, zakłady

lecznicze i wypoczynkowe, restauracje oraz gospody. Po-
cząwszy od 1881 r. do Wierzbna dojeżdżał pierwszy omni-

bus konny, wymieniony w 1909 r. na tramwaj elektrycz-
ny, a z Ronda Mokotowskiego (Pl. Unii Lubelskiej) odjeż-
dżały dwie kolejki – wilanowska (1892) oraz grójecka
(1898). Dawna droga nad skarpą wiślaną, zwana już na
początku XVI w. mokotowską, wychodziła z Warszawy li-
nią dzisiejszej ulicy Mokotowskiej, łącząc się z linią dzisiej-
szej ulicy Puławskiej. W dniu 8 kwietnia 1916 r. Mokotów
został włączony w granice administracyjne Warszawy. W
latach trzydziestych ubiegłego wieku, za sprawą prezyden-
ta Stefana Starzyńskiego, który miał swój dom na Moko-
towie przy ul. Szustra (obecnie Dąbrowskiego), rozpo-
częto modernizację ulicy Puławskiej, wzdłuż której powsta-
ła linia tramwajowa sięgająca aż po teren nowych Wyści-
gów Konnych na Służewcu. Już wtedy Starzyński plano-
wał wydrążenie tunelu metra pod Puławską, ale wojna po-
krzyżowała te plany.

Po zajęciu Warszawy przez wojska hitlerowskie Mo-
kotów został przekształcony w dzielnicę niemiec-
ką. Osiedlali się reichsdeutsche i volksdeutsche,

ulokowano tam również wiele okupacyjnych instytucji,
m. in. niemieckie więzienie, koszary SS i Luftwaffe, komen-
dę żandarmerii na powiat warszawski i inne. Podczas Po-
wstania Warszawskiego na Mokotowie walczyli żołnierze
pułków Armii Krajowej “Baszta”, “Waligóra” i harcerze
Szarych Szeregów. O powstaniu przypomina napisany 20
sierpnia 1944 r. “Marsz Mokotowa”, swoisty hymn dziel-
nicy, który od 1969 r. rozbrzmiewa codziennie o godzinie
17.00 (na pamiątkę godziny “W”) z wieży zegarowej “Dom-
ku Gotyckiego”. 

Po wojnie Mokotów obejmował także tereny dzisiej-
szego Ursynowa i Wilanowa. W dniu 27 maja 1990
r. została utworzona jednostka administracyjna

Dzielnica - Gmina  Mokotów, a pierwszym burmistrzem
Mokotowa wybranym w demokratycznej Polsce został prof.
Lech Królikowski, dzisiaj publicysta tygodnika „Passa”. W
1994 r. na mocy nowej ustawy warszawskiej Ursynów i Wi-
lanów odłączyły się od Mokotowa stając się samodzielny-
mi gminami (dziś już tylko dzielnicami). Według danych
GUS z 1 stycznia 2014 r. Mokotów ma powierzchnię 35,42
km kwadratowych, a liczba mieszkańców (stan na 31 grud-
nia 2013 r.) wynosiła 219.373. Jest to więc największa
dzielnica Warszawy pod względem liczby ludności.

Historia Dworca Południowego zaczyna się w 1898
r. z dniem uruchomienia wąskotorówki z pl. Unii
Lubelskiej do Piaseczna, potem przedłużonej za

Grójec. W rejonie skrzyżowania Puławskiej z al. Wilanow-
ską od końca XIX wieku znajdowała się jedna ze stacji tej
“ciuchci” pod nazwą “Szopy”. W latach 30. trasa kolejki by-
ła stopniowo wycofywana z rozbudowującego się Mokoto-
wa. Tuż przed II wojną światową linia grójecka kończyła się
na Dworcu Południowym. Tory wąskotorówki rozwidlały
się po wschodniej stronie ul. Puławskiej, gdzie dziś znajdu-
je się wejście na stację metra. Po drugiej stronie ulicy dzia-
ła od 1936 r. pętla tramwajowa. W roku 1948 wybudowa-
no tam także pętlę autobusową, którą w 1978 r. znacznie
rozbudowano. Budynek Dworca Południowego mieścił się
przy Puławskiej 145 i przetrwał jako wspomnienie dawnych
lat do końca 2000 roku Jego mocno zakorzeniona w pamię-
ci rdzennych warszawiaków nazwa pochodzi jeszcze z
czasów okupacji. W pierwszej dekadzie nowego stulecia
władze Mokotowa zdecydowały o rozbiórce zrujnowane-
go i zajmowanego przez bezdomnych budynku. Dzisiaj
jest tam pusty plac (patrz foto).
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Będą rewolucyjne zmiany w zabudowie Mokotowa – Dworzec Południowy bramą do największej dzielnicy Warszawy

Od tramwaju konnego i ciuchci do metra...
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Słowo się rzekło, tak więc dziś kilka informacji i spostrzeżeń z
weekendowej wyprawy do Poznania. Chcąc nie chcąc, musiałem
dokonać wyboru, na Bemowie mnie nie było. Nasze życie to ciągłe
wybory, również i te związane z motoryzacją. Nie wiedząc, co stra-
ciłem na Bemowie, jestem całkowicie usatysfakcjonowany z po-
dróży na targi Poznań Motor Show 2015.

W ubiegłym tygodniu pisałem o bardzo dobrych wspomnieniach z po-
znańskich targów w roku 2014. Niesiony nimi, przez cały niemal rok, rozbudowywałem w so-
bie oczekiwania co do kolejnej wystawy i nie zawiodłem się. Zacznę od pogody, która nie wie-
dzieć czemu, w ostatnich dniach przez targami akurat mocno się zepsuła, a tu na samą sobo-
tę było wręcz wspaniale. Słońce i pełne lato, zero deszczu, tak jak przed rokiem. Większość
zwiedzających w koszulkach z krótkim rękawem, po prostu super! Motoryzacja nierozerwal-
nie wiąże się z pięknymi kobietami, a tych jak zwykle również nie zabrakło. Letnia aura tyl-
ko pomogła we właściwym eksponowaniu wdzięków zarówno tych kobiecych, jak i oczywi-
ście prezentowanych pojazdów.

Było wszystko, co można było zgromadzić na takim obszarze w jednym czasie. Nie zawiedli
się ani poszukiwacze nowości, zarówno w świecie jedno-, jak i dwuśladów. Był sport i pokazy
jazdy, odważę się napisać, akrobatycznej na motocyklach. W tym roku, w odróżnieniu od po-
przednich edycji, można było podziwiać również dziewczyny, wykonujące, może jedynie odro-
binę mniej trudne, popisy od najlepszych mężczyzn. Niesamowite wrażenie zrobiły na mnie po-
kazy jazdy parami na motocyklach zamkniętych wewnątrz metalowej kuli, zbudowanej w ca-
łości z sitkowej konstrukcji. Synchroniczna jazda dwóch motocykli w kuli o promieniu kilku me-
trów, wykonujących jednocześnie, bo inaczej się nie da, niesamowicie efektowne popisy, zro-
biła na mnie duże wrażenie. Nie mogę się doczekać, co przygotują organizatorzy tego typu po-
kazów na przyszły rok?

Nie będę tym razem rozpisywał się zbyt długo na temat prezentowanych jednośladów i pojaz-
dów sportowych, a było ich sporo. Jak zwykle w Poznaniu nie zabrakło też wielu atrakcji dla mi-
łośników tuningu i ultra głośnej muzyki w aucie. Uszy bolą mnie do dzisiaj.

