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Bieg Ursynowa – już zapisy!
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M ój świętej pamięci przyja-
ciel, mistrz olimpijski w
pchnięciu kulą Włady-

sław Komar rzekł kiedyś, obser-
wując jak się nawzajem dekorują
i obsypują zaszczytami działacze
Polskiego Związku Lekkiej atlety-
ki: – Patrz, oni już nie mają gdzie
wieszać tych odznaczeń, a ja nie
dostałem od nich żadnego, tylko
27 dyskwalifikacji – westchnął
Władek. Z podobnym lekceważe-
niem swoich dokonań spotykał się
przez lata inny mój druh – dziś do-
biegający już dziewięćdziesiątki
Zygmunt Głuszek, który jako su-
perman Szarych Szeregów był naj-
prawdziwszym bohaterem Powsta-
nia Warszawskiego. Dopiero arty-
kuły opublikowane przeze mnie w
„Passie” i „Przeglądzie Sportowym”
zwróciły uwagę władz Warszawy
na tego patriotę i chłop został w
końcu doceniony na stare lata. Jak
na ironię jednak, we władzach sto-
warzyszeń weteranów drugiej woj-
ny światowej, a Powstania War-
szawskiego w szczególności – poja-
wili się iluzoryczni bohaterowie, z
którymi Głuszek nie chce mieć nic
wspólnego. Bo to tacy herosi jak
ów Pyzaty Chłopiec, którego mi-
nister obrony narodowej Antoni
Macierewicz ośmieszył wręczeniem
złotej odznaki za zasługi dla obron-
ności kraju, plując tym samym wie-
lu ludziom naprawdę zasłużonym
prosto w twarz. 

W II Rzeczpospolitej z wiel-
ką atencją podchodzo-
no do dziś już mocno

lekceważonego odznaczenia, ja-
kim jest Krzyż Zasługi. W kolorze
złotym otrzymali go między inny-
mi pilot Bolesław Orliński – za pio-
nierski przelot na trasie Warsza-
wa – Tokio – Warszawa i dysko-
bolka Halina Konopacka – za zdo-
bycie w 1928 dla Polski pierwsze-
go złotego medalu olimpijskiego.
Gdy Orliński dolatywał już w dro-
dze powrotnej do Pola Mokotow-
skiego, na którym oczekiwał go
tłum rozentuzjazmowanych war-
szawiaków, wysiadł silnik w jego
mocno podrujnowanym w długiej
podróży francuskim samolocie
Bréguet 19 A2, ale pilot i wraz ze
swoim asystentem zdołali wylądo-
wać. Historycy lotnictwa i wojsko-
wości doskonale wiedzą o zasłu-
gach Orlińskiego jako oblatywa-
cza nowych typów maszyn, o jego
udziale w wojnie z bolszewikami,
a potem w drugiej wojnie świato-
wej. To postać godna zachowania
w panteonie narodowej pamięci,
co można również powiedzieć o
Halinie Konopackiej, która – gdy
we wrześniu 1939 wybuchła dru-
ga wojna światowa – wykazała się
nadzwyczaj bohaterską postawą.
Otóż wzięła udział w kierowanej
przez swojego męża, byłego mini-
stra skarbu pułkownika Ignacego
Matuszewskiego, ekspedycji rato-
wania największego zasobu złota
Banku Polskiego. Wywieziono je z
Warszawy w 12 miejskich autobu-
sach, a jednym z nich osobiście kie-
rowała Konopacka. Jechano no-
cami, by łatwiej unikać niemiec-
kich bombardowań. Po dotarciu
ekspedycji do Rumunii złoto – po-
przez Morze Czarne i Bliski
Wschód – zostało przetransporto-
wane do kwatery premiera rządu

emigracyjnego – generała Włady-
sława Sikorskiego. 

D ziś, nie bez wzruszenia, roz-
prawiam na ten temat z ko-
leżanką ze studiów, miesz-

kanką Ursynowa, która – trzeba
trafu – jest krewną Konopackiej.
Bo przykład Pyzatego Chłopca, le-
gitymizowanego – o dziwo – do
niedawna przez Prawo i Sprawie-
dliwość, jest najlepszym dowodem
na to, do jakiego stopnia można
odznaczenie państwowe zeszma-
cić. I tylko wypadałoby zapytać,
dlaczego prokuratura nie prowadzi
jeszcze dochodzenia w celu odzy-

skania grubych tysięcy złotych, wy-
płaconych bezpodstawnie z pu-
blicznej kasy komuś, kto zamiast
na oddawanie honorów wojsko-
wych i wynagradzanie chociażby w
spółkach skarbu państwa, zasłu-
żył przecież co najwyżej na kopa w
d....ę, jaki mu w końcu wymierzo-
no w głównej kwaterze PiS przy
ulicy Nowogrodzkiej. 

Z kolei w warszawskim ratu-
szu mieliśmy w ostatnich
latach taką sytuację, że pa-

ni prezydent Hanna Gronkiewi-
cz-Waltz wynagradzała wielu
urzędników sowitymi premiami.

Poszły na to ciężkie miliony zło-
tych i nie twierdzę, że były to wy-
łącznie nienależne premie. Nie-
mniej, mieliśmy taką sytuację, że
pod okiem ratuszowego personelu
administracyjnego, obdarzanego
owymi premiami, bezkarnie trwo-
niono majątek Warszawy, pozwa-
lając na seryjne, często nad wy-
raz prostackie i bezczelne oszu-
stwa w procesie reprywatyzacji, a
wszystko to się działo pod okiem
HGW, skądinąd profesora prawa.
Pani prezydent jeszcze do niedaw-
na wmawiała dziennikarzom, że
reprywatyzacja, acz w wielu wy-

padkach bardzo niekorzystna dla
substancji miejskiej, idzie cały czas
lege artis, więc nie ma co gadać,
tylko płakać i płacić. Mam oczywi-
ście na myśli wypłacanie odszko-
dowań ewentualnie zwracanie nie-
ruchomości w naturze, co prak-
tycznie niemal na jedno wycho-
dzi. Mam nadzieję, że prokuratu-
ra, która wreszcie przestała seryj-
nie umarzać dochodzenia w spra-
wach oszustw reprywatyzacyj-
nych, odpowiednio doceni honoro-
wanych premiami urzędników
nieistniejącego już Biura Gospo-
darki Nieruchomościami i zapro-
ponuje im dłuższe okresy spokojne-
go wypoczynku z dala od tłumu i
bez potrzeby wykonywania mę-
czących obowiązków pracowni-
czych. Kto wie, czy tym wetera-
nom ratuszowej służby nie nale-
ży się jeśli już nie aleja, to chociaż
ława zasłużonych?

W tygodniku „Wprost”
ukazał się właśnie cie-
kawy reportaż na temat

działania pewnego fałszywego me-
cenasa, który będąc z wykształce-
nia technikiem budowlanym, po-
dawał się za prawnika i robił to
tak sprytnie, że wyłudził z pomocą
skorumpowanych urzędników
własność szeregu warszawskich
nieruchomości. Nie była to zresztą
wielka sztuka, bowiem chętnych
do współdziałania w oszustwach i
brania łapówek doprawdy nie bra-
kowało, a znaleźli się oni między
innymi w urzędzie miasta stołecz-
nego Warszawa oraz w ratuszu
mokotowskim. Niech więc nagrodą
za wieloletnie zasługi będzie cho-
ciaż podanie ich nazwisk w no-
śnych mediach papierowych i elek-
tronicznych. 

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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SŁUCH STATYSTYCZNIE
Zgodnie z wynikami Naro-

dowego Spisu Powszechnego
problem niedosłuchu dotyczy
w Polsce ponad 6 mln osób.
Niemal połowa osób po 50. ro-
ku życia ma kłopoty ze zrozu-
mieniem rozmowy w hałasie,
a wśród osób starszych na nie-
dosłuch cierpi aż 74% bada-
nych. Niedosłuch nie jest już
wyłącznie domeną seniorów,
dotyka także młodzież i małe
dzieci. Co czwarty polski na-
stolatek ma kłopoty ze słuchem
– wynika z danych zebranych
podczas Narodowego Testu
Słuchu. 

Dlaczego słyszymy coraz go-
rzej?

Pierwszą przyczyną nabytego
niedosłuchu jest starzenie się
społeczeństwa, co jest procesem
nieuniknionym. Drugim powo-
dem jest wszechobecny hałas:
godziny spędzone ze słuchaw-
kami w uszach, spacery po ru-
chliwych i gwarnych ulicach,
harmider podczas koncertów i

imprez, praca w fabryce przy
głośno pracujących urządze-
niach. 

Światowa Organizacja Zdro-
wia szacuje, że aż 1/10 ludzi na
całym świecie jest codziennie na-
rażona na uciążliwe dźwięki,
które powodują stałą degrada-
cję słuchu.

NADSTAW USZU
TTwwooii bblliissccyy iirryyttuujjąą ssiięę,, żżee zzbbyytt

ggłłoośśnnoo oogglląąddaasszz tteelleewwiizzjjęę?? MMaasszz
wwrraażżeenniiee,, żżee TTwwooii rroozzmmóówwccyy
mmóówwiiąą nniieewwyyrraaźźnniiee pprrzzeezz tteellee-
ffoonn?? SSłłyysszzyysszz ddźźwwiięękk ww ggłłoośśnnyymm
oottoocczzeenniiuu,, aallee nniiee jjeesstteeśś ww ssttaanniiee
zzllookkaalliizzoowwaaćć jjeeggoo kkiieerruunnkkuu?? OOdd-
cczzuuwwaasszz bbrrzzęęcczzeenniiee,, bbąąddźź sszzuu-
mmiieenniiee ww uusszzaacchh??

SŁUCH POD LUPĄ
Ludzki układ słuchowy jest

bardzo złożony, a gdy zaczyna
szwankować, nie wystarczy po
prostu założyć dowolny apa-
rat słuchowy, włączyć go i
ustawić głośność. Aby jak naj-
lepiej wykorzystać słuch, na-

leży zacząć od wizyty u spe-
cjalisty. Zbada on słuch, wy-
pyta o styl życia i wspólnie z
pacjentem znajdzie najlepsze
rozwiązanie. Badanie słuchu
jest bbeezzbboolleessnnee,, bbeezziinnwwaazzyyjjnnee
ii sszzyybbkkiiee,, a wiele gabinetów
akustyki słuchu wykonuje je
bbeezzppłłaattnnee.. Często skutecznym
rozwiązaniem otwierającym
drzwi do świata dźwięków,
które wydawały się bezpow-
rotnie utracone, może okazać
się aparat słuchowy.

APARAT NIE TAKI STRASZNY
W Polsce aparaty słuchowe,

bez względu na wiek są refun-
dowane. Współczesne aparaty
słuchowe to maleńkie cuda
techniki. Ich czułe mikrofony
koncentrują się na mowie, jed-
nocześnie wytłumiając hałasy
otoczenia. Mogą one być regu-
lowane za pośrednictwem
smartfona,  współpracują z wie-
loma innymi urządzeniami
elektronicznymi, z których ko-
rzystamy na co dzień. Są pra-

wie niewidoczne lub zminiatu-
ryzowane do eleganckich i este-
tycznych kształtów, a ich obsłu-
ga jest bardzo prosta.

Aparaty słuchowe dopasowa-
ne do możliwości słuchowych i
potrzeb pacjenta pomagają sły-
szeć optymalnie w różnych sytu-
acjach i w każdych warunkach
akustycznych. Ich noszenie po-
woduje mniejszy wysiłek słucho-
wy, łatwiejsze zapamiętywanie
oraz lepsze rozumienie mowy
nawet w głośnym otoczeniu. Po-
zwalają również zlokalizować
źródło dźwięku, co znacznie
podnosi bezpieczeństwo użyt-
kowników. 

Noszenie ich zapobiega dal-
szej degradacji słuchu, zwiększa
komfort słyszenia, a tym samym
funkcjonowania osób niedosły-
szących. Zaczynają czuć się bez-
pieczniej, wraca ich pewność sie-
bie oraz radość życia.

Na naszym słuchu polegamy
w wielu istotnych sytuacjach ży-
ciowych, dlatego nie zapominaj-
my go cenić i dbać o niego.

SŁUCH nieIDEALNY

Pan Ivo B. co mieszka w Pasażu Ursynowskim,
Może się stać przykładem obywatelskiej troski.
Napisał do redakcji list wprost do naczelnego,

Żeby zaprzestał wreszcie drukować Dąbrowskiego. 

Mam dość – wyznaje szczerze – produkcji ścierwojada.
Żałosne wypociny – dodaje. - Szkoda gadać!
Bo pan Ivo, niebożę, do czytania się zmusza,

Twierdząc, że wciąż wyłazi ze mnie komusza dusza.