W tym roku organizatorzy informowali o niemal dwustu wystawcach, których stoiska w su-
mie zajmować miały ok 50 tys. m2. Biorąc pod uwagę tłumy, między którymi trzeba było prze-
ciskać się niemal w każdej hali, wydaje mi się, że przewidywania o 100 tys. odwiedzających
wystawę gości, zostały osiągnięte. Moim zdaniem, a z tego co widzę też  doniesienia w me-
diach, największe targi motoryzacyjne w Polsce, Poznań Motor Show i w tym roku organiza-
torzy mogą zaliczyć do jak najbardziej udanych. Nie chcę zapeszać, ale może najgorszy okres
w najnowszej historii motoryzacji w Polsce mamy już za sobą. Trzymam bardzo kciuki, jaskół-
ki z pewnością już są.

Tak jak wspomniałem, w Poznaniu było wiele premier. Nowe modele przeplatały się niemal na
każdym stoisku z tymi już lepiej znanymi. Moją uwagę jednak jak zwykle przyciągają auta rzad-
ko spotykane i nietypowe. Nie mogę nie zatrzymać się na dłużej, przechodząc obok aut Jaguara,
Rolls Royce’a, Maserati, czy Aston Martina. Nie mniejsze jednak wrażenia robią na mnie coraz bar-
dziej znakomicie utrzymane samochody, przypominające odległe czasy, bądź niekiedy nawet po-
czątki motoryzacji. Chyba najdłuższy czas, tym razem, spędziłem na stoisku Skody, i to nie z oka-
zji prezentacji nowego Superba, a za przyczyną jej protoplasty Skody Superb 3000 z lat 30. XX.
wieku. Wielkie, pięknie wykonane czarne auto, z zapierającymi dech detalami, przykuło moja uwa-
gę na dobrych kilka minut. Nie po raz pierwszy zazdroszczę Czechom, że ich własna marka, co
prawda obecnie pod niemieckimi skrzydłami, odnosi coraz to nowe sukcesy i jednocześnie mo-
że się pochwalić tak wspaniałymi modelami historycznymi.

Trudno było też obojętnie przejść obok stanowisk firm z Japonii i Korei. Wysyp nowych mode-
li i wersji tych marek jest nie mniejszy niż wśród producentów europejskich, a stylistyka i jakość
wykonania już dawno jest nie do odróżnienia.

Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszył się również pierwszy polski supersamochód
sportowy, Arrinera Hussarya. Bolid wyposażony był w silnik V8 o pojemności 8,2l i mocy ok. 800
KM. Według zapewnień producenta, auto przyspiesza do 100 km/h w czasie 3,2 sekund i 8,9 s
do 200 km/h. Prędkość maksymalna to ponoć 340 km/h. Producent zapewniał, że model prezen-
towany w Poznaniu był w pełni funkcjonalną wersją testową. Nie mogę się już doczekać pierw-
szych testów porównawczych polskiego supersamochodu i odpowiadających mu modeli konku-
rencji ze stajni Ferrari, Lambo, czy też Porsche!

Na targach nie zabrakło też prezentacji modeli koncepcyjnych i nowatorskich rozwiązań tech-
nicznych. Ogromne wrażenie robią na mnie zawsze przekroje samochodów oraz wszelkie makie-
ty ukazujące szczegóły konstrukcji najbardziej na co dzień ukrytych podzespołów.

Nie mogę też nie wspomnieć o wspaniałym stoisku marki Porsche, jak i historycznych VW ogór-
ków na pokazie plenerowym. Dziś to tylko hasła, bo każda z tych prezentacji zasługuje na oddziel-
ny felieton. Myślę, że zarówno wspaniałe auta z początków motoryzacji, jak i ultranowoczesne
samochody koncepcyjne, to wspaniałe pomysły na kolejne felietony...

M O T O W O J
M o b i l n y  D o r a d c a  M o t o r y z a c y j n y  A u t o G o +

m o t o @ p a s s a . w a w . p l

MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Wielka motoryzacja...

O Poznaniu słów kilka Zapowiadam start Partii Demokratycznej w wyborach parlamentarnych
2015 roku. Trzydziestego maja zrobię to oficjalnie, publicznie i nieodwo-
łalnie. Trzynastego czerwca przedstawię węzłowe dla Polski w nadcho-

dzącej dekadzie zdania. 
Najpierw w domenie państwa: zadań, ustroju, prawa i funkcjonowania najważ-

niejszych jego instytucji. A przede wszystkim w dziedzinie relacji państwo - obywatel, pozycji czło-
wieka wobec władzy. Także w kwestiach równości i sprawiedliwości. Potem w dziedzinie bezpie-
czeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. I w kilku innych kluczowych dla dobrostanu obywateli i
celowości funkcjonowania państwa sprawach.

Polska ma za sobą ćwierćwiecze szczęśliwie układających się okoliczności zewnętrznych. Pan Bóg
oszalał w swojej dla nas łaskawości. Można powiedzieć, że aż niesprawiedliwie wobec innych. Ale
my też Mu pomogliśmy. Sami coś dobrego zrobiliśmy. Przede wszystkim nie pozabijaliśmy się w we-
wnętrznych kłótniach. Mimo że niektórzy starają się bardzo by nas trwale i bezpowrotnie podzie-
lić. Zreformowaliśmy ustrojowe zręby państwa. Postawiliśmy na nogi gospodarkę. Wymarzone la-
ta dla głębokich reform pozwalających nam Polakom uzyskać lepszą, wyższą pozycję pośród na-
rodów Europy, wykorzystaliśmy na tyle, na ile umieliśmy. Częściowo. Mnóstwo jest niesprawiedli-
wości. Polityka jest taka, jakby była wyłącznie dla polityków. Zamknięta w skamieniałe skorupy par-
tii politycznych. Brak odpowiedzialności suto opłacanych funkcjonariuszy. Specjalnie jaskrawo
świeci to po oczach w wymiarze sprawiedliwości i w rozmaitych instytucjach kontroli. Płynne i nie-
przejrzyste w wielu dziedzinach prawo jest rajem dla funkcjonariuszy traktujących niekiedy oby-
wateli jak niewolników. Chaos w przestrzeni publicznej. W Europie już tylko z Albanią ścigać się
możemy w konkursie o najbardziej przypadkową urbanizację. Dług, który obsługujemy, bo są do-
bre lata, ale którego obsługa już dzisiaj kosztuje nas sześciokrotnie więcej niż wydatki państwa na
zdrowie stawia znak zapytania, co będzie w przypadku jakiegoś niepowodzenia. Co po wyschnię-
ciu rzeki europejskich funduszy? Niesprawiedliwe systemy emerytalne. Nieprzejrzysty, jak idzie o
zasady, niekonsultowany z ludźmi, podział dochodu narodowego. Wysyp świętych krów w: pro-
kuraturze, partiach, parlamencie, radach nadzorczych spółek państwowych, organach samorządów
gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wiele innych spraw, które wymagają interwencji państwa.

Przynajmniej gdzieś od roku 2005 zachowujemy się w polityce tak, jakby cudowne lata fenome-
nalnie korzystnych okoliczności zewnętrznych miały trwać wiecznie. 

Nic nie jest wieczne. Nawet kamień. 

Ukraina, nasz bliski sąsiad, płonie. Niewiele wskazuje na to, że po dwudziestu latach wiel-
kiej, “demokratycznej” i wolnościowej hucpy jej politycznych i gospodarczych elit, kraj ten
potrafi zażegnać bliski narodowej i państwowej katastrofy kryzys. Ośmiela agresora, Ro-

sję, do dalszych szalonych działań. Musimy się zbroić. Już dzisiaj wydajemy na pokój (bo prawdą
jest, że mimo wspaniałych sojuszy i związków, to ostatecznie my sami musimy się umieć obronić)
więcej niż na budowanie dodatkowej wartości kapitału ludzkiego: naukę, kulturę, komunikację spo-
łeczną. Coraz groźniejsze stają się prognozy dotyczące bezpieczeństwa emerytalnego. Zły system
emerytalny, fatalnie regulowany rynek pracy (rozregulowany tam, gdzie potrzeba regulacji, prze-
regulowany tam, gdzie wolność jest warunkiem rozwoju), kryzys pracy (zresztą europejski a nie
wyłącznie polski), erozja instytucji demokracji, zwłaszcza systemu partyjnego, który czyni partie
polityczne dysfunkcjonalnymi wobec interesów obywateli i państwa, brak wizji rozwoju - czyli brak
też instrumentów oceny celowości bieżącej polityki - to wszystko wymaga nowych impulsów, no-
wej energii, nowego postawienia spraw fundamentalnych Polski przed oczami obywateli.

Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewi-
cy Demokratycznej to - bez różnicy między nimi - partie, które żerują na państwie. Przypomina-
ją nomadów napadających nowe terytoria i wygryzających ich bogactwa do korzonków. Opano-
wały urzędy centralne, samorządy, nie chcą wycofać się z gospodarki - nie tylko przedsiębiorstw

państwowych, ale i wielkich spół-
ek giełdowych jak PZU, KGHM,
PGNiG, ORLEN, spółki energe-
tyczne. Nie w głowach ich lide-
rom reformy. Te wymagają pomy-
słu, wysiłku, kwalifikacji i ryzyka.
Rekrutacja do wielkich partii
głównego nurtu, gdzie zdepono-
wane są klucze do rad nadzor-

czych, doradztwa, zamówień, zleceń, etatów eliminuje tych, którzy mogliby mieć pomysły, kwa-
lifikacje i zdolność podejmowania osobistego ryzyka. Obecne pokolenie partyjniaków to tłuste
wypasione karpie, dla których zegarek na przegubie dłoni, inkrustowany mankiet koszuli, wcię-
ta w talii włoska marynarka są afrodyzjakiem, a państwo i obywatele utrudniająca życie przy-
krą okolicznością jego uzyskania.

Dlatego proponuję zmianę. Doświadczenie i wiedza, oraz sprawdzona motywacja konkretnymi
czynami w przeszłości, będą jedynie konieczną osnową dla nowego ruchu obywateli - wykształco-
nych i pięknych: swą dotychczasową praktyką w ruchach miejskich, samorządach, organizacjach
pozarządowych, także pracą zawodową, też we własnych często jednoosobowych lub rodzinnych
przedsięwzięciach. Ruchu dla obywatelskiej demokracji. Który uzyskać musi formę partii, bo trud-
no wyobrazić sobie demokrację parlamentarną bez partii, ale z prawdziwą uwagą dla nowych tech-
nologii wypracowywania polityki, które hasła demokracji bezpośredniej nie traktują jako bez-
względne szaleństwo. Przeciwnie. Wybory samorządowe 2014 ujawniły jak nigdy dotychczas no-
wy potencjał tkwiący w ludziach autentycznej społecznej aktywności. Poznań, Gorzów, Nowa Sól,
Starachowice. Widać, że coś dobrego u nas kiełkuje. Daje nadzieję. Wyznacza kierunek pozytyw-
nego myślenia.

Partia Demokratyczna gotowa oddać swój potencjał, rozszerzyć formułę, połączyć się i po-
większyć, wypromować nowych liderów zachowując fundamentalną dla jakości polity-
ki wartość pracy dla dobra wspólnego i gwarancję, że nie partie są suwerenem, ale oby-

watele. Krwią utoczoną z naciętego palca podpisać należy zobowiązanie wszystkich uczestników
tego planu odnowy polskiej demokracji do utworzenia prawdziwej Służby Cywilnej, wygnania precz
partii politycznych z organów władzy samorządowej, ze spółek skarbu państwa, z rad nadzorczych,
zewsząd gdzie każdy obywatel ma prawo złożyć swą aplikację i, jeśli spełni warunki kwalifikacyj-
ne, zostać przyjęty, a nie tylko protegowani przez partyjnych liderów. Partia Demokratyczna sta-
wia pod publiczną debatę sprawę ułożonych wedle alfabetu list wyborczych tam, gdzie nie ma wy-
borów bezpośrednich. Także sprawę zniesienia progów wyborczych w wyborach do sejmików wo-
jewódzkich, które dzisiaj skutecznie blokują lokalnych działaczy faworyzując partyjnych aparat-
czyków i poselskich teczkowych. Uważamy także, że zahamowanie prywatyzacji wielkich spółek
nie ma wiele wspólnego z narodowym interesem, za to wiąże się z niechęcią partii politycznych
wypuszczenia z rąk dziesiątków tysięcy etatów i tysięcy miejsc w radach nadzorczych. Dywiden-
da własności skarbu państwa to procent przychodu budżetu, zaś dopłaty do nich likwidują i tak
nikłe korzyści płynące z dywidendy. Także ustrój publicznej opieki medycznej jest pochodną lę-
ku partii politycznych przed rzeczywistą reformą systemu, która zdrowie postawiłaby przed cho-
robą, a interes pacjenta przed interesem systemu. Korporacje zabijają wspólnotę. Przeciwdziała-
nie temu jest jak najbardziej pozytywnym działaniem. Ono powinno być odpowiedzią Polaków
na katastrofalną religię smoleńską.

Chcemy państwa dla obywateli, którego instytucje i urzędnicy trafnie rozpoznają znaki czasu a
politycy kompetentnie tworzą ramy prawne dla zwiększania dobrobytu i konkurencyjności. Musi-
my dokonać głębokiej reformy systemu partyjnego. POPIS tego nie zrobi. Nie ma interesu. My skła-
damy ofertę. Pomóżcie nam. Jest Internet. Jest wolność komunikowania się. Wypracujmy razem
taki model partyjności, którego nie będziemy się wstydzić. Który ustawi polską politykę przynajm-
niej na poziomie skandynawskiej, niemieckiej, brytyjskiej czy holenderskiej. Dlaczego mielibyśmy
tego nie zrobić? Jeśli będzie lepsza oferta od naszej my się do niej przyłączymy. Jeśli nie będziemy
się nadawać - powiemy i zrezygnujemy. Uczciwość w polityce też ma swoją wartość.

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

Ruch dla obywatelskiej demokracji

„Polska ma za sobą ćwierćwie-
cze szczęśliwie układających
się okoliczności zewnętrznych.
Pan Bóg oszalał w swojej dla
nas łaskawości”
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Po zimowej przerwie, do
sportowego życia Ursyno-
wa powróciły zawody orga-
nizowane w ramach Ursy-
nowskich Wtorków Biega-
cza. Pierwsze zawody inau-
gurujące edycję wiosenną
odbyły się 14 kwietnia, tra-
dycyjnie na terenie SGGW
przy ul. Ciszewskiego.

W skład całego cyklu tych im-
prez biegowych sięgających tra-
dycją aż 1980 roku, wchodzi
sześć startów w dwóch edycjach:
dwa w edycji jesiennej i cztery w
edycji wiosennej. Miłośnicy bie-
gania mają okazję spróbować
swoich sił w profesjonalnie or-
ganizowanych mityngach, co
może być znakomitym testem
możliwości nie tylko dla zawo-
dowych sportowców, ale także
osób rekreacyjnie uprawiających
biegi. Organizatorzy zapraszają
do wzięcia udziału także rodzi-
ców z dziećmi, uczniów szkół
pod opieką nauczycieli WF oraz
studentów SGGW.