Pan Ivo oburzony rwie na swej głowie włosy,
Bo tej szmaty (vel Passa) leżą wszak całe stosy!

Pan Ivo musi czytać i przeżywa męczarnie,
Że w tej czerwonej szmacie ścierwojad łże bezkarnie.

Wara ci, ścierwojadzie! (To ulubione słowo).
Tu pan Ivo w swym liście dwukrotnie zaklął zdrowo.

I pyta z ciekawości; Kto szmatę finansuje?
Ile za grafomanię ścierwojad inkasuje?

- Kogo chcesz tym rozbawić? – pyta pan Ivo w złości.
Chyba tylko publikę o swojej mentalności!
Takie kawałki  mogą ucieszyć tylko fanów

Seriali Rancho, Kiepskich, podobnych ci bałwanów.

Pan Iwo bez ogródek na koniec mnie oświecił:
Miejsce dla takiej szmaty tylko w kuble na śmieci.

Nie przebierając w słowach co myśli o autorze,
Z okazji Wielkanocy życzył mi jak najgorzej.

A ja chciałbym do Pana przyjść z gałązką oliwną,
Dziękując za krytykę, słuszną i konstruktywną.
I wyjaśniam, chcąc pana dziś uwolnić od tortur:

Piszę dla czytelników tylko gorszego sortu.

W ODPOWIEDZI NA
LIST DO REDAKCJI 

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Jak można skwitować to,
co wydarzyło się na sesji
nadzwyczajnej rady dziel-
nicy Ursynów, zwołanej
na wniosek klubo PO w
dniu 19 kwietnia o
godz.9.00? 

Wniosek złożony około
godz.24 i podpisany przez
wszystkich członków klubu PO
poprzedniego dnia, podczas pla-
nowej sesji rady, dotyczył wybo-
ru wiceburmistrza dzielnicy na
wakujące stanowisko. 

W listopadzie poprzedniego
roku wiceburmistrz Matyjasiak,
który odpowiadał za ursynow-
ska oświatę, zrezygnował z dal-
szego piastowania tej funkcji, a w
styczniu 2017 ostatecznie przy-
jęto jego rezygnację, odwołując
ze stanowiska. 

Przewodnicząca Rady Dziel-
nicy otworzyła 19 kwietnia rano
obrady, dziwiąc się wysokiej fre-
kwencji radnych  (wnioskodaw-
cy stawili się w komplecie), po
czym obrady zamknęła, ogła-
szając przerwę. Wnioskodawcy

i radni opozycji , którzy w celu
przyjścia na sesję musieli zwol-
nić się z pracy, nie kryli oburze-
nia. Protesty na nic się jednak
zdały.  Przewodnicząca  opuści-
ła salę, nie wyjaśniając koali-
cjantowi motywów  swojego po-
stępowania. Wiadomo było od
początku kadencji, że za chęć
przejęcia władzy PO musiała za-
płacić określonymi stanowiska-
mi.  Nie liczyło się , że  na stano-
wisko przewodniczącej PO
wskazała osobę, która w po-
przedniej kadencji była właśnie
przez klub PO  najbardziej kry-
tykowana. W mojej ocenie doko-
nany wybór przewodniczącej
był od początku zły. Wszak w
szeregach klubu PO z pewno-
ścią  są osoby, które mogłyby tę
funkcję sprawować właściwie,
nie przejawiając arogancji i nie
obrażając podczas sesji radnych
i mieszkańców.  

Dlatego opozycja w radzie
dzielnicy dwukrotnie próbowa-
ła przewodniczącą odwołać. Do-
tychczas PO broniła swojej ko-
alicjantki niepodległości. Ale ja-
kie decyzje podejmie klub PO w
zaistniałej sytuacji i z kim się bę-
dzie układać za cenę rządzenia
w dzielnicy , zobaczymy. Jak na
razie za sznurki pociąga prze-
wodnicząca i od niej zależy, kie-
dy sesja zostanie wznowiona. Na
rozwój wydarzeń przyjdzie po-
czekać, szkoda tylko, że prace
rady dzielnicy po raz kolejny zo-
stały zawieszone. 

E w a  C y g a ń s k a
K l u b  R a d n y c h  N a s z  U r s y n ó w

W tym tygodniu odbyły się
aż dwie sesje Rady Dzielni-
cy Ursynów, w odstępie
raptem 9 godzin. Pod ko-
niec sesji zwykłej, 18
kwietnia, wiceprzewodni-
czący Michał Matejka w
imieniu klubu PO zawnio-
skował o sesję nadzwy-
czajną z tylko jedną
uchwałą: wyborem zastęp-
cy burmistrza dzielnicy. 

Przypomnijmy, że od 31 stycz-
nia po przyjęciu przez Radę rezy-
gnacji Wojciecha Matyjasiaka z
Inicjatywy Mieszkańców Ursy-
nowa (IMU), Zarząd Dzielnicy
pracuje w okrojonym składzie.
Zgodnie ze Statutem, taka sesja
powinna się odbyć w ciągu 7 dni
od złożenia wniosku. Ku zdu-
mieniu radnych, po północy
otrzymali oni informację o zwo-
łaniu przez przewodniczącą se-
sji na... godzinę 9 rano tego sa-
mego dnia.

Termin był dużym zaskocze-
niem dla radnych, którzy musie-
li niespodziewanie zmodyfiko-
wać swoje plany, co jest szcze-
gólnie uciążliwe dla osób pracu-
jących zawodowo. Mimo to, na-
si przedstawiciele stawili się na
sesji prawie w komplecie, co do-
wodzi poważnego podejścia do
pełnionych obowiązków. Nieste-
ty, mimo to sami nie zostali po-
ważnie potraktowani, bo po
sprawdzeniu kworum przewod-
nicząca... ogłosiła przerwę w ob-
radach! Oznacza to, że sesja się
de facto nie odbyła, bo jedynym
zrealizowanym punktem było jej

otwarcie. Jest to kompletnie nie-
zrozumiałe, tym bardziej że
przewodnicząca nie podała żad-
nego uzasadnienia dla swojej de-
cyzji.

Jako Inicjatywa Mieszkańców
Ursynowa nie chcemy wnikać w
powody, które stały za tą decy-
zją. Nie ulega jednak wątpliwo-
ści, że przed Zarządem Dzielni-
cy stoi ogrom spraw, od budo-
wy Domu Kultury, poprzez mini-
malizację uciążliwości w trakcie
budowy Południowej Obwodni-
cy Warszawy,  aż po obchody 40-
lecia Ursynowa. W tym kontek-
ście wniosek klubu PO był w peł-
ni uzasadniony, bo przy tylu wy-
zwaniach Zarząd powinien pra-
cować w pełnym składzie i na
pełnych obrotach. Miejmy na-
dzieję, że troska o Ursynów i je-
go mieszkańców przeważy nad
niejasnymi, politycznymi niesna-
skami i ta przedziwna sytuacja
zostanie szybko rozwiązana.

A n t o n i  P o m i a n o w s k i
( I M U )

Ruszają zajęcia dedykowane seniorom 
– pierwsze już 26 kwietnia

Niedosłuch i osteoporoza są problemem seniorów. Rusza zatem cykl zajęć edukacyjnych dedykowanych ursynowskim seniorom
„URSYNOWSKI SENIOR: BEZPIECZNY – AKTYWNY – ZDROWY”. To kolejna edycja wspólnego przedsięwzięcia Fundacja INDIGEO
i finansującej projekt Dzielnicy Ursynów.  Pierwsze zajęcia odbędą się już 26 kwietnia w Domu Kultury „STOKŁOSY” przy ul. Wa-
cława Lachmana 5. Na zajęcia nie obowiązują zapisy – start o godzinie 10.00, planowane zakończenie o 13.45.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, czy pogorszenie słuchu z wiekiem jest nieuniknione; jak należy reagować na objawy pogor-
szenia się słuchu; co dzieje się ze zmysłem słuchu u człowieka w jesieni życia, jak odpowiednio reagować na objawy i jak najszybciej
podjąć właściwe działania. Edukacja na temat słuchu jest bardzo ważna, gdyż 77% osób powyżej 60. roku życia jest przekonanych,
że ma problem ze słuchem, zaś jedynie 31% ma zdiagnozowany ubytek słuchu. Ponadto w czasie pierwszego spotkania zaplanowa-
no wykład z fizjoterapeutą P. Dariuszem Straszewskim dotyczący aktywności fizycznej w odniesieniu do osteoporozy. 

,,Dzielnica Ursynów finansuje i wspiera szereg projektów adresowanych do seniorów. Coraz częściej są to projekty interdyscypli-
narne, obejmujące różne aspekty życia osób starszych: psychologiczne, społeczne i fizyczne. W dużej mierze właśnie to wieloaspek-
towe podejście, uwzględniające zarówno wiedzę teoretyczną na temat zdrowego stylu życia, jak zajęcia ruchowe zadecydowała o
powodzeniu pierwszej edycji projektu Fundacji Indigeo, zrealizowanego ze środków Dzielnicy w ubiegłym roku. Wyrażam nadzie-
ję, że również tegoroczna edycja spotka się z życzliwym przyjęciem i dużym zainteresowaniem mieszkańców”– informuje zastępca
burmistrza Piotr Zalewski.

Zdaniem radnej

Dajcie jej władzę, a Wam pokaże!
Kuriozalna sytuacja

Wieczorem jedna sesja, rano druga



4

Rada Powiatu Piaseczyń-
skiego uchwaliła swoje
stanowisko wobec  posel-
skiego projektu ustawy o
ustroju miasta stołeczne-
go Warszawa, który wpły-
nął do Sejmu 30 stycznia. 

Rada wyraża zdecydowany
sprzeciw wobec tego projektu, w
którym przewiduje się stworzenie
potężnej metropolii, składającej się
z 33 gmin, w tym gminy Warszawa. 

W obrębie metropolii mającej
rangę powiatu znalazłyby się na-
wet bardzo odległe od obecnej

Warszawy gminy – od Wielisze-
wa, Legionowa i Nieporętu po
Piaseczno i Górę Kalwarię i od
Halinowa, Sulejówka i Wołomina
po Błonie i Grodzisk Mazowiecki.
Organami władzy nad tym kolo-
sem byliby prezydent Warszawy
oraz 50-osobowa Rada.

W uzasadnieniu stanowiska
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
czytamy: 

„Prace nad projektem ustawy
zmieniającej ustrój kilkudziesię-
ciu jednostek samorządu teryto-
rialnego powinny być poprzedzo-

ne konsultacjami społecznymi
/.../. Poselski projekt narusza ideę
samorządności i łamie postano-
wienia ratyfikowanej przez polski
parlament Europejskiej Karty Sa-
morządu Lokalnego /.../. Propo-
nowane ograniczenie samodziel-
ności gmin, które zgodnie z pro-
jektem mają być włączone do
aglomeracji warszawskiej, spo-
woduje zerwanie ukształtowa-
nych już więzów pomiędzy oby-
watelem i jego bezpośrednim
przedstawicielem w samorządzie
/.../. Rada Powiatu Piaseczyń-
skiego apeluje o wycofanie z dal-
szych prac  legislacyjnych posel-
skiego projektu o ustroju miasta
stołecznego Warszawa i rozpo-
częcie dialogu i konsultacji celem
przygotowania projektu ustawy
regulującej funkcjonowanie war-
szawskiego obszaru metropoli-
talnego zgodnie z uchwaloną w
2015 roku ustawą o związkach
metropolitalnych”. 

Warto dodać, że w sprawie
projektu metropolii warszaw-
skiej rada miejska Piaseczna po-
stanowiła przeprowadzić 4
czerwca referendum, które bę-
dzie ważne, gdy weźmie w nim
udział przynajmniej 30 procent
mieszkańców. 

Już wcześniej, w drodze refe-
rendum – przeciwko poselskie-
mu projektowi z 30 stycznia za-
protestowało Legionowo. r k

Już niedługo, bo 3 czerwca, odbędzie się XI Biegu Ursynowa. Zawody zostaną
rozegrane na dystansie 5 km, a dla chętnych przewidziano limit aż 2500 miejsc
startowych. Bieg Ursynowa to jak zwykle ogromne emocja i wspaniała atmosfera
sportowej rywalizacji. 