Idea jaka przyświeca tym za-
wodom to popularyzowanie

sportu i zachęcanie dzieci do
uprawiania biegów - podkreśla
wiceprezes AKL Ursynów, Stani-
sław Kostaniak. Rywalizacja od-
bywa się bowiem w sześciu kate-
goriach wiekowych na dystan-
sach 400, 600, 1000, 1200, 2000
i 3000 metrów, a szanse na za-
punktowanie ma aż pierwsze 30
osób na mecie. Wielość kategorii
wiekowych daje ogromne możli-
wości do współzawodnictwa
między młodymi adeptami bie-
gania, a zasady przydzielania
punktów zachęcić mogą tych któ-
rzy nie zdecydowali się na rozpo-
częcie startów w edycji jesiennej,
a chcą liczyć się jeszcze w klasy-
fikacji końcowej. Na uwagę za-
sługuje forma wyłaniania zwy-
cięzców bowiem zostaną nimi
zawodnicy, którzy zgromadzili
największą zdobycz punktową
w czterech swoich najlepszych
występach. Oznacza to, że zawo-
dy organizowane w ramach Ur-
synowskich Wtorków Biegacza
same w sobie stanowią swego ro-
dzaju sezon startowy, a nie są tyl-
ko jednorazowymi, niczym nie

powiązanymi ze sobą mitynga-
mi. Za organizację i finansowe
wsparcie odpowiadają Urząd
Dzielnicy Ursynów oraz Akade-
micki Klub Lekkoatletyczny Ursy-
nów, którzy zachęcili do regular-
nego uczestnictwa już blisko 100
biegaczy amatorów i zawodow-
ców, dzieci i osoby starsze. War-
to bowiem dodać, że (w przeci-
wieństwie do wielu innych tego
typu imprez) start jest całkowicie
bezpłatny, a bieg odbywa sie pod
okiem licencjonowanych sę-
dziów Polskiego Związku Lek-
kiej Atletyki, którzy dysponują
fachowym sprzętem do pomiaru
czasu. Ostatnie zawody wyzna-
czały półmetek rywalizacji, gdyż
edycja jesienna obejmowała dwa
starty, które miały miejsce się 14
i 28 października. Następne bie-
gi rozegrane zostaną 28 kwiet-
nia oraz 12 i 26 maja. Uroczyste
podsumowanie całego cyklu im-
prez, nastąpi podczas Memoria-
łu Tomasza Hopfera 9 czerwca,
który odbędzie się także na tere-
nie SGGW.

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

W dniach 17-19 kwietnia b.r. w hali sportowej Gimnazjum Nr 92, przy ul. Koncerto-
wej 4 rozegrane zostaną Półfinały Mistrzostw Polski w Koszykówce Mężczyzn (kate-
goria U-18). 

Uroczyste otwarcie turnieju nastąpi w piątek 17 kwietnia o godzinie 15.15.
W rozgrywkach weźmie udział sześć drużyn, z których dwie awansują do rozgrywek finałowych.

Wśród drużyn biorących udział w zmaganiach o awans znalazła się ursynowska drużyna z UKS
“GIM 92 Ursynów”, prowadzona przez trenera Michała Tomaszewskiego.

Kibiców serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie turnieju oraz na mecze. 
Wstęp wolny. Impreza dofinansowana ze środków Dzielnicy Usynów m.st. Warszawy.

HHaarrmmoonnooggrraamm ttuurrnniieejjuu::
17.IV (piątek) - 15.15 Uroczyste otwarcie; 16.00 Trefl Sopot - Górnik Wałbrzych; 18.15 Jezioro Tar-

nobrzeg - GIM 92 URSYNÓW
18.IV (sobota) - 12.30 Trefl Sopot - Jezioro Tarnobrzeg; 14.45 UKS Gim 92 Ursynów- Górnik Wałbrzych.
19.IV (niedziela) - 10.00 Górnik Wałbrzych - Jezioro Tarnobrzeg; 12.15 UKS Gim 92 Ursynów - Trefl Sopot

W niezwykły sposób
uczczono pamięć Józefa
Jońca – 10 i 11 kwietnia
na boisku Orlik 2012 przy
ulicy Kazimierzowskiej ro-
zegrano V. Memoriał o. Jó-
zefa Jońca SP. Organizato-
rem imprezy była Funda-
cja „Bo warto”. 

Józef Joniec – ur. 12 paździer-
nika 1959 w Laskowej k. Lima-
nowej, zakonnik pijarski, dzia-
łacz pozarządowy zginął 10
kwietnia 2010 w Smoleńsku. Był
jednym z pasażerów samolotu
Tu-154M udających się na ob-
chody 70. rocznicy zbrodni ka-
tyńskiej. Został pochowany 20
kwietnia w Świątyni Opatrzno-
ści Bożej, w Panteonie Wielkich
Polaków. 

Był inicjatorem, współzałoży-
cielem, propagatorem i wielo-

letnim prezesem Stowarzysze-
nia Parafiada im. św. Józefa Ka-
lasancjusza, promującą katolic-
kie wychowanie młodzieży w
duchu sportu, sztuki i wiary oraz
organizatorem imprez, progra-
mów edukacyjnych m.in. „Mię-
dzynarodowych Parafiad Dzieci
i Młodzieży””, programu „Moja
Mała Ojczyzna”. W 2008 roku
zainicjował akcję pod nazwą
„Katyń... ocalić od zapomnie-
nia”. 

W Turnieju uczestniczyło 178
zawodników (z 11 szkół podsta-
wowych oraz 7 gimnazjów). Me-
cze trwały łącznie 300 minut i
zdobyto w nich 86 bramek. Naj-
więcej goli wśród szkół podsta-
wowych strzelili uczniowie z SP
nr 33 – 15, a spośród gimnazjów
8 goli strzeliło Gimnazjum nr 2.
Rozegrano 30 wspaniałych me-

czów, żadnego zawodnika nie
ukarano żółtą ani czerwoną
kartką. Na zakończenie odbył się
mecz specjalny, w którym repre-
zentacja Urzędu Dzielnicy Mo-
kotów zagrała z drużyną Radia
Warszawa, które było patronem
medialnym imprezy.

Podczas Turnieju nagrody tra-
fiły do najlepszych drużyn i
uczestników zawodów, a także
do trzech klubów, które organi-
zatorzy obdarowali drobnym
sprzętem sportowym. W przy-
gotowaniu tegorocznego wyda-
rzenia pomagali wolontariusze
ze Szkolnego Klubu Wolontaria-
tu Szkoły Podstawowej nr 66. Fi-
nansowego wsparcia udzielili
natomiast Urząd Dzielnicy Mo-
kotów oraz Fundacja Banku Za-
chodniego WBK. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

W niedzielę 19 kwietnia blisko tysiąc osób pobiegnie ulicami Starego Mokotowa w drugim Biegu
SGH. W tym roku cały dochód z opłat za wpisowe zostanie przeznaczony dla Fundacji Spełnionych
Marzeń, która wspiera dzieci w walce z chorobami nowotworowymi.

5-kilometrowa trasa wiedzie ulicami Starego Mokotowa, a meta biegu zlokalizowana jest przy
budynku głównym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Start o godz. 10:00, ale pół godziny
wcześniej rozpocznie się rozgrzewka.

Bieg SGH otwarty jest nie tylko dla studentów, pracowników czy absolwentów SGH, ale dla
wszystkich miłośników biegania i pomagania. Zapraszamy do udziału!

Wciąż trwają zapisy do biegu. Do 16 kwietnia można zapisywać się na Bieg SGH poprzez stronę
www.biegsgh.pl 

Bieg SGH odbywa się pod honorowym patronatem JM Rektora SGH.

Zagrali dla Józefa Jońca

Mistrzostwa na Ursynowie

Ursynowskie Wtorki Biegacza

Bieg SGH dla wszystkich

Powalczą o awans do II ligi
Seniorzy Metra rozegrali ostatni mecz w rundzie zasadniczej III ligi siatkówki. W derbach stolicy

pokonaliśmy MKS MDK Warszawa 3-1. Zwycięstwo to pieczętuje pierwsze miejsce Metra na koniec
sezonu! Obecnie przed Nami turnieje półfinałowe o awans do II ligi.

W środę 9 kwietnia w Częstochowie rozpoczęły się Finały Mistrzostw Polski Juniorów. Właśnie
w tym momencie nasi siatkarze wybiegają na parkiet, aby rozegrać mecz z Wifamą Łódź. Jesteśmy
w ósemce najlepszych drużyn juniorskich w kraju, ale walczymy o więcej. Trzymamy kciuki!

Vagabundus
NNiieeddzziieellaa 1199..0044..22001155 (okolice Żyrardowa) - wycieczka rowerowa na trasie Żyrardów- Wiskitki

- Jaktorów - Kuklówka - Ossowiec - Radziejowice -Żyrardów (ok. 50km, w tym ok. 20km po dro-
gach leśnych). W programie m.in. zwiedzanie Osady Fabrycznej w Żyrardowie oraz ognisko w Ra-
dziejowicach. Prosimy o wzięcie kiełbasy. WWyyjjaazzdd z poc. KM 19960 z Wwa Wsch o 08.29, W-wy
Śródm. o 08.38, W-wy Zach. o 08:47. Przyjazd do Żyrardowa o 09.44. Zbiórka przed dworcem ko-
lejowym w Żyrardowie po przyjeździe pociągu. Przewidziany powrót poc. KM z Żyrardowa o
godz. 15.38. 

PPrroowwaaddzzii:: Jan Puchlerski (e-mail: jan.puchlerski@interia.eu)
Szczegółowe informacje o wycieczkach znajdują się na stronie internetowej http://vagabun-

dus.na7.pl. Kontakt e-mail: vagabundus@vagabundus.na7.pl
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Piórem Derkacza

Para Prezydencka
Anna i Bronisław Komorowscy

Redaktor naczelny poczytnej gazety stwierdził, że Bronisław Komorowski nie zostanie ponownie
prezydentem, jeśli przejedzie na pasach dla pieszych zakonnicę i to na dodatek ciężarną!

Życie płata różne figle i może się tak zdarzyć, że zakonnica będzie w przebraniu i na dodatek
w ciąży urojonej. Szesnaście “Bronkobusów” jeżdżących po całym kraju losowość takiego
zdarzenia może urealnić. Takich problemów i wyzwań nie ma inny kandydat. Poruszając się
lotnym pojazdem o nazwie “AIR KORWIN ONE”, ma do czynienia tylko z pasami startowymi.

J e r z y  D e r k a c z

Nie wszyscy od razu zrozumieją co znaczy tytułowe określenie i do kogo
się odnosi. Spieszę z ogólnikowym wyjaśnieniem. Słowo “ponglish” to
kontaminacja, tfu... zbitka dwóch wyrazów: “polish” i “english”. Jest to

zatem język spolszczonych słów angielskich, szczególnie w mowie, ale zapisywa-
ny fonetycznie. 

Najłatwiej zaobserwować ponglisz wśród Polaków mieszkających w Chicago, szczególnie “na Grin-
poincie”. To samo zjawisko występuje obecnie w skupiskach Polaków w Anglii i Irlandii. Jakiekol-
wiek poprawianie pisowni tego potworka jest niemożliwe, bo na szczęście nie istnieją ściśle okre-
ślone zasady ortograficzne ponglisza. Przez moment nie zamierzałem podawać Państwu tłumacze-
nia poniższych przykładów na polski, ale doszedłem do wniosk, że nie byłoby fair w stosunku do
ludzi nieobeznanych z językiem angielskim. Na razie u nas jedynym oficjalnym, urzędowym jest pol-
ski. Część pozostawiam bez objaśnień. Miłej zabawy!

My sami od wielu już lat, piejąc z zachwytu na Ameryką i wszystkim, co stamtąd pochodzi, nie-
świadomie stajemy się propagatorami idei wprowadzenia w Polsce języka angielskiego w maksy-
malnym zakresie. Zapominamy o słowach Mikołaja Reja, ”iż “Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.
Moda na różne języki nadchodzi i przechodzi - łacina, potem włoski, następnie francuski, poza tym
zapożyczenia z niemieckiego i pod przymusem - naukę rosyjskiego. Używanie przez wielu młodych
Polaków ponglisza świadczy o postępującej degeneracji języka, który jest najważniejszym łączni-
kiem narodu, a w efekcie prowadzi to do upadku kultury i obyczajowości, dowodzi braku szacun-
ku dla naszych przodków. Ludzie (młodzi oraz nasi “wybrańcy”), uważają, że użycie wyrazu angiel-
skiego zamiast polskiego nobilituje, stawia ich w pozycji ludzi dobrze wyedukowanych i podnosi ich
autorytet. Nieodpowiednie użycie wyrazów obcych i pochodzenia obcego świadczy zaś o postępu-

jącej prymitywizacji naszego szkolnictwa
i niedostatecznej edukacji kolejnych poko-
leń.

Niedawno otrzymałem e-maila od oso-
by, proszącej o zrecenzowanie jej tekstu
pod kątem ewentualnego druku. Na pew-
no bym to zrobił, gdyby nie drobiazg. Na-

pisała w tekście wiadomości “fo pa” - dla mnie jest niedopuszczalne. Oczywiście Czytelnik ze zna-
jomością języka francuskiego zrozumie w lot o co chodzi, ale na szczęście ten język także nie jest
obowiązkowy w naszym kraju. Chodziło oczywiście o “faux pas”, jakby nie można było użyć jedne-
go z kilkudziesięciu polskich synonimów tego zwrotu.

Skądinąd wiadomo, że im bogatszy język, tym mądrzejszy naród go używający. Język polski jest
bardziej bogaty od sprymityzowanego angielskiego, jednak znacznie ustępuje językom Bliskiego i
Dalekiego Wschodu. O czym świadczy bogata literatura i sztuka tych narodów. Uważam, że gęsi
jednak jakiś język mają, a nasz się do niego coraz bardziej upodabnia. W pongliszu występuje co-
raz większa specjalizacja (dialekty?) - amerykański, angielski, polski, budowlany, internetowy,
technologiczny, biznesowy.

W Internecie można znaleźć wiele stron wyposażonych w słowniczki, pojawiła się literatura pi-
sana językiem “korpo”, albo używająca pongliszowego słownictwa. Dotyczy to w szczególności “sło-
ików” “lemingów” i/czy “pokolenia Ikea”. Takie też tytuły noszą ostatnio przeczytane przeze mnie
książki - już nie nowości. “Lemingi. Młodzi, wykształceni i z wielkich ośrodków” pisane językiem
“korpo” śmieszy od początku, ale tylko do momentu, kiedy uświadomimy sobie, że oni ze sobą na
prawdę tak rozmawiają. Druga - to “nioecenzurowana” powieść o życiu w ryzach “korpo”. 

A teraz kilka objaśnionych zwrotów rozpowszechnionych w Chicago i kilka słów użytych w wy-
mienionych książkach.