W tym roku uczestnicy pobiegną nie tak jak dotychczas, lecz w drugą stronę – ruszą na północ w
kierunku skrzyżowania z ulicami Surowieckiego i Bartoka. W biegu głównym na dystansie 5 km opłata
startowa wynosi 40 zł. W pakiecie zawodnicy otrzymają m. in. koszulkę techniczną. Przy okazji
imprezy przewidziano dodatkowe atrakcje. Jedną z nich będą biegi dla dzieci, które zostaną rozegrane
na terenie zielonym obok ursynowskiego ratusza. Najmłodsi amatorzy sportu (do 12 lat) będą mogli
sprawdzić swoje siły na dystansach od 100 do 800 m. Opłata startowa za udział wynosi 10 zł. Dzieci
poczują się jak prawdziwi sportowcy, każdy uczestnik otrzyma numer startowy z chipem do pomiaru
czasu, a na mecie pamiątkowy medal.

„Już 3 czerwca rozpoczynamy drugą dekadę w historii Biegu Ursynowa. Po raz 11. na głównej arterii
naszej dzielnicy zagoszczą biegacze, a przy Ratuszu po raz drugi zmagać się będą najmłodsi. Planujemy,
aby w ramach tegorocznej edycji odbyły się Mistrzostwa Polski Polskiego Związku Weteranów Lekkiej
Atletyki w biegu ulicznym na 5 kilometrów „Ursynów – Masters 2017”.  Serdecznie zapraszam
mieszkańców do udziału w tegorocznym Biegu Ursynowa –  biegniemy odwrotnie (!). Zapisy na stronie
internetowej www.biegursynowa.com od 20 kwietnia od godziny 12.00” – informuje zastępca
burmistrza Rafał Miastowski. 

OORRLLEENN WWaarrssaaww MMaarraatthhoonn ttoo nniiee ttyyllkkoo wwiieellkkiiee śśwwiięęttoo bbiieeggaacczzyy,, aallee ttaakkżżee kkiibbiiccóóww.. WW nnaajjbblliiżżsszząą
nniieeddzziieellęę ((2233 kkwwiieettnniiaa)) rraazzeemm zz bblliisskkiimmii mmoożżnnaa wwyybbrraaćć ssiięę nnaa ttrraassęę,, bbyy ttoowwaarrzzyysszzyyćć bbiieeggaacczzoomm ii
ddooddaaćć iimm ppoozzyyttyywwnneejj eenneerrggiiii.. OOrrggaanniizzaattoorrzzyy bbiieegguu zzaacchhęęccaajjąą ddoo pprrzzyyggoottoowwaanniiaa ttrraannssppaarreennttóóww ii
zzaabbrraanniiaa zzee ssoobbąą ggaaddżżeettóóww ddoo kkiibbiiccoowwaanniiaa.. GGddzziiee kkiibbiiccoowwaaćć?? KKiibbiiccee mmooggąą uussttaawwiiaaćć ssiięę nnaa ccaałłeejj ttrraassiiee!!
DDllaa mmiieesszzkkaańńccóóww nnaasszzeejj ddzziieellnniiccyy zzoossttaanniiee pprrzzyyggoottoowwaannyy PPuunnkkttuu KKiibbiiccaa UUrrssyynnóóww,, ww kkttóórryymm ooddbbęęddąą
ssiięę mm.. iinn.. kkoonncceerrttyy zzeessppoołłóóww zz DDoommuu KKuullttuurryy UUrrssyynnóóww,, ssppoorrttoowwee zzaabbaawwyy ddllaa ddzziieeccii,, ddeegguussttaaccjjee zz
ffooooddttrraacckkóóww oorraazz wwssppóóllnnee kkiibbiiccoowwaanniiee pprrzzeebbiieeggaajjąąccyymm zzaawwooddnniikkoomm pprrzzyy wwssppaarrcciiuu pprrooffeessjjoonnaallnneeggoo
kkoommeennttaattoorraa.. SSttrreeffęę,, kkttóórraa zzoossttaanniiee oottwwaarrttaa jjuużż oo ggooddzziinniiee 99..0000,, pprrzzyyggoottuujjee oorrggaanniizzaattoorr bbiieegguu OORRLLEENN
WWaarrssaaww MMaarraatthhoonn  pprrzzyy wwssppaarrcciiuu UUrrzzęędduu DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww..

PUNKT KIBICA URSYNÓW
23 kwietnia (niedziela)

Miejsce: skrzyżowanie ul. Indiry Gandhi
i al. Komisji Edukacji Narodowej

Godz.: 09:00 – 12:00

Zielona Dzielnica – to tytuł wystawy fotograficznej Joanny Antosik, architekta
krajobrazu i fotografa przyrody. Na ekspozycję składa się 28 fotografii powstałych
na terenie Dzielnicy Ursynów.

Nastrojowe zdjęcia które można podziwiać, powstały w rezerwatach przyrody: Skarpa Ursynowska,
Las Kabacki i Las Natoliński, w okolicach jeziorek: Imielińskiego, Moczydło I, Zgorzała, oraz w innych
pięknych miejscach na Ursynowie. Wystawa będzie czynna do 24 kwietnia.

„10 kwietnia miało miejsce otwarcie wystawy fotografii ‘Zielona Dzielnica’ będącej rezultatem
stypendium artystycznego przyznanego mi przez Dzielnicę Ursynów. Pierwszymi widzami byli
przedstawiciele Urzędu Ursynów oraz licznie gromadzeni mieszkańcy naszej dzielnicy. Na wystawę
składa się 28 fotografii powstałych na terenie Ursynowa. Wystawę można oglądać w holu Urzędu
Dzielnicy Ursynów do 24 kwietnia, dla każdego oglądającego ekspozycję dostępny jest bezpłatny katalog
wystawy. Zapraszam serdecznie!” – mówi o wystawie Joanna Antosik. 

Trwa rekrutacja klas 1-3 z
ursynowskich szkół podsta-
wowych do projektu „Mię-
dzy owadami” – czyli spek-
takli wraz z warsztatami
artystycznymi dla dzieci z
naszej dzielnicy – współfi-
nansowanego przez Urząd
Dzielnicy Ursynów. 

W ramach projektu w kilku
terminach realizowany jest spek-
takl „Między owadami” oraz
bezpośrednio po nim 45-minuto-
we warsztaty artystyczne. „Mię-
dzy owadami” to przedstawie-
nie, w którym teatr fizyczny,
pantomima, sensoryczna sceno-
grafia oraz grana na żywo muzy-
ka przybliżają widzom pełne
symboli życie insektów. Główną
bohaterką jest mała gąsienica,
która nie chce być taka jak inne.
Zamiast pożerać kolejne liście,
wyrusza w podróż, która stop-

niowo odsłania przed nią zarów-
no ciemne jak i jasne strony ży-
cia. Ta baśniowa opowieść jest
także metaforą dorastania. Spo-
tykając różne dorosłe owady, bo-
haterka uczy się rozumieć ota-
czający ją świat i samą siebie.
Warsztaty przeprowadzone po

spektaklu obejmą takie dziedzi-
ny jak: teatr ruchu i pantomimy,
muzyka w teatrze ruchu, warsz-
taty plastyczne z elementami
animacji lalek.

Więcej informacji o zapisach
na stronie internetowej www.ur-
synow.pl.

XI Bieg Ursynowa – ruszyły zapisy 

Piaseczno przeciw Wielkiej Warszawie

„Zielona Dzielnica” Joanny Antosik

Między owadami – rekrutacja

Spotkanie networkingowe dla przedsiębiorców
W ramach projektu „Poznaj lokalny biznes na Zielonym Ursynowie” realizowanego z Budżetu

Partycypacyjnego na 2017 rok, odbywają się spotkania networkingowe przedsiębiorców z miesz-
kańcami. Projekt w głosowaniu poparły 172 osoby.  Przedsiębiorcy mogą w ciekawy sposób zapre-
zentować swoją działalność mieszkańcom, nawiązać współpracę z lokalnymi firmami, a także zdo-
być wiedzę jak ulepszyć swoją działalność poprzez pracę z coachem biznesowym. Spotkania od-
bywają się raz w miesiącu w Gimnazjum nr 91 przy ul. Kajakowej 10. Najbliższe spotkanie odbę-
dzie się  27 kwietnia (czwartek) o godzinie 17.00.

Multimedialny Park Fontann 
– premiera nowego widowiska już  1 maja

Dla tych, którzy spędzą majówkę w stolicy, Warszawa przygotowała znakomitą atrakcję. Na Pod-
zamczu odbędzie się premiera 7. edycji widowiska w Multimedialnym Parku Fontann. Zaplano-
wano aż trzy pokazy – 1. (premiera), 2. i 3. maja. Multimedialny Park Fontann został otwarty w
2011 roku na warszawskim Podzamczu, u podnóża Nowego Miasta. To największe tego typu
przedsięwzięcie w Polsce, nowoczesna wizytówka stolicy i jedna z najważniejszych atrakcji tury-
stycznych Warszawy.  Podczas trwającego pięć miesięcy sezonu (od początku maja do końca
września) specjalne widowiska ogląda ponad milion widzów.

– W tym roku fontanny opowiedzą historię o Bazyliszku. Została do niej przygotowana dynamicz-
na wizualizacja oraz wodna choreografia ze specjalnie na tę okazję dobraną muzyką. Utwór fina-
łowy pod tytułem „Legendy żyją w nas” skomponował Piotr Rubik, a zaśpiewała do niego solistka
Opery Narodowej, Aleksandra Olczyk – mówi Andrzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady, któ-
ra jest organizatorem wydarzenia.

Inspiracją multimedialnego show od kilku lat są warszawskie historie, legendy i opowieści. W
ubiegłym sezonie bohaterkami pokazów były syreny, zaś w tym roku w spektaklu pod tytułem „Po-
wrót Bazyliszka” na Podzamcze zawita groźny mityczny stwór jednym spojrzeniem zmieniający
ludzi w kamień, który jak się okaże, we współczesnym świecie nie radzi sobie już tak dobrze jak
w zamierzchłych czasach. Podczas przygód Bazyliszka czeka nas też podróż w czasie i wiele innych
atrakcji, ożyją m. in. barwne warszawskie neony. Podczas premiery, czyli 1 maja, wszystkich od-
wiedzających czeka specjalna niespodzianka przygotowana przez organizatorów. Wstęp wolny.

Spektakle są wyświetlane na ekranie wodnym i co roku przyciągają tłumy warszawiaków oraz
polskich oraz zagranicznych turystów. W zeszłym sezonie widownia liczyła około miliona osób. Spek-
takularne połączenie obrazu, wody, muzyki i świateł tworzy niezapomniane widowisko, które na
długo zapada w pamięć.

PPaarrkk FFoonnttaannnn ((oodd ppiiąąttkkuu ddoo ssoobboottyy))::
ggooddzz.. 88..3300 – uruchomienie fontann
ggooddzz.. 1166..0000 – wodne widowisko z użyciem wszystkich dysz (bez światła, laserów i muzyki)
ggooddzz.. 2222..3300 – zakończenie pracy fontann
WWiiddoowwiisskkoo mmuullttiimmeeddiiaallnnee
1 maja – 13 maja – w tym, 1,2,3 (dalej piątki i soboty) – godz. 21.00
19 maja – 12 sierpnia – każdy piątek i sobota – godz. 21.30
18 sierpnia – 30 września – każdy piątek i sobota – godz. 21.00
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Ursynowski Nordic Walking - gra warta świeczki

Co nas nie zabije, to dwa zwykłe kije

Dynamiczne ruchy, wyprosto-
wana sylwetka i energiczny
chód jakoś nie przystają do

tradycyjnego postrzegania ludzi po
sześćdziesiątce lub nawet dużo star-
szych. Czasem pojedynczo, czasem w
grupie, maszerują bez widocznego wy-
siłku,  wyraźnie zadowoleni i odpręże-
ni. To korzyści wynikające z uprawiania
Nordic Walking - marszu połączonego
z odpychaniem się od podłoża za pomo-
cą specjalnie zaprojektowanych kijków.
Umiejętne ich stosowanie skutkuje peł-
niejszym wykorzystaniem sił, odciąża
stawy nóg, aktywizuje ruchowo cały
kręgosłup.

Z początkiem marca br.  rozpo-
częła sie kolejna edycja organi-
zowanych przez Urząd Dzielni-

cy Ursynów  bezpłatnych zajęć nazwa-
nych “Ursynowski Nordic Walking”. Za-
jęcia pod kierunkiem Marty Radom-
skiej - doświadczonej trenerki Nordic
Walking- odbywają się w soboty i nie-

dziele i będą trwać do połowy grudnia.
Informacje i harmonogram zajęć do-
stępne są na stronie internetowej Urzę-
du: http://ursynow.pl/kijki-w-dlon-
-rusza-ursynowski-nordic-walking/.
Dołączyć do grup można jeszcze teraz.

Gwałtownie rosnąca popular-
ność spacerów z kijkami wyni-
ka z wyjątkowych walorów

zdrowotnych tej formy aktywności ru-
chowej. Przy prawidłowej technice an-
gażuje się około 90% naszych mięśni,
mając przewagę nad jazdą na rowerze
angażującą ok. 40% i bieganiem anga-
żującym ok. 60% muskulatury. 

Bardzo istotną pomoc stanowią
specjalne kijki. Każdy z nich
ma umocowaną rękawiczkę,

dzięki której idąc we właściwy sposób
można rozluźniać ręce. Kijki z włókna
węglowego są lekkie, bardzo mocne i
dobrze amortyzują drgania. Hobbiści
rozpoczynający Nordic Walking często
zastanawiają się, czy na początek moż-

na używać zwykłych kijów, na przykład
znalezionych w lesie.

- Są różne zdania na ten temat - mó-
wi trenerka Marta Radomska. - Ja oso-
biście uważam, że technika jest bardzo
ważna i dobre kije też. Ale jeżeli ktoś na
początek nie idzie technicznie albo wy-
struga sobie podpory, które weźmie z la-
su, i jest to coś, co go zachęci, żeby wstać
z kanapy, to ja uważam, że może tak za-

cząć, by potem się specjalizować i robić
wszystko już zgodnie ze sztuką - zachę-
ca pani Marta.

Wciągnięcie się w spacery
Nordic Walking daje
ogromną motywację, żeby

wyjść z domu na świeże powietrze. Nie
są to zwykłe spacery, ale bardzo przy-
jemne marsze, które mogą być inten-
sywne, ale równie dobrze spokojne.
Nordic Walking bardzo dobrze oddzia-
łuje na układ krążenia, ale również na
poprawę nastroju i humoru. Znakomi-
cie wpływa na psychikę, zwłaszcza w
okresie zimowym, gdy ludzie cierpią
na różne, związane z tą porą depresje.
Właściwie każdy aspekt naszego życia
poprawia się dzięki kijkom. Również
aspekt społeczny, bo spotykamy się w
towarzystwie, rozmawiamy, wychodzi-
my z domu i dobrze się bawimy.

- Podczas marszów techniką Nordic
Walking uruchamiamy górne partie cia-
ła - dodaje Krzysztof Człapski, wielo-
krotny mistrz Polski Nordic Walking,
współpracujący z Martą Radomską przy
prowadzeniu ursynowskich treningów.
- Wzmacniamy górę, rotacja jest z tuło-
wia, docieramy do mięśni przykręgosłu-
powych, wzmacniamy sam kręgosłup,
a wykorzystując kije, odciążamy stawy.
Właśnie tu jest kolosalna różnica. Przez
analogię do samochodu można powie-
dzieć, że mamy napęd na cztery koła.
Gdy idziemy spacerkiem, to nogi pracu-

ją i delikatnie machamy rękami. Nato-
miast przy prawidłowej technice Nordic
Walking pracują nie tylko nogi, ale i
górne części ciała.

T ak jak inne rodzaje aktywno-
ści ruchowej, również spacery
z kijkami wymagają możliwie

częstego i regularnego ćwiczenia. Uzy-
skamy wtedy najlepsze wyniki. Jednak
na początek, zwłaszcza gdy spaceruje-
my dla przyjemności, intensywność wy-
starczy dostosować do własnych moż-
liwości zarówno fizycznych jak i czaso-
wych. Mogą to być np. “spacerowe
weekendy” z treningami trwającymi od
30 minut do 2 godzin jednorazowo. 

- Jeżeli ktoś chodzi po zakupy, to mo-
że również chodzić z kijkami - zapewnia
Marta Radomska. 

W arto zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden walor, w przy-
padku seniorów bardzo

ważny. Osoby starsze często bywają już
samotne i nie mając na co dzień bliskie-
go otoczenia, łatwiej popadają w stresy
czy nawet depresje. Spacery Nordic
Walking mogą stanowić dla nich świet-
ną terapię. Są zachętą żeby wyjść z do-
mu, z kimś się spotkać, pobyć w grupie,
z kimś porozmawiać. Zarówno dla po-
prawy zdrowia fizycznego, jak i nastro-
ju oraz kondycji psychicznej.

B o g u s ł a w  L a s o c k i
c z ł o n e k  R a d y  S e n i o r ó w  

D z i e l n i c y  U r s y n ó w

Las Kabacki, jeden z “płatów” zielonych płuc Warszawy, jest bar-
dzo chętnie odwiedzany przez mieszkańców Ursynowa.  To miej-
sce spacerów i dłuższych wycieczek, pikników, sportu i rekreacji.
Zwłaszcza w weekendy ten sympatyczny kompleks przyrodniczy
tętni życiem. Na leśnych ścieżkach spotkamy ludzi w najróżniej-
szym wieku: rowerzystów, biegaczy, rodziców z maluchami, mło-
dzież i seniorów. Szczególną uwagę zwracają żwawo maszerują-
ce osoby z charakterystycznymi “kijami”, a wśród tych osób wie-
le w podeszłym wieku. To piechurzy na swoich szlakach Nordic
Walking.
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Pomóż Piotrusiowi
Szanowni państwo jesteśmy rodzicami 4,5 letnie-

go Piotrusia cierpiącego na autyzm. Od 3 lat nie-
ustannie walczymy o zdrowie syna . Piotruś nie mó-
wi , nie sygnalizuje swoich potrzeb ,ma zaburzenia in-
tegracji sensorycznej . Co miesiąc ponosimy ogrom-
ne koszty jego leczenia , niestety ale strasznie się to
odbiło na naszym domowym budżecie. 

Mama Piotrusia nie pracuje , ze względu na opie-
kę nad chorym dzieckiem pobiera świadczenia pielę-
gnacyjne , a tata jest starszym wartownikiem w Woj-
sku ,jego pensja nie wystarcza na życie i opłaty za te-
rapię synka. Dyrekcja niepublicznego Przedszkola
Muzycznego Ali i Asa mieszczącego się w Pyrach przy
Ul. Ludwinowskiej 49 postanowiła nam pomóc orga-
nizując zbiórkę środków czystości dla Piotrusia . 

Szanowni państwo bardzo prosimy jeśli ktoś chciał-
by nam pomóc , można zanośić do przedszkola pie-

luchy rozm 6, kremy do pielęgnacji , pasty mydełka,, szampony. Za wszystkie dary bardzo serdecz-
nie państwo dziękujemy.

Dary można również wysyłać pocztą na Adres przedszkole Ali Asa Ul. Ludwinowska 49 02-856
Warszawa. 

Piotrusiowi można również pomóc wpłacając dowolną kwotę pieniędzy na jego konto w Fun-
dacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą nr rachunku Alior Bank SA 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
w tytule przelewu prosimy wpisać 27154 Łopatniuk Piotr darowizna na pomoc i ochronę zdro-
wia , można również przekazać 1%podatku nr krs 0000037904, a w polu “INFORMACJE UZU-
PEŁNIAJĄCE”: 27154 Łopatniuk Piotr. Dziękujemy. Rodzice Piotrusia. 
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Mówiąc krócej, rozmawiali-
śmy o przyszłości terenu na któ-
rym obecnie znajduje się hiper-
market Tesco. 

Na posiedzeni zostali zapro-
szeni zarówno mieszkańcy

(którzy de facto są zawsze mi-
le widziani na każdym posie-
dzeniu komisji, którym prze-
wodniczę) oraz przedstawicie-
le inwestora. Chcąc opisać to
spotkanie w skrócie, można po-
wiedzieć,  że licznie przybyli
mieszkańcy (ok. 150 osób) oraz
radni zadawali wiele meryto-
rycznych pytań, a przedstawi-
ciele inwestora, którzy mimo
swoich zapewnień na począt-
ku komisji, że będą odpowia-
dali na pytania po ich zadaniu
przez mieszkańców, stwierdzi-
li, że nie odpowiedzą na żadne
z zadanych pytań na spotkaniu,
proszą natomiast o pytania na
piśmie.

Po wysłuchaniu postulatów
mieszkańców i radnych jako
przewodniczący spotkania za-
proponowałem stanowisko, któ-

re komisja przyjęła jednomyśl-
nie. a to stanowisko zobowiąza-
ło mnie jako przewodniczącego
Komisji Architektury i Ochrony
Środowiska i pana Tomasza Sie-
radza, przewodniczącego Komi-
sji Inwestycji Komunalnych i
Transportu – do przygotowania
projektu uchwały Rady na naj-
bliższą sesję. Uchwała w spra-
wie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru Ursynów Połu-
dnie-Kabaty była przedmiotem
obrad Sesji Rady Dzielnicy w
dniu 18 kwietnia.

Rada Dzielnicy wnioskowa-
ła w niej do Rady m. st. War-
szawy o jak najszybsze przy-
stąpienie do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego obszaru Ur-
synów Południe-Kabaty w czę-
ści dotyczącej planowanego
przez Tesco przedsięwzięcia
polegającego na budowie ze-
społu usługowo-handlowego
wraz z infrastrukturą technicz-
ną, zagospodarowaniem tere-
nu oraz przebudową  układu
drogowego przy al. KEN 14 w
zakresie:

11)) Zmniejszenia współczyn-
nika intensywności zabudowy.
Oczekiwana wartość 0,5.

22)) Zwiększenia współczynni-
ka powierzchni biologicznie
czynnej. Oczekiwana wartość to
minimum 25%.

33)) Likwidacji, a przynajmniej
zmiany na „dopuszczenie” za-
miast „ustalenie”  budowy do-
minanty przy skrzyżowaniu al.
KEN i ul. Wąwozowej.

44)) Odsunięcie nieprzekraczal-
nej linii zabudowy planowanej
inwestycji od strony ul. Sępa-Sz-
arzyńskiego na odległość mini-
malizującą uciążliwości dla
mieszkańców budynków miesz-
kalnych bezpośrednio z nią są-
siadujących.

55)) Parkowanie pojazdów do-
stawczych i osobowych wyłącz-
nie na parkingu podziemnym,
kolejkowanie samochodów do-
stawczych, dostawa i rozładu-
nek towarów oraz odbiór odpa-
dów wyłącznie na kondygna-
cjach podziemnych.

Do uchwały zostało dołączone
szerokie uzasadnienie. Głos na
sesji zabrali również przedsta-
wiciele mieszkańców, którzy
przedstawili swoje stanowisko
zbieżne z uchwałą, a następnie
jednogłośnie wszyscy radni po-
zytywnie przegłosowali tę
uchwałę. 

Pozostaje nam teraz czekać
na moment, w którym ten te-
mat stanie na Sesji Rady Mia-
sta. Jako mieszkańcy Kabat po-
winniśmy być na niej obecni i
przedstawić nasze stanowisko.
Wielu z nas odwiedza wielkie
galerie handlowe, takie jak Ar-
kadia, Galeria Mokotów, Złote
Tarasy czy Blue City, wiemy

więc, że nie znajdują się one w
bezpośrednim sąsiedztwie  bu-
dynków  mieszkalnych, tak jak
chciałby tego inwestor na Kaba-
tach. Uważamy, co było powie-
dziane również na komisji,  że
oczekujemy takiej modernizacji
Tesco, żeby był to nowy budy-
nek, który zachęca do odwie-
dzenia go, jednak jako miesz-
kańcy Kabat jesteśmy przeciw-
ni galerii handlowej o rozmia-
rach proponowanych w tej czę-
ści naszej dzielnicy. 

Zapraszam serdecznie do kon-
taktu w tej lub innych sprawach
za pośrednictwem mojego Face-
booka lub adresu e-mail: kry-
stian@krystianmalesa.pl 

K r y s t i a n  M A L E S A
P r z e w o d n i c z ą c y  K o m i s j i  

A r c h i t e k t u r y  i  O c h r o n y  Ś r o d o -
w i s k a  R a d y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  

Uzasadnienie uchwały w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Ursynów Południe-Kabaty 
( dot.: Uchwały Rady m. st. Warszawy nr XXXVI/1090/2008 

z dnia 10.07.2008 r.)

Kabaty mają szczególny charakter – są  swego rodzaju enklawą na mapie Ursynowa.
Od strony południowej i zachodniej są otoczone Rezerwatem Las Kabacki, a od wschod-
niej Skarpą Warszawską i Parkiem Natolińskim. Są to niezaprzeczalne atuty tego miej-
sca i one głównie (poza metrem) determinowały obecnych mieszkańców Kabat do wy-
boru tego miejsca do zamieszkania. Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe, tworząc
osiedla, również uwzględniały te atuty. Osiedla na Kabatach są w miarę przestronne i
pełne zieleni. Układ komunikacyjny jest nastawiony głównie na obsługę mieszkańców.
W parterach domów leżących przy głównych ulicach powstało wiele lokali handlowo-
-usługowo-gastronomicznych tworzących kameralny klimat osiedli, na terenie których
można miło spędzać czas wolny bez konieczności udawania się do centrum miasta.