Ponglisz - Gripoint:
Cincowałem oliwe tu tygodnie egou - Zmieniłem olej w samochodzie dwa tygodnie temu.
Nie dżampuj po stepsach bo sobie legsy pobrejkujesz - nie skacz po schodach bo sobie nogi poła-

miesz.
Na holidej trzeba skatowac hery - na święta trzeba sie ostrzyc.
Katnij mi trzy incie tej pajpy - utnij trzy cale tej rury.
Ponglisz - różne branże:
mieć esajment; pracować na stendbaju; siedzieć w worku (łorku); spriperować brif; ustalić ficze-

ry; mieć kola; ołpenspejs; skołczować; ekant; ekancica; dbanie o lajki, komenty i szery; ErEfIks (Rfx);
PiEM (PM); KiPiAj (KPI); staffersi mają swoje momentum podczas townhallu; coach; coaching; tar-
get; briefu; event.

I tak osiągnęliśmy deadline.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Juzerzy ponglisha - jak gęsi

„Ludzie uważają, że użycie
wyrazu angielskiego za-
miast polskiego nobilituje
/.../ i  podnosi ich autorytet”

Żart zakazany to żart promowany. To bardzo mądre powiedzenie, bo-
wiem ludzki humor nie znosi ograniczeń. Właśnie ograniczenia są w du-
żej mierze powodem wyśmiewania naszej rzeczywistości i powstawania

coraz ostrzejszych określeń dotykających ludzi innej rasy, wyznania, światopoglą-
du, czy orientacji seksualnej. Walka z tym zjawiskiem i próba rugowania go z prze-
strzeni publicznej jest przejawem braku mądrego rozeznania, co zawsze skutkuje wylaniem dziec-
ka z kąpielą.

Wspomniane wyżej ograniczenia to na przykład intensywne wpajanie społeczeństwu, że takie czy
inne określenie danej osoby jest czymś bardzo niewłaściwym i brakiem politycznej poprawności,
czyli w nomenklaturze tak zwanych elit - passé. I tak, mimo że w dzieciństwie wiele pokoleń Pola-
ków czytało w elementarzu opowieść o Murzynku Bambo, który w Afryce mieszka i fajny z niego
koleżka, każdy wie, że nazwanie dzisiaj czarnoskórego Murzynem jest prawie obelgą. Należy tyl-
ko zadać sobie pytanie, czemu. Słowo pederasta ma jak najbardziej znaczenie pejoratywne, nieco
mniejszego kalibru przewiną jest użycie słowa homoseksualista. Właściwe stało się niepolskie sło-
wo gej. Za nazwanie kogoś Żydkiem lub Mośkiem można zostać wykluczonym z towarzystwa. Za
nazwanie Francuza żabojadem, Włocha makaroniarzem, a Rosjanina kacapem (szczególnie dzisiaj)
- raczej nie. Po II wojnie światowej i Zagładzie Żydzi wypracowali sobie status gatunku prawnie chro-
nionego, co powoli zaczyna odbijać im się czkawką.

Antysemickie ekscesy stają się coraz częstsze, a dopuszczają się ich nawet osoby z najwyższych
sfer. Roger Waters, były członek legendarnego, brytyjskiego zespołu Pink Floyd, został oskarżony
o antysemityzm po tym, jak na jego koncercie w Belgii pojawił się balon w kształcie świni z sym-
bolem Gwiazdy Dawida. Mający przed sobą świetlaną przyszłość kreator mody John Galliano za-
płacił bardzo wysoką cenę za chwilowy brak kontroli nad sobą spowodowany nadużyciem alkoho-
lu. Brytyjski dziennik “The Sun” zamieścił w 2011 r. na swojej stronie internetowej amatorski film,
na którym widać pijanego kreatora, który siedzi w kawiarni i bełkocze mówiąc, że “kocha Hitlera”,
“a osoby takie jak wy byłyby dzisiaj martwe. Wasze matki i przodkowie byliby, k..., zagazowani”.

Pod presją mediów i wielkich nazwisk (m. in.
aktorki Natalie Portman) Dior natychmiast
rozwiązał współpracę z Galliano, po którym
ślad zaginął. Czy spotkałyby go tak surowe
restrykcje gdyby upił się do nieprzytomno-
ści i obraził Francuzów, Włochów lub każdy
inny naród, poza Izraelitami? Nie sądzę.

Także amerykański gwiazdor Mel Gibson miał duże kłopoty za znieważenie dużej grupy społeczeń-
stwa amerykańskiego przez rzekomo antysemickie komentarze.

Według raportu opracowanego przez berlińską  Fundację im. Friedricha Eberta, aż 72 proc. ba-
danych Polaków zgadza się z tezą, że “Żydzi próbują dziś wykorzystać to, iż byli ofiarami reżimu na-
zistowskiego”. Jest  to największy odsetek spośród krajów objętych raportem. Także 68 proc. Wę-
grów zgodziło się z taką tezą. W Holandii natomiast opinia ta spotkała się z najniższą akceptacją (17
proc.). Prawie połowa badanych Polaków jest zdania, że w ich kraju Żydzi mają zbyt duże wpływy.
Z tą tezą zgadza się też 69,2 proc. Węgrów. Ponad 60 proc. polskich respondentów, najwięcej spo-
śród państw ujętych w raporcie, uznało, że Izrael prowadzi niszczycielską wojnę przeciwko Pale-
styńczykom. Wychodzi na to, że Polacy w większym stopniu niż mieszkańcy innych krajów objętych
badaniem reprezentują poglądy kojarzone z antysemityzmem.

W Europie zaczyna krążyć opinia, że koncepcja nowego antysemityzmu w jego obecnej postaci
jest propagowana na dwa sposoby: poprzez przesadę i świadome zniekształcanie faktów oraz po-
przez błędne klasyfikowanie czegoś, co  jest uzasadnioną krytyką polityki państwa Izrael. Po bliż-
szej analizie wiele przypadków rzekomego antysemityzmu okazuje się być wyolbrzymionych, bądź
wręcz sfabrykowanych. Z drugiej strony pogłoska o żydowskiej własności mediów jest w świetle fak-
tów stereotypem, często powielanym przez organizacje skrajnie prawicowe. Na przykład stacja te-
lewizyjna Fox News Ruperta Murdocha uważana jest w USA za jedno z najbardziej patriotycznych
mediów. Murdoch to z pochodzenia Żyd, ale jest katolikiem.

Piotr Paziński, laureat “Paszportu Polityki” w dziedzinie literatury za debiutancką powieść “Pen-
sjonat”, która otrzymała Europejską Nagrodę Literacką, zdaje się potwierdzać moje dywagacje o wpły-
wie zakazów i ograniczeń na wzrost antysemityzmu. W wywiadzie udzielonym portalowi “Kryty-
ka polityczna” Paziński mówi: “Jest jeszcze jeden argument na temat ukrytej przyczyny różnych dzi-
siejszych postaw antysemickich. Argument z przekory wobec tak zwanej politycznej poprawności.
Ponieważ tępimy różne przejawy antysemityzmu, czasami naciągając jego kryteria, rozszerzając je
(zupełnie jak z „faszyzmem” po lewej, ale i z „lewactwem” po prawej stronie), to ludzie na złość bę-
dą się tym posługiwali”. Nie bądźmy zatem zbyt poprawni, bo nazwanie czarnoskórego Murzynem,
a Izraelity Żydkiem lub Mośkiem moim zdaniem w żadnym razie nie może być zakwalifikowane
jako obelga. Mam dystans wobec siebie i ewentualne określenie mnie mianem Polaczek specjalnie
by mnie nie uraziło i z pewnością nie podniósłbym po takim wydarzeniu medialnego jazgotu. Pro-
ponowałbym naszym starszym braciom w wierze, pracującym w mediach pod różnymi nazwiska-
mi, aby prezentowali na co dzień podobną postawę.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Mówić ”Żyd” to nie wstyd”

„ Antysemickie ekscesy
stają się coraz częstsze, a
dopuszczają się ich nawet
osoby z najwyższych sfer”

W Wilnie odbywa się Międzynarodowy Zlot Poetów z polskim rodowodem, w którym mam zaszczyt
uczestniczyć. Zjechało kilkunastu autorów z krajów europejskich i pozaeuropejskich.