Tworząc plan miejscowy, przedstawiciele Dzielnicy chcieli walory tego miejsca zacho-
wać. Z tego też powodu udało się na etapie tworzenia planu między innymi: stworzyć
swoisty zielony bufor na przedpolu Rezerwatu Las Kabacki, wyznaczyć osie dojścia do
Rezerwatu i zmniejszyć współczynnik intensywności zabudowy dla działek, na któ-
rych obecnie funkcjonuje galeria handlowa Tesco z 3,5 do 1,5.  Tym niemniej zderzenie
zapisów planu z planowaną przez Tesco rozbudową kompleksu usługowo-handlowe-
go obnażyło prawdę, jak dalece plan ten jest niedoskonały z punktu widzenia ochrony
podstawowych praw mieszkańców osiedli/budynków mieszkalnych sąsiadujących bez-
pośrednio z Tesco. Szczególnie dotyczy to kwartału ograniczonego ulicami: Wąwozo-
wa – Zaruby – Szajnowicza – KEN. Od momentu przedstawienia przez Tesco pierwszej
koncepcji rozbudowy galerii handlowej temat ten stał się jednym z najważniejszych w
dyskusjach mieszkańców Kabat. 

Obecnie Rada Dzielnicy Ursynów, analizując zapisy miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty dotyczące parametrów za-
budowy dla terenu, na którym obecnie funkcjonuje hipermarket Tesco, dostrzega istot-
ne zagrożenia dla mieszkańców Południowego Ursynowa. Na szczególną uwagę zasłu-
gują następujące kwestie:

11.. Funkcjonowanie tak dużego obiektu będzie możliwe jedynie przy odpowiedniej licz-
bie klientów. Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy jego klientami będą mieszkańcy nie
tylko Ursynowa, ale również ościennych dzielnic czy też gmin (np. Konstancina i Piasecz-
na). To z kolei determinuje określone wymagania dotyczące przepustowości układu dro-
gowego, który – jak zaznaczono wyżej – jest nastawiony głównie na obsługę tutejszych
mieszkańców. Obecna budowa ul. Rosnowskiego i przebudowa ul. Rosoła  ma na celu
stworzenie wygodnego połączenia między dzielnicami Ursynów i Wilanów w celu za-
bezpieczenia ruchu lokalnego, nie zaś obsługi kompleksu handlowo-usługowego Tesco.

22.. Znaczące zwiększenie natężenia ruchu pojazdów spowoduje zwiększenie uciążli-
wości dla mieszkańców związanych z hałasem,   zanieczyszczeniem powietrza. Pogor-
szy także bezpieczeństwo (zwiększy zagrożenie wystąpienia wypadków komunikacyj-
nych na lokalnych osiedlowych uliczkach).

33.. Obsługa tak dużego obiektu w sposób istotny wpłynie na pogorszenie jakości ży-
cia mieszkańców okolicznych budynków. Hałas wywołany dostawami jak i odbiorem od-
padów (w tym przypadku również uciążliwych zapachowo), hałas wywołany pracą urzą-
dzeń technicznych (np. klimatyzacją) w sposób istotny wpłynie na środowisko oraz zdro-
wie i warunki życia ludzi.

44.. Budowa obiektu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty zaskutkuje diametralną zmianą
układu architektoniczno-przestrzennego. Obecna zabudowa jest dość niska i nie zakłó-
ca widoku dla mieszkańców okolicznych domów. Pozwala na widok na Rezerwat Las
Kabacki z Al. KEN, tworząc swoistą oś widokową na las, będąc tym samym kwintesen-
cją charakteru tej części Ursynowa. 

55.. Rozbudowa dotychczasowego obiektu handlowego do gabarytów wielkiej galerii
handlowej, porównywalnej z największymi galeriami handlowymi Warszawy,  oraz
już istniejące w niedalekiej odległości inne sieci supermarketów spowodują zmianę
charakteru tej części Ursynowa. Tak znacząca rozbudowa Tesco wpłynie na pogorsze-
nie handlu w okolicznych obiektach handlowo-gastronomicznych, a przede wszyst-
kim pogorszy sytuację małych osiedlowych sklepów finalnie prowadząc do ich zamyka-
nia. Należy zwrócić uwagę, że wielkie galerie handlowe, takie jak Arkadia, Galeria Mo-
kotów, Złote Tarasy, Blue City, nie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie  budynków
mieszkalnych.

66.. Wszystkie okoliczne osiedla mają dość wysoki współczynnik powierzchni biologicz-
nie czynnej, powyżej 25% (niektóre nawet 30 i 35%, np. 23 MW, 11 MW lub 12 MW) .
Dla omawianego terenu współczynnik ten wynosi 7%. Jest to wartość bardzo niska, co
skutkuje stworzeniem bardzo dużej powierzchniowo i wysokościowo jednolitej zabudo-
wy. Całkowicie niepasującej urbanistycznie do otoczenia i tworzącej potężną bryłę  na
tle Lasu Kabackiego.

77.. Wskazany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego współczynnik
intensywności zabudowy na poziomie 1,5 również w świetle powyższych argumentów
jest wartością skutkującą powstaniem obiektu całkowicie nieprzystającego do otacza-
jącej zabudowy, psującego widok na Las Kabacki, niszczącego kameralny charakter
Kabat i Ursynowa. 

88.. Rozbudowa dotychczasowego obiektu Tesco według propozycji przedstawionych
przez inwestora ma również charakter centrotwórczy. Obecnie centralną częścią Ursy-
nowa są okolice ratusza i Multikina. Powstanie tak dużego obiektu wielofunkcyjnego
na południu Ursynowa spowoduje przesunięcie koncentracji życia i usług na Kabaty. Przez
co niezmiernie urokliwe i funkcjonalne miejsce stanie się zatłoczoną i gwarną przestrze-
nią handlowo-usługową zlokalizowaną na przedpolu Lasu Kabackiego i faktycznie no-
wym centrum Ursynowa do czego zdaniem mieszkańców dopuścić nie można.

Jednoznaczne stanowisko radnych Ursynowa

Trzeba utrzymać klimat Kabat!
W dniu 3 kwietnia odbyło się w ursynowskim ratuszu
połączone posiedzenie Komisji Architektury i Ochrony
Środowiska oraz Komisji Inwestycji Komunalnych i
Transportu, którego głównym punktem obrad było
omówienie postanowienia Nr 49/OŚ/2017 z dnia
15.03.2017r. w sprawie wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegają-
cego na budowie Zespołu Usługowo-Handlowego wraz
z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem tere-
nu oraz przebudową w zakresie układu drogowego
przy Al. KEN 14 w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy,
w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę ra-
portu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
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Na wtorkowej sesji ursy-
nowscy radni zdecydowa-
li, że nie będą wygaszać
mandatu Piotrowi Kar-
czewskiemu, również rad-
nemu oraz prezesowi Sto-
warzyszenia Kupców. 

Do takiego wygaszenia we-
zwał ich wojewoda. – Złamał
wszelkie zasady: najpierw zmie-
niając własność peryferyjnego
fragmentu gruntu pod Bazar-
kiem, aby „złapać” mnie na kon-
flikt interesów, a potem śląc rad-
nym wezwanie do wygaszenia
mi mandatu nie czekając na mo-
je argumenty i wyjaśnienia.
Choć sam zapowiedział, że ma-
ją kluczowe znaczenie – wyja-
śnia Piotr Karczewski.

Na wtorkową sesję lokalny
działacz polityczny Piotr Skubi-
szewski przyprowadził kilkoro
mieszkańców ul. Polaka. To w
tej okolicy Bazarek ma mieć cza-
sową lokalizację, zanim nie skoń-
czy się budowa Południowej Ob-
wodnicy Warszawy. – To bardzo
przykra sytuacja, gdy używa się
do swoich celów nieświadomych
niczego ludzi. Zwłaszcza że pro-
blem dotyczył rzekomego kon-
fliktu interesów przy ul. Braci
Wagów, a nie czasowej lokaliza-
cji przy ul. Polaka. Jeśli ktoś łączy
te sprawy to znaczy, że chce przy
pomocy nieeleganckich krucz-
ków prawnych zablokować ist-
nienie Bazarku. Można było jesz-
cze podejrzewać, że działania
wojewody oraz wrogów same-
go Bazarku są niezależne, ale po
tej sesji oraz wypowiedziach nie-
których polityków nie ma już
żadnych wątpliwości, że taki
związek jest – podkreśla Piotr
Karczewski.

Na jesieni zeszłego roku woje-
woda nagle, bez powiadomie-
nia zainteresowanych doprowa-
dził do tego, ze pasek gruntu
pod dotychczasową lokalizacją
Bazarku stał się terenem gmin-
nym. – Konflikt interesów to sy-
tuacja, w której radny prowadzi
interesy dzięki wykorzystaniu
gminnych nieruchomości. A tu
przecież ten nagle ujawniony
pasek wygenerował same pro-
blemy. To tak jakbym postawił
auto tam gdzie wolno, poszedł
na zakupy, a wracając zastał-
bym w tym miejscu znak zaka-
zu postoju i mandat za wycie-
raczką. Prawo nie może działać
wstecz! – mówi prezes Stowa-
rzyszenia Kupców.

Cała sprawa jest związana z
przenosinami Bazarku w rejon
obecnej pętli autobusowej w
okolicy ul. Polaka. – Wrogowie
Bazarku opowiadają o tych
przenosinach kłamstwa. Na se-
sji usłyszałem od radnego Le-
narczyka, że chcę tam postawić
halę, choć Bazarek będzie miał
najwyżej 2,5 metra. Słyszę też,
że nie rozmawiamy z mieszkań-
cami, choć takich spotkań było
wiele. Na wniosek mieszkań-
ców odsunęliśmy przecież pla-
nowaną lokalizację w rejon
obecnej pętli. Ten sam radny
Lenarczyk opowiada, że nie
chcieliśmy mówić o innych lo-
kalizacjach. Mówiliśmy,  tylko
że wrogowie bazarku proponu-

ją taką, która jest niemożliwa,
bo istnieją roszczenia do tamte-
go terenu – tłumaczy Piotr Kar-
czewski. – Ta sytuacja budzi we
mnie niesmak. Do wyborów po-
szedłem z hasłami obrony Ba-
zarku, dlatego otrzymałem
mandat od wyborców. Teraz kil-
ku ludzi twierdzi, że Bazarek to
wyłącznie mój prywatny inte-
res. Różnimy się tym, że ja na
sesję nie przyprowadzę tysięcy
klientów Bazarku, bo ich sza-
nuję i nie śmiałbym wykorzy-
stać jako argument. Nie wiem
na jakiej zasadzie wojewoda po-
maga wrogom Bazarku, ale tym
bardziej przeraża mnie, że jest
możliwy taki sojusz.

r k

Opublikowany w Passie nr 15 (856) z 13 kwietnia 2017 list otwar-
ty Prezesa Stowarzyszenia Kupców i Radnego dzielnicy Ursynów Pio-
tra Karczewskiego (PO) wymaga sprostowania przedstawionych w nim
uwag, dotyczących mojej osoby. 

Od  2010 roku, tj. przez dwie kadencje, jestem z woli wyborców rad-
ną, a więc osobą publiczną, która nie może milczeć w sytuacji, kiedy
autor zamieszczonego tekstu wymienia  w lokalnej prasie moje imię i
nazwisko, wypisując  nieprawdę na mój temat. Nie wiem o jakim po-
wrocie na scenę polityczną pisze Pan Karczewski wymieniając moje na-
zwisko, wszak jestem radną, a kadencja kończy się za półtora roku. Ja-
ką decyzję o kandydowaniu podejmę za 1.5 roku, nie wiem. Jeśli jed-
nak zdecyduję się nadal być radną i pozyskam głosy wyborców, to nie
będzie to powrót na scenę polityczna, a jedynie kontynuacja mojej dzia-
łalności publicznej. 

Nie wiem dlaczego jestem określana przez Pana Karczewskiego ja-
ko polityk. Mandat sprawuję z komitetu Nasz Ursynów i nigdy nie po-
siadałam legitymacji partyjnej, nie posiadam jej aktualnie i nie zamie-
rzam być członkiem jakiejkolwiek partii w przyszłości. Od wielu lat
działałam społecznie w wielu organizacjach non profit, w jakich jestem
obecnie, a odpowiednia informacja znajduje się na  oficjalnej stronie
internetowej urzędu dzielnicy. W żadnej z organizacji nie pobiera-
łam i wynagrodzeń i nadal nie pobieram. Była i jest to działalność spo-
łeczna, a sama uważam się za działaczkę społeczną i tak też  napisa-
łam w notatce o sobie na oficjalnej stronie  radnych. To zasadnicza  róż-
nica pomiędzy moją działalnością  a aktywnością lokalną Prezesa
Karczewskiego, który za swoją “aktywność” otrzymuje wynagrodze-
nie. Pan Karczewski albo  celowo kłamie, mówiąc, że chodziłam po do-
mach i straszyłam bazarkiem, albo powinien zbadać swoją pamięć.
Oświadczam, że nigdy nie odwiedzałam mieszkańców ul. Polaka, by
z nimi rozmawiać. Moja jedna rozmowa  w sprawie bazarku odbyła
się na prośbę mieszkańców Polaka w gabinecie Burmistrza Dzielnicy
oraz Pana Karczewskiego z udziałem przedstawicieli Kupców i Komi-
tetu mieszkańców Polaka.  Swoje niezadowolenie z mojej obecności pod-
czas rozmowy  Pan Burmistrz wyraził słowami “A Pani co tu robi?”.
No cóż, radny jest reprezentantem  mieszkańców i nie może odmówić
ich prośbie. 

Co do bazarku,  to uważam, że gdyby naprawdę była wola ze stro-
ny kupców i władz dzielnicy, jesli chodzi o rozwiązanie  problemu
(który ciągnie się od początku tej kadencji ),  nie musielibyśmy  dzi-
siaj o sprawie pisać.   Widać na obiektywną ocenę mojej działalności
publicznej ze strony Pana Piotra Karczewskiego nie mogę liczyć. Na ne-
gatywnej opinii (w myśl powiedzenia nieważne co o mnie piszą, by-
leby pisali) naprawdę mi nie zależy. Przeciwko kłamstwom  wypisy-
wanym na mój temat stanowczo jednak protestuję i nie spodziewam
się, aby autor złożył w tej sprawie sprostowanie w zgodzie z prawdą.

E w a  C y g a ń s k a
N a s z  U r s y n ó w
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Odpowiedź na list radnego
Piotra Karczewskiego

Nieudany atak na Bazarek Na Dołku

Wojewoda przegrał z radnym
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Samuel Linde, Zygmunt Krasiński, Aleksander Wielopolski, Mikołaj Chopin

Liceum Warszawskie i sławni ludzie

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Po upadku Powstania Kościusz-
kowskiego, którego przedostat-
nim akordem była “rzeź Pragi”
(4 listopada 1794 r.), rządy w
Warszawie sprawowali Rosja-
nie. Stan taki trwał ponad rok,
zanim zainteresowane państwa
nie zawarły w Petersburgu ugo-
dy o podziale ziem byłej Rzeczy-
pospolitej (24 października
1795 r.). Dopiero po dokonaniu
podziału łupów nastąpiło insta-
lowanie władz na zagrabionych
ziemiach. 

W arszawa i znaczna część
Mazowsza przypadła Pru-
som. Od 9 stycznia 1796 r.

miasto nasze było siedzibą władz de-
partamentu warszawskiego pruskiej
prowincji Prusy Południowe. Stan taki
trwał do nocy z 26 na 27 listopada 1806
r., gdy pruski gubernator miasta, Georg
Ludwig Köhler  ewakuował się na pra-
wy brzeg Wisły, uciekając przed wkra-
czającymi Francuzami. 

A dministracja miejska została
zorganizowana na wzór pru-
ski. Składała się ona z Magi-

stratu Miasta i Policji (Stadt- und Poli-
zei - Magistrat) z siedzibą w ratuszu
staromiejskim. Ta część administracji
podlegała Kamerze Wojennej i Ekono-
micznej, czyli zwierzchniej władzy nad
administracją publiczną w departamen-
cie warszawskim, mającej siedzibę w
dawnym pałacu Rzeczypospolitej na
Placu Krasińskich. Drugim pionem miej-
skiej administracji był Magistrat Spra-
wiedliwości (Justitz-Magistrat), podle-
gający Rejencji departamentu warszaw-
skiego, z siedzibą w dawnym pałacu

Paca przy ul. Miodowej. Organ podległy
prezydentowi miasta, czyli Dyrekto-
rium Policji, początkowo mieścił się w
ratuszu nowomiejskim, a następnie w
dawnym Pałacu Saskim. Niezależnie
od władz cywilnych Warszawą zawia-
dywał pruski gubernator wojenny
(Gouvernement Warschau), będący
także dowódcą wojsk w Prusach Połu-
dniowych. Instrumentem władzy gu-
bernatora była Tajna Policja (Geheime
Polizei). Pruski garnizon Warszawy li-
czył około 10 tys. ludzi.

L iczba ludności Warszawy spa-
dła z ok. 115 tys. w 1792 r., a
nawet ok. 150 tys. w dobie po-

wstania kościuszkowskiego do ok. 61
tys. w latach 1798/1799, a następnie
zwolna rosła do ok. 68 tys. w 1805 r.
Upadek państwa i znaczne spadek licz-
by mieszkańców spowodowały dra-
styczne zmniejszenie liczby ludności
zatrudnionej w administracji, a także
duchowieństwa, czyli dwóch grup za-
wodowych o najwyższym cenzusie wy-
kształcenia. Odpływ prawie połowy
mieszkańców istotnie zmniejszył zapo-
trzebowanie na mieszkania, toteż wie-
le domów stało pustych, a ruch budow-
lany prawie całkowicie zamarł.  Z War-
szawy wyjechali przede wszystkim lu-
dzie zamożni, którzy zazwyczaj mieli
swoje drugie domy na prowincji. Z ra-
cji nadmiaru domów i mieszkań nicze-
go nie budowano. Władze pruskie tak-
że nie były skore do inwestowania. Na
papierze pozostały nawet pruskie plany
wzniesienia fortyfikacji, które projekto-
wano w rejonie Bródna. 

Wchwili objęcia władzy przez
Prusaków w Warszawie ist-
niały trzy szkoły średnie

oraz prywatne pensje żeńskie i męskie,
których było około setki. W liczbie szkół
była Szkoła Wydziałowa Warszawska
(ul. Jezuicka 4) oraz dwie podwydzia-
łowe szkoły pijarskie.  Wymienione
szkoły pijarskie znalazły się wówczas
w bardzo trudnym położeniu. Wynika-
ło ono zarówno z utraty dochodów z
żup wielickich (znalazły się w zaborze
austriackim), jak też z utraty docho-
dów z zakonnych majątków, które zna-
lazły się poza granicami zaboru pru-
skiego, oraz kwot łożonych wcześniej
przez Komisję Edukacji Narodowej. Do
tego doszła niechęć protestanckich Prus

do katolickiego zakonu zajmującego
się edukacją młodzieży. Przez kilka lat
trwała sytuacja patowa, którą przełamał
kompromis zawarty w 1803 roku.  Sta-
nowił on między innymi, że za zgodę na
pełne dostosowanie organizacji szkolnej
do wymogów władz pruskich zakon
uzyskuje: “pełną jurysdykcję i kierow-
nictwo nad (...) seminarium, kolegiami,
a także nad wszelkimi stanowiskami
nauczycielskimi w szkołach pijarskich,
tak (...) duchownymi, jak nawet świec-
kimi”. W roku szkolnym 1803/04 w
dawnym Collegium Regium było 247
uczniów, a wśród nich bracia Prot i Jo-
achim Lelewelowie, którzy mieszkali
kilka domów dalej (ul. Długa 4).W okre-
sie pruskiej okupacji szkoła warszaw-
skiego zboru ewangelicko-augsburs-
kiego podniesiona została (w 1806 r.)
do rangi szkoły wydziałowej. 

Wroku 1800 w Warszawie po-
wstało Towarzystwo Przy-
jaciół Nauk - pierwsze po-

ważne stowarzyszenie uczonych i ar-
tystów. Prezesem TPN został Jan Al-
bertrandi, który tę funkcję pełnił do
swojej śmierci w 1808 r. Pierwsze posie-
dzenie TPN odbywało się w pałacu Soł-
tyka przy ul. Nowolipki (nr hip. 2406),
kolejne w bibliotece księży pijarów przy
ul. Długiej,  a następne już we własnej
siedzibie przy ul Kanonia 6/8.  Siedzi-
ba TPN na Kanonii była formalnie wła-
snością Stanisława Staszica, który w
1804 r.  zakupił od kapituły warszaw-
skiej zniszczone przez pożar nierucho-
mości na Kanonii, a następnie zlecił i sfi-
nansował ich przebudowę na siedzibę
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Pierwsze
posiedzenie TPN w budynku przy Kano-
nii miało miejsce 13 grudnia 1806 r.  W
składzie Towarzystwa - oprócz Jana Al-
bertrandiego - znaleźli się m. in.: Stani-
sław Sołtyk, Stanisław Staszic, Stani-
sław Kostka Potocki, Jędrzej i Jan Śnia-
deccy, Jan Paweł Woronicz, Józef Kala-
santy Szaniawski oraz Samuel Bogu-
mił Linde. Ten ostatni w 1804 r. został
dyrektorem otwartego wówczas Kró-
lewskiego Liceum Warszawskiego, któ-
re najprawdopodobniej [?] zastąpiło
Szkołę Wydziałową Warszawską (War-
szawską Akademicką Szkołę Wydzia-
łową).  Była to państwowa szkoła śred-
nia, przygotowująca do studiów wyż-
szych młodzież polską  i niemiecką. Na-

uka w Liceum kończyła się egzaminem
maturalnym, który został wprowadzo-
ny  z chwilą powstania szkoły, tj. w 1804
r. Liceum obejmowało trzy poziomy:
kurs przygotowawczy (2-letni), właści-
wą szkołę średnią (6-letnią) oraz kursy
poboczne, czyli szkołę handlową i semi-
narium nauczycielskie. Już w pierw-
szym roku istnienia liczba uczniów wy-
nosiła 300,  a w latach następnych ich
napływ jeszcze się zwiększył.  Szkoła -
jako pierwsza w Polsce - otrzymała tzw.
społeczny dozór szkolny, określony mia-
nem Eforat. W jego skład weszli: jako
prezes Stanisław Kostka Potocki, Alek-
sander Potocki, późniejszy minister po-
licji Księstwa Warszawskiego, ks. Onu-
fry Kopczyński, prowincjał zakonu pija-
rów, ks. Adam Prażmowski, pastor Ka-
rol Diehl, superintendent warszawskie-
go zboru ewangelicko-reformowanego
i oczywiście Samuel Bogumił Linde ja-
ko rektor. Potem do grona tego dołą-
czyli Walenty Sobolewski i pastor Karol
Schmid.

L iceum Warszawskie traktowa-
ne było przez jego twórców ja-
ko zalążek warszawskiego uni-

wersytetu, tym bardziej, że już w cza-
sach stanisławowskich powstawały pro-
jekty jego utworzenia, a nawet myśla-
no o przeniesieniu do Warszawy Aka-
demii Krakowskiej.  Podobne założenia
miało powstałe w tym samym okresie
słynne Liceum Krzemienieckie, które
było traktowane, jako pierwszy etap
organizowanego uniwersytetu wołyń-
skiego. Ideę liceum przynieśli Prusa-
cy, ale źródła należy szukać raczej we
Francji.  W samym Paryżu jest  kilka li-
ceów mających wielowiekową trady-
cję, np.: Lycée Louis le Grand oraz
Lycée Henri IV (1796r.). Ukończenie
pierwszego z nich to przepustka do ka-
riery naukowej lub politycznej, ale je-
go dyplom zdobywa zaledwie jeden
na dziesięciu uczniów. 

L iceum Warszawskie początko-
wo mieściło się w pojezuickim
gmachu  dawnego Gymnasium

Zaluscianum, a później Szkoły Akade-
mickiej (Warszawska Akademicka

Szkoła Wydziałowa) przy ul. Jezuickiej
4 (?), następnie w Pałacu Saskim, a od
1816 r. zajmowało parter  w pałacu Ka-
zimierzowskim. W 1831 r. przekształco-
ne zostało  w Wojewódzkie Gimnazjum
Warszawskie; dotrwało do 1839 r., kie-
dy zostało rozwiązane (przekształco-
ne w Gimnazjum Gubernialne). Linde
był dyrektorem Liceum Warszawskiego
przez 31 lat, tj. do 1835 r. 