Hasło spotkania: Wilno, kolebka romantyzmu polskiego - europejskim miastem literatów. Celem
jest prezentacja twórczości i wymiana doświadczeń.

Spotkania autorskie, prezentujące międzynarodową Antologię Boso po ściernisku, odbywają się w
Wilnie, Podbrodziu, Solecznikach, Jaszunach i Trokach.

Wszędzie przyjmowani gorąco, spotykamy się z litewskimi poetami i Polonią, zwiedzamy, poza
Wilnem, rodzinne strony Marszałka Piłsudskiego, Pałace Balińskich i Wagnerów, uczestniczyliśmy w
koncercie polskiej młodzieży ze szkoły muzycznej, obejrzeliśmy występ Polskiego Zespołu Ludowego
Pieśni i Tańca Znad Mereczanki.

Organizatorem Zlotu jest Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki i
Stowarzyszenie Autorów Polskich, które Antologię wydało. W o j t e k  D ą b r o w s k i

Wilno miastem poetów
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Na Służewcu początek sezonu wyścigowego – startuje 76 wierzchowców

Dwóch do Tanga – to jedyny taki koń
W najbliższą niedzielę o godzi-
nie 13.30 rozpocznie się na Słu-
żewcu sezon wyścigowy 2015,
którego zakończenie zaplano-
wano na dzień 22 listopada. W
pierwszym dniu sezonu rozegra-
nych zostanie dziewięć gonitw,
w tym trzy imienne.  

Zapis jest bardzo ciekawy, łącz-
nie zgłoszono 76 koni. Sezon
tradycyjnie otworzy handica-

powy wyścig na 1800 m dla 4-letnich i
starszych folblutów o nagrodę Dandolo.
Stawka jest dosyć wyrównana, wybija
się jedynie 8-letni ogier Invisible Dubai,
który wystartuje w niewdzięcznej roli
faworyta. Dosiądzie go utalentowana
amazonka Joanna Wyrzyk. Przez zimę
poprawił Commander Hall, który może

zagrozić faworytowi. Leniwy w dystan-
sie, ale dysponujący przyspieszeniem
na finiszu Harry Spiers, ciągły i silny
Trawers oraz świetnie skaczący na tre-
ningach Issachar są przygotowywani do
gonitw płotowych. Teoretycznie najlep-
szy z tej trójki jest Harry. Wielką nie-
wiadomą jest nękany przez kontuzje
wałach Szamet. Chimeryczny Tropical
Fly i wałach Salam najlepsze lata chyba
mają już za sobą, ale tego pierwszego
stać na płatną lokatę, szczególnie na
miękkim torze. Solo Su ma na koncie
udane występy w płotach, więc może
powalczyć o kolejny zarobek. Wrocław-
ski wałach Karlin to niezły koń, ale dzi-
siaj progi wydają się zbyt wysokie. Nasz
typ: Commander Hall, Invisible Dubai,
Tropical Fly, Szamet.

Drugim imiennym wyścigiem
dla folblutów, tyle że młodych
z rocznika derbowego, jest

Memoriał Tomasza Dula (handicap
1600 m). Two To Tango (Dwóch do
Tanga) jako jedyny uczestnik gonitwy
ma na koncie konfrontację z najlepszy-
mi w nagrodzie Mokotowskiej i należy
się z nim poważnie liczyć. Udany se-
zon ma za sobą Pretor, brat znakomite-
go Prince of Ecosse, który musiał za-
kończyć karierę na torze z powodu  po-
ważnej kontuzji. Nie wolno lekcewa-
żyć koalicji koni trenera Andrzeja Wa-
lickiego, choć w poprzednim sezonie
Bush Brother i Pirate Rebel nieco za-
wiodły pokładane w nich nadzieje. Tor-
sey, trzeci reprezentant tej stajni, wyda-
je się być koniem mocno rozwojowym.

Ogier jest od klaczy Toga dającej solid-
ne potomstwo. Novitor ma zdecydowa-
nie „błotny” rodowód i przy sprzyjającej
mu aurze może zaistnieć w wyścigu.
Jedyna klacz w stawce Szarotka jest
wysoko oceniana przez trenera, który
stawia ją w jednym rzędzie z bardzo
dobrą Milanezą. Nasz typ: Pretor, Two
To Tango, Szarotka, Torsey.

Araby ze starszych roczników
będą rywalizować w nagrodzie
Skowronka na dystansie 2000

m. Ciekawi pierwszy po rocznej prze-
rwie występ znakomitego Westima, któ-
ry w karierze nie zaznał jeszcze goryczy
porażki. Wasilew był objawieniem po-
przedniego sezonu, ten wyjątkowo am-
bitny arab jest pod umiarkowanymi wa-
gami groźny dla najlepszych. Muzahim

jesienią nieco spuścił z tonu, jednak fakt,
że mierzył się ze ścisłą czołówką służe-
wieckich arabów jest wystarczającą reko-
mendacją na dzisiaj. Ogier przez zimę
wzmocnił się i wyciszył. Wałach Polis
ma dużo lepsze notowania niż mocno
eksploatowany na przestrzeni kilku sezo-
nów, leciwy już wałach Benefis. Derbista
z 2012 r. Pirat to nadal wyższa półka
starszych arabów. Z szansami na po-
dium. Biegający w kratkę Adding ma po-
tencjał, a na rozkładzie kilka dobrych
koni, m.in. Aziza, Impacta, Ussama de
Carrere, jak również Polisa, z którym
zmierzy się także dzisiaj. Ogierowi mu-
si się jednak ułożyć wyścig. Nasz typ:
Westim, Polis, Pirat, Muzahim

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o  L e c h  K o w a l s k i
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DO 4000 zł na oświadczenie.
AKCEPTUJEMY RÓŻNE

FORMY DOCHODU. 
Tel. 668-681-916

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

KUPIĘ każde
elektronarzędzia oraz każdy

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

KUPIĘ płyty 
winylowe i CD, 

dojazd, 
609-155-327

SKUP KSIĄŻEK, dojazd, 
509-548-582

SKUP KSIĄŻEK,
każda ilość, 

wszystkie dziedziny - dojazd,
602-254-650

ATRAKCYJNE biura i lokale,
Mokotów, 795-486-414

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

SKUP AUT, 728-813-645

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

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

HISZPAŃSKI, 507-087-609

MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

NIEMIECKI, skutecznie, 
505-022-862

BUDOWLANA, Wilcza Góra
1000 m2, 285.000 zł, 601-339-040

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

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

SPRZEDAM działkę
pracowniczą na Mokotowie, 
609-442-354

FIRMA zatrudni opiekunki do
osób starszych na terenie
Ursynowa, 601-306-191

LUBISZ gotować, piec i
utrzymywać porządek? Jesteś

osobą dyspozycyjną i pełną
energii? Kawiarnia na

Kabatach, przy 
ul. Wąwozowej zatrudni na

pełen etat 
POMOC KUCHENNĄ. 
Nr tel. 608-609-400

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem,
504-760-772

ZATRUDNIĘ samodzielnego
mechanika samochodowego w
Piasecznie, 607-383-353

MAZURY 7 dni od 540 zł
z wyżywieniem, 

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

www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875
BEZPYŁOWE cyklinowanie,