L osy Warszawy w okresie pru-
skim dobitnie świadczą, iż jej
stołeczność była przez prawie

dwieście lat decydującym czynnikiem
miastotwórczym. Ze stołeczności wy-
nikał szybki ekonomiczny i przestrzen-
ny rozwój, a tym samym ogólny wzrost
znaczenia  i prestiżu, które - na zasa-
dzie tzw. dodatniego sprzężenia zwrot-
nego - jeszcze bardziej go przyśpiesza-
ły. Pozbawienie Warszawy funkcji sto-
łecznych, przy jednoczesnym niedo-
rozwoju ekonomicznym, spowodowa-
ło gwałtowny spadek liczby ludności i
zubożenie miasta, ale także wzmożo-
ne zainteresowanie możliwością do-
brego wykształcenia - jako niezbęd-
nego warunku kariery, czego dowo-
dem jest ówczesna popularność Kró-
lewskiego Liceum Warszawskiego.
Wzmożone zainteresowanie  oświatą
dotyczyło nie tylko samego miasta, ale
całego regionu i było “echem” działal-
ności Komisji Edukacji Narodowej, któ-
ra niesłychanie ożywiła i umasowiła
zainteresowanie społeczeństwa pol-
skiego problematyką edukacji. Nie bez
znaczenia była także polityka Prus,
które ograniczały liczbę polskich szkół
średnich na rzecz ludowych (elemen-
tarnych, parafialnych).

U czniami Liceum Warszaw-
skiego (i jego kontynuacji pod
innymi nazwami) byli m. in.:

Zygmunt Krasiński, Maurycy Mochnac-
ki, Fryderyk Skarbek, Aleksander Wie-
lopolski, a także Kajetan Garbiński -
współtwórca warszawskiego Instytutu
Politechnicznego. Ojciec Fryderyka -
Mikołaj Chopin - był w Liceum nauczy-
cielem francuskiego od czasu, gdy mia-
ło swoją siedzibę w Pałacu Saskim.
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Pisząc materiał wyścigowy do tego wydania “Passy” zadumałem się. Skon-
statowałem, że w pierwszą niedzielę lipca tego roku minie 46 lat od
dnia, kiedy na całe życie zaraziłem się bakcylem wyścigów konnych. To

było dokładnie 4 lipca 1971 r. w dzień Derbów, czyli gonitwy poniekąd na wzór
rozgrywanego na angielskim torze w Epsom wyścigu biorącego nazwę od stajni
w mieście Derby (Derby Stakes). Od tego dnia, wyłączając siedmioletni pobyt na Zachodzie w la-
tach 1986-1993, jestem stałym bywalcem naszego wspaniałego, zabytkowego toru wyścigowego
na Służewcu. Kiedy pomyślę, że już wkrótce mój staż na wyścigach osiągnie pół wieku, nachodzi
mnie refleksja o przemijaniu. Ale zaraz zastępuje ją pragnienie oglądania końskiej rywalizacji do
końca świata i, oczywiście, jeden dzień dłużej. 

W nocy z 3 na 4 lipca 1971 r. spadła na Warszawę gigantyczna ulewa. Rano tor przypominał grzę-
zawisko i został oceniony przez Komisję Techniczną jako ciężki. Mocno zastanawiałem się czy po-
jechać na Służewiec, ale mój (dziś nieżyjący już) ojciec i starszy brat, dla których każdy dzień wy-
ścigowy był wydarzeniem najważniejszym z najważniejszych, zaproponowali mi podwodę w po-
staci taksówki-limuzyny marki Wołga. Darmocha oraz perspektywa wygodnego dojazdu przewa-
żyły. Włożyłem do kieszeni 200 złotych i pojechałem. Od bramy przy Puławskiej ciągnęły tłumy, dzi-
siaj oceniam frekwencję w tym dniu na 15-20 tysięcy osób. Kasy, mimo że nie było wówczas elek-
troniki, tylko ręcznie zrywane bilety i ręcznie wypisywane przez kalkę triple, funkcjonowały bez za-
rzutu. Jako debiutant musiałem zadowolić się miejscem stojącym na wypełnionej po brzegi trybu-
nie środkowej. O wstępie na honorową mogłem tylko pomarzyć. 

O d początku nie szło mi w grze, trafiłem dopiero porządek w czwartej gonitwie, poprzedza-
jącej Derby. Wygrał arabski ogier Elfur bijąc pewnie ogiera o imieniu Kredyt. Zapłacili mi wte-
dy porządek około 80 złotych, co nie wyrównało poniesionych strat. Przed Derbami (wów-

czas Nagrodą Przewodniczącego Rady Państwa) podszedłem w celach szpiegowskich do ojca i bra-
ta, którzy w towarzystwie znawców oceniali szanse poszczególnych uczestników wyścigu. Nie mia-
łem na ten temat bladego pojęcia, więc trzeba było przed pójściem do kasy uzupełnić wiedzę. Dowie-
działem się, że głównymi faworytami są triumfator nagrody Iwna ogier Idrys pod dżokejem Arkadiu-
szem Goździkiem, ogier Tartar pod Mieczysławem Mełnickim i wspaniała klacz Bostella dosiadana przez
Jerzego “Jerzyka” Jednaszewskiego. Pozostałym koniom - Don Kichotowi, Salto, Suzuki, Dionowi, Pa-
trykowi, Kasjuszowi, Dziwiszowi, Daglezji i Durango - nie dawano większych szans na udział w koń-
cowej rozgrywce. Tuż przed startem do Derbów przyleciał mój młodszy brat Roman i mówi, że ma go-
rący “cynk” od jednego pastuszka ze stajni. Ponoć po czerwcowej gonitwie Iwna dżokej Goździk miał
powiedzieć, że mocno podejrzany jest Durango, bo dosiadający go Lutek (dż. Ludwik Buidens) “dep-
tał jego Idrysowi po kopytach i wyraźnie nie chciał się ścigać”. Zgromadzeni znawcy nie kupili “cyn-
ku”, dla nich Idrys, Tartar i Bostella były pekao, czyli pewne jak w banku. A mnie spodobało się słowo
Durango, bardzo dźwięczna i tajemniczo brzmiąca nazwa miasta w dalekim Meksyku. Roman pyta
mnie: gramy triplę? Ze skąpstwa odmówiłem i potem przez kilka miesięcy plułem sobie w brodę. A
on zagrał, pamiętam jak dziś nazwy koni: w Derby Tartar, Durango, Bostella i Daglezja, w kolejnym
wyścigu nagrodowym, chyba o nagrodę Solali, sam jeden Inserat i zakończył Soplem oraz Ogarem.
Wziął ponad 4200 ówczesnych złotych, bo Derby nieoczekiwanie wygrała Daglezja, za którą zapłaci-
li z góry prawie 300 zł - majątek. Przeciętna miesięczna pensja wynosiła wtedy około 2300 zł.  

Ja postanowiłem zagrać porządki do Durango, ze względu na ładną nazwę. Wziąłem do tego ko-
nia aż pięć “kos” - do faworytów Idrysa, Tartara, Bostelli po dwa bilety i po jednym do Salto i Don Ki-
chota. Daglezję pojechałem w programie wyścigowym grubą kreską, dla mnie ta klacz nie biegła. Tym-
czasem Daglezja rozbiła towarzystwo w drobny pył wygrywając dowolnie o 5 długości od Durango.
Trenowaną przez Andrzeja Walickiego klacz dosiadał Vasile Hutuleac, rumuński dżokej na stałe jeż-
dżący w Polsce. Trzeci był Salto pod dżokejem Bogdanem Ziemiańskim. Ogłoszenie wypłaty uciszy-
ło tor. Za porządek Daglezja - Durango totalizator zapłacił prawie 4200 zł, a za triplę, którą kończy-
ła Daglezja, ponad 8 tysięcy. To były duże pieniądze, za które można było ubrać się w Peweksie od
stóp do głów. Ponoć ten rekordowy porządek trafił aż pięć razy znany w tych czasach komentator spor-
towy Jan Ciszewski, który był fanem wyścigów. Latał po całym torze potrząsając wygranymi bileta-
mi. Ja wyszedłem z toru goły i wesoły, ale niepowtarzalny klimat Służewca odcisnął na mnie tak moc-
ne piętno, że jestem mu wierny do dnia dzisiejszego, przez długie 46 lat.

T ory na Służewcu miały na przestrzeni dekad wielu wiernych fanów, których nazwiska prze-
wijały się na pierwszych stronach gazet. Jedną z pasjonatek końskich wyścigów była Joan-
na Chmielewska, słynna pisarka, znana przede wszystkim z powieści kryminalnych. Tak w

“Autobiografii” wychwalała wyścigi konne: “Życie bez namiętności jest w ogóle do bani, to po pierw-
sze. A po drugie, akurat wyścigi mają mnóstwo zalet dodatkowych. Rozszalały gracz pół dnia spędza
na świeżym powietrzu, bardzo zdrowo, do gry nikt go nie zmusza, nikt nie wyrywa mu siłą pieniędzy
z kieszeni, w przeciwieństwie do takiej, na przykład, knajpy, gdzie musi coś zamówić, bo darmo sie-
dzieć przy stoliku mu nie pozwolą. Cały dzień na wyścigach może przetrwać, nie wydając ani grosza”.

Trzy daty są dla Służewca najważniejsze, wszystkie kojarzą się z majem. W maju 1926 r., a więc
dziewięćdziesiąt jeden lat temu, Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce zakupiło za 590
tys. ówczesnych złotych ponad 130 hektarów ziemi na Służewcu pod przyszły kompleks wyścigowy.
W maju 1939 r. przekazano nowo wybudowany hipodrom do użytkowania. Miesiąc później rozegra-
no na służewieckim torze pierwszą gonitwę. Inauguracyjny wyścig wygrał ogier Felsztyn, którego
dosiadł dżokej Stefan Michalczyk. W maju 2008 r. ówczesny wiceminister skarbu Michał Chyczew-
ski, mieszkaniec Ursynowa, doprowadził do podpisania umowy pomiędzy Polskim Klubem Wyści-
gów Konnych a państwową spółką Totalizator Sportowy, na mocy której spółka przejęła kompletnie
zrujnowany tor służewiecki w 30-letnią dzierżawę. Służewiec otrzymał wówczas drugie życie. Gdy-
by nie upór Chyczewskiego zadłużony po uszy Służewiec zarósłby chaszczami, bądź został rozpar-
celowany pod budownictwo mieszkaniowe. Nad torem krążyła bowiem duża i bardzo wpływowa gru-
pa sępów. Na wniosek Michała Chyczewskiego minister Aleksander Grad odwołał w marcu 2008 r.
urzędującego wtedy prezesa TS Jacka Kalidę, kontestującego przejęcie Służewca w dzierżawę i po-
wołał na jego miejsce Sławomira Dudzińskiego, który widział korzyści dla TS płynące z umowy z PKWK.
Dokąd będę wykonywał dziennikarską robotę nie pozwolę, by rola ministra Chyczewskiego w rato-
waniu Służewca i wyścigów konnych została kiedykolwiek zapomniana. 

Nie zostanie również zapomniany wkład obecnych władz TS w przywrócenie cennemu zabytkowi
dawnej świetności. Już za rok, po wyłożeniu przez państwową spółkę kilkudziesięciu milionów złotych
na modernizację zabytkowej ruiny, tory na Służewcu staną się jednym z najpiękniejszych i najbardziej
funkcjonalnych obiektów wyścigowych w Europie. To jednak dopiero połowa drogi. Tory należy jesz-
cze ożywić, a to wymaga kolejnych milionów oraz precyzyjnego, patrzącego w przyszłość planu reak-
tywacji. Nie powinno być tak, że zadowolone z siebie władze TS ograniczą się do zarabiania pieniędzy
poprzez wynajmowanie firmom i osobom prywatnym wyremontowanych pomieszczeń na eventy, kon-
ferencje, wystawy, czy rozrywkowe imprezy, a wyścigi konne będę traktować jak przysłowiową kulę u
nogi. Ten obiekt ma gigantyczny potencjał wyścigowy, należy go tylko w odpowiedni i odpowiedzial-
ny sposób wykorzystać. Trzeba zacieśnić nawiązane kontakty z szejkami znad Zatoki Perskiej i zacząć
nawiązywać nowe w zachodniej Europie. Tu wielka rola dyrekcji Oddziału Służewiec Wyścigi Konne
TS, bo na skostniały, ogarnięty od lat marazmem i nie decyzyjny PKWK nie ma co liczyć.  Wizytujący
kilka lat temu Służewiec prezes katarskiego jockey clubu, osoba bardzo wpływowa w wyścigowym świat-
ku, był zauroczony obiektem. Rzucił wówczas w przestrzeń pomysł, by zorganizować na warszawskim
hipodromie europejskie centrum wyścigów dla koni arabskich czystej krwi. Ten pomysł należy mocno
pociągnąć, bo, po pierwsze, mamy wiekową tradycję w hodowli konia arabskiego, po wtóre, dysponu-
jemy torem wyścigowym z najwyższej półki, a po trzecie, zapewniłby on Służewcowi wysoką frekwen-
cję i tym samym znacznie zwiększył obroty w końskim totalizatorze. 