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

DACHY papą, 605-606-914
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE poddaszy -

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

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

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

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

kompleksowo, 796-664-599
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
MALARSKIE, tapetowanie, 

22 644-94-55, 607-775-259
MALOWANIE, referencje, 

722-920-650

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

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

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

PIELĘGNACJA drzew i
krzewów. Prace porządkowe, 
604-401-161

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

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

RĘBAK do gałęzi, 503-954-603
A STOLARSKIE, szafy,

pawlacze, zabudowy i naprawy,
606-126-099

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

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

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

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

USŁUGI remontowe, 
502-814-701

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
601-870-594

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

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

Urząd Skarbowy 2 2  8 4  8 6  1 5 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 5 0  1 9  4 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

NN a nudę...a nudę...
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje BBaarrbbaarraa ŁŁoośś
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB ““JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 1188 kkwwiieettnniiaa,, 1188..0000::
Kino Dokumentu zaprasza na
przedpremierowy pokaz filmu
“Aktorka” (Polska 2015, reż. Kin-
ga Dębska i Maria Konwicka,72
min.) poświęconego Elżbiecie
Czyżewskiej. Po projekcji odbę-
dzie się spotkanie z reżyserka-
mi. Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 1199 kkwwiieettnniiaa,, 1166..0000::
Teatr Za Daleki zaprasza dzieci
na spektakl “Lisek Chytrusek”.
Bezpłatne karty wstępu - w kasie
Domu Sztuki od czwartku, 16
kwietnia, od godz. 17.00.*

NNiieeddzziieellaa,, 1199 kkwwiieettnniiaa,, 1188..0000::
“W Starym Kinie ze Stanisławem
Janickim” - rekonstrukcja cyfro-
wa filmu “Zew morza” (Polska
1927, reż. Henryk Szaro, 120
min.). Wstęp wolny.*

WWyyjjąąttkkoowwoo wwttoorreekk,, 2211 kkwwiieett-
nniiaa,, 1199..0000 - “Marek Majewski i
jego goście”. Wyk. Gdańska For-
macja Szantowa - Słodki Całus
od Buby i Marek Majewski. Bez-
płatne karty wstępu - w kasie
Domu Sztuki w czwartek, 16
kwietnia, od godz. 17.00.*

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na wystawę fotografii Ewy

Żelewskiej-Florek p.n. “Co mi w
duszy gra...”. Wstęp wolny.

*Sfinansowano ze środków Dziel-
nicy Ursynów m.st. Warszawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

W Galerii “U” Domu Kultury
Stokłosy trwa wystawa czterdzie-
stolecia twórczości Barbary Bie-
leckiej-Woźniczko pt. “Cztery wy-
miary”. Ekspozycja dostępna dla
zwiedzających do 5 maja. Wysta-
wa współfinansowana ze środ-
ków dzielnicy Ursynów m.st  War-
szawy. Serdecznie zapraszamy.

1188 kkwwiieettnniiaa w Domu Kultury
SBM Stokłosy od godziny 12.00
Ursynowskie eliminacje wyjąt-
kowego bo już sześćdziesiątego
Ogólnopolskiego Konkursu Re-
cytatorskiego! Serdecznie zapra-
szamy miłośników poezji i mło-
dych talentów.

2255 kkwwiieettnniiaa o 18.00 w Teatrze
Wolandejskim premiera kontro-
wersyjnej sztuki Stanisława Ku-
biaka pt. “Gender”. Bilety do ku-
pienia w przedsprzedaży inter-
netowej na stronie
http://www.wolandejski.pl/

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

tteell//..ffaaxx 2222 664411 1199 1155

2244 kkwwiieettnniiaa ((ppiiąątteekk)) ggooddzz..
1199,,0000 - koncert  Alosza Awdie-
jew z towarzyszącymi muzyka-
mi : Kazimierz Adamczyk, Ma-
rek Piątek. Wstęp: zaproszenia
do odbioru w DK Imielin od 18
kwietnia (sobota) od godz. 9.00.

KKoośścciióółł ppww.. śśww.. KKaattaarrzzyynnyy,, 
uull.. FFoossaa 1177

Polskie Towarzystwo Muzyki
Dawnej Oddział w Warszawie -
koncerty: Muzyka u świętej Kata-
rzyny 2015 (koncerty rozpoczyna-
ją się ok. godz. 19.00, po mszy św.).

1122 kkwwiieettnniiaa,, nniieeddzziieellaa - mi-
strzowie baroku Alta Capella
(Kraków). W programie fanfa-
ry i utwory instrumentalne m.in.
J. F. Haendla, C. Ph. E. Bacha.

Projekt współfinansuje m.st.
Warszawa Dzielnica Ursynów.

33 mmaajjaa,, nniieeddzziieellaa - koncert z
okazji Święta Konstytucji 3 Ma-

ja - Dalej bracia, dalej żywo...
Grzegorz Zychowicz - bas, ze-
spół instrumentalny. W progra-
mie  polskie pieśni patriotyczne,
tance i marsze, austriackie, nie-
mieckie, rosyjskie.

Projekt współfinansuje m.st.
Warszawa Dzielnica Ursynów.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1166..0044 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie w
cyklu Wieczorów Czwartkowych
z p. Amudeną Rutkowską - Mu-
zeum Etnograficzne pt.: “Karna-
wały kobiet”.

2211..0044 - wwttoorreekk - spotkanie z p.
Anną Reichert w cyklu “Dwu-
dziestolecie międzywojenne w
Warszawie  - kultura, sztuka, roz-
rywka”  pt.: “Zula Pogorzelska i
Loda Halama - ach, te nogi!”.

2233..0044 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z p.
Ryszardem Bacciarellim o rodzinie
Bacciarellich - poezja i sztuka.

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

CCeennttrruumm ŁŁoowwiicckkaa
uull.. ŁŁoowwiicckkaa 2211

tteell.. 2222-884455-5500-6622

2200 mmaarrccaa 22001155 rr.. ((ppiiąątteekk))
ggooddzz.. 1133..0000 Gala Finałowa V
Multimedialnego Ogólnopolskie-
go i Międzynarodowego Przeglą-
du Małych Form Parateatralnych
“Smykolandia - Warszawa - Mo-
kotów 2015”. Organizator Przed-
szkole 317 “Smykolandia”.

2211 mmaarrccaa 22001155 rr.. ((ssoobboottaa))
ggooddzz.. ggooddzz.. 1111..0000 Rodzinny Dzie-
dziniec Nadzwyczajności - sobot-
nie, familijne warsztaty artystycz-
ne dla dzieci w wieku 2,5 - 6 lat
oraz ich rodziców. W programie:
“Dziedziniec zabaw tanecznych”
- cykl zajęć w formie atrakcyjnych
zabaw tanecznych i muzycznych.
Zajęcia prowadzi Zbigniew Darda
artysta baletu i nauczyciel tańca. 

Wstęp wolny, rezerwacja
miejsc online na www. lub tele-
fonicznie.

2211 mmaarrccaa 22001155 rr.. ((ssoobboottaa))
ggooddzz.. 1177..0000 Nie szukaj czasu po
czasie - spektakl Kabaretu Du-
szowisko. 

Wstęp wolny, rezerwacja
miejsc online na www. lub tele-
fonicznie.
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