To trudne zadanie powinno zostać powierzone tak zwanemu światowcowi, który posiada od-
powiednie kontakty, a przede wszystkim biegle posługuje się kilkoma obcymi językami. Ten
człowiek wcale nie musi być znawcą wyścigów konnych. Chodzi przede wszystkim o łatwość

komunikacji z zagranicznymi kontrahentami i znajomość podstawowych zasad dyplomacji. Oddanie
tak trudnego zagadnienia znajomkowi z notesu prominentnego polityka, przysłowiowemu “Dukaki-
sowi” nie potrafiącemu sklecić zdania po angielsku czy francusku, ale mającemu dobre “plecy”, było-
by z góry skazane na niepowodzenie. Zamożną spółkę, jaką jest TS, stać na wynajęcie i godziwe opła-
cenie odpowiedniego kandydata. TS powinno również być stać na przeznaczenie większych niż dotych-
czas środków na promocję wyścigów konnych i samego Służewca. Dzisiaj można cokolwiek sprzedać
czy wypromować wyłącznie poprzez zakrojoną na szeroką skalę kampanię reklamową w mediach. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Garść uwag bywalca wyścigów

Przez dziesięciolecia większość z nas marzyła o tym, żeby mieć w kraju sieć
autostrad z prawdziwego zdarzenia. Z zazdrością spoglądaliśmy na za-
chodnich sąsiadów, którzy już od wielu lat dysponowali doskonałą (w na-

szej ocenie) infrastrukturą drogową. Wystarczyło przekroczyć zachodnią grani-
cę, aby się o tym przekonać. Oczywiście, w czasach, kiedy Niemcy były podzielo-
ne, należało pojechać nieco dalej na zachód, bo drogi bliżej nie były wiele lepsze niż u nas (z wy-
jątkiem trochę nadpsutych pohitlerowskich odcinków autostradowych). 

Wydawało się, zapewne słusznie, że autostrady to komfort jazdy, możliwość szybszego pokony-
wania odległości i wygoda podróżowania pod każdym względem. 

Po latach, autostrad w Polsce przybywa, jednak problemy komunikacyjne nie znikają. Złośliwi
mogą pokusić się nawet o stwierdzenie, że kłopotów przybywa wraz z powstającymi w naszym kra-
ju drogami. Inni, mniej złośliwi, mogą zauważyć, że nie dzieje się tak w miarę z budowy nowych
dróg, a raczej mimo to. Być może, rację mają ci drudzy. Osobiście, przychylam się do zwolenników
ostatniej opinii. Jak wiadomo, wszelkie uproszczenie problemu nie jest wskazane, zwłaszcza jeśli
ma on związek z bezpieczeństwem na drodze. 

Jak to się dzieje, że autostrady wbrew oczekiwaniom nie poprawiają bezpieczeństwa na drodze, mi-
mo że tak być powinno? Nawet najbezpieczniejsze z nich nie zapewnią całkowitego bezpieczeństwa,
bo w grę wchodzi czynnik ludzki. Człowiek jest z natury zawodny. Najlepszym sposobem, by związa-
ne z tym zagrożenia zminimalizować, jest więc zachowanie zdrowego rozsądku podczas jazdy. 

Samo określenie „wypadek”, czy „zdarzenie drogowe”, jak nazywają rzecz policjanci z drogów-
ki, zawierają w sobie element losowości, czyli coś, na co mamy ograniczony wpływ lub nie mamy

go wcale. Oczywiście, przypad-
ki losowe się zdarzają. Chodzi o
to, by je w komunikacji samo-
chodowej wyeliminować wszę-
dzie, gdzie się da. 

Niestety, często dzieje się od-
wrotnie. Do tragedii dochodzi
wielokrotnie z powodu braku
wyobraźni, niedostatecznych
umiejętności, braków w wyszko-

leniu kierowcy i zwykłej niefrasobliwość. Prowokujemy los na drodze świadomie lub w stanie ogra-
niczonej świadomości, po spożyciu alkoholu. Sprowadzamy zagrożenie na siebie i innych użytkow-
ników ruchu siadając wtedy za kierownicą. 

Statystyki są w tej kwestii bezwzględne. Pokazują z jak rozpowszechnionym i dramatycznym w skut-
ki zjawiskiem mamy do czynienia. Jazda po pijanemu kończy się prędzej czy później tragicznie. Jej skut-
ki dotyczą również kierowców jeżdżących przepisowo, z zachowaniem środków ostrożności, którzy
stają się ofiarami. Brak wyobraźni na drodze pokazują dane z ostatnich dni. Na autostradzie A2 (mię-
dzy węzłami Nowy Tomyśl i Buk) na odcinku trzech kilometrów zderzyły się 23 samochody. Śledczy
ustalają przyczyny poniedziałkowego karambolu, jednak zdumiewające jest to, że część samochodów
zderzyła się niemal na tym samym odcinku autostrady, ale na pasie w przeciwnym kierunku – do Po-
znania. Pierwsze pojazdy (19 aut) zderzyły się na nitce w kierunku Świecka. Być może, kierowcy ja-
dący na przeciwnej nitce zagapili się widząc wypadek i sami doprowadzili do kolizji. W karambolu zgi-
nęła jedna osoba, dziewięć zostało rannych. Tragiczne statystyki powiększyły się o nowe ofiary. 

Chociaż jest za wcześnie, by mówić o przyczynach karambolu, wszystko wskazuje na niedosto-
sowanie prędkości do warunków. W grę wchodzi załamanie pogody, m. in.: śliska nawierzchnia, opa-
dy, wydłużona droga hamowania. O kraksie zdecydował najprawdopodobniej czynnik ludzki. Jak
widać, nawet autostrady nie gwarantują, że dojedziemy nimi bezpiecznie do celu. No właśnie – ostroż-
ność i jeszcze raz ostrożność!

Według policyjnych danych, w świąteczny weekend (do końca niedzieli) miało miejsce 217 wy-
padków, w których zginęły 22 osoby, a 263 zostały ranne. Zatrzymano 763 nietrzeźwych kierow-
ców. Ta ostatnia liczba budzi szczególny niepokój. I choć liczba nietrzeźwych za kółkiem spada, nadal
stanowią oni wielki problem na naszych drogach. Nawet jeden nietrzeźwy stanowi potencjalne za-
grożenie. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i pieszych. 

Trzeba mieć świadomość, że cały las fotoradarów, znaków, czy patrole drogowe (rozstawione choć-
by co kilometr) nie rozwiążą problemu. Potrzebna jest większa odpowiedzialność samych kierow-
ców. Kierujący pojazdem to ktoś, kto nie tylko ma w rękach kierownicę, dźwignię zmiany biegów,
a pod stopą pedał gazu, ale ktoś, od kogo zależy życie własne i innych osób. Warto o tym pamiętać,
a wtedy wyjazdy na święta, długie weekendy i powroty z nich będą bezpieczniejsze, zaś autostra-
dy staną się miejscem bezpiecznym.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Po co nam autostrady?

„Autostrad w Polsce przybywa,
jednak problemy komunikacyjne
nie znikają. Złośliwi mogą pokusić
się nawet o stwierdzenie, że kło-
potów przybywa wraz z powstają-
cymi w naszym kraju drogami”

Piórem Derkacza

Jacek Karnowski
prezydent Sopotu

Jacek Karnowski, znany przeciwnik obecnych władz RP, postanowił nie odwiedzać fryzjera, gdy
w Polsce u władzy jest PiS. Zanosi się na ciekawe reality show z udziałem włosów prezydenta So-
potu. Nie będzie to pierwszy przypadek w historii świata, gdy długość włosów decydowała o lo-
sach narodu. Biblijny Samson swoją siłę ukrywał w bujnym zaroście. Jak wiemy, obcięcie włosów
Samsonowi, spowodowało utratę jego mocy. W przypadku Jacka Karnowskiego jego zbyt długie
włosy mogą być skrócone urzędowo i wydaniem paragonu fiskalnego. To umożliwi prezydento-
wi Sopotu wzięcie udziału w  comiesięcznej Wielkiej Loterii Paragonowej! J e r z y  D e r k a c z
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Już w najbliższą niedzielę inau-
guracja kolejnego sezonu wyści-
gowego na Służewcu. Dla pasjo-
natów tej widowiskowej dyscy-
pliny sportu mamy dwie wiado-
mości - jedną bardzo dobrą i jed-
ną dobrą z minusem. Pierwszy w
tym sezonie słynny na całą Pol-
skę okrzyk “Rrrruszyły!” w wy-
konaniu Andrzeja Szydlika, sta-
łego komentatora wyścigowego
na Służewcu, dobiegnie z głośni-
ków punktualnie o godz. 14.00.
Do walki w gonitwie Dandolo -
Handikap Otwarcia (1800 m)
stanie 7 czteroletnich i starszych
koni pełnej krwi angielskiej. 

A ż trzy reprezentują stajnię Ka-
zimierza Rogowskiego. Solid-
ny Novitor  (64 kg) oraz rewe-

lacyjnie spisujący się w poprzednim se-
zonie, lubiący miękki tor i dysponujący
piorunującym finiszem Suwenir (60,5)
bynajmniej nie wystartują w roli autsaj-
derów. Ich stajenna koleżanka Isuzu
wydaje się dużo słabsza, ale klacz jest po
płotach i poniesie najniższą wagę w po-
lu (46,5 kg). Faworytem publiczności
będzie zapewne twardy wałach Sza-
met 61 kg), który w poprzednim sezo-
nie w ośmiu występach tylko dwukrot-
nie wypadł z pierwszej trójki. Inaugura-
cyjna gonitwa jest trudna do typowania,
a jej wynik może zaskoczyć, szczególnie
jeśli tor będzie mocno elastyczny, na co
się zanosi. 

R ównie ciekawie zapowiada
się Memoriał Tomasza Dula
(1600 m) dla trzyletnich fol-

blutów I grupy. I tu trudno wskazać
zdecydowanego faworyta. Nasz typ,
to dobrze radzący sobie w II grupie
Blue Connoisseur (58,5 kg), który ja-
ko jedyny uczestnik gonitwy ścigał się
poza grupami - w prestiżowej Nagro-
dzie Mokotowskiej.  Problem w tym,
że ogier chyba nie najlepiej czuje się na
miękkiej bieżni. Bardzo niebezpiecz-
ne będą niosące niskie wagi Umberto
Caro (53 kg) i Strzelin (52). Niewia-
domą są dwa konie trenowane we
Wrocławiu  - Spasski (51,5 kg) oraz
Kurier (54,5 kg). 

P ierwszy dzień nowego sezonu
zakończy fascynująca rywali-
zacja arabskiej starszyzny z

wysokiej półki w nagrodzie Skowron-
ka (2000 m). I w tym przypadku przy-
słowiowego konia z rzędem temu, kto
prawidłowo wytypuje wynik tej goni-
twy. Pod uwagę należy brać pięć ara-
bów, z których trzy legitymują się wy-
bornymi zagranicznymi rodowodami.
Teoretycznie najlepszy z nich jest Sha-

dwan Al Khalediah, ale ogier poniesie
najwyższą wagę (68 kg), co w przy-
padku grząskiego toru może mieć klu-
czowe znaczenie. Ja liczę na dobry wy-
stęp dzielnego, silnego i wyhodowa-
nego w Polsce Etorio (61 kg), który po
załamaniu formy z każdym kolejnym
wyścigiem odzyskiwał ją. Pierwsza wy-
ścigowa niedziela w tym roku zapo-
wiada się więc wyjątkowo atrakcyjnie
pod względem sportowym, co powin-
no zachęcić warszawiaków do odwie-
dzenia w tym dniu zabytkowego służe-
wieckiego hipodromu. 

N awiązując do zasygnalizowa-
nych na wstępie trzech wia-
domości, za najważniej-

szą należy uznać zmniejsze-
nie wysokości stawek
w zakładach po-
rządkowym

(z 5 na 3 złote)
i kwintowym (z 3
na 2 złote), co powinno
znacznie ożywić grę i zahamo-
wać zanotowany w poprzednim sezo-
nie na Służewcu exodus graczy, którzy
nie wytrzymywali ekonomicznie wy-
sokich stawek i żegnali się z torem.
Zmniejszenie stawek “Passa” postulo-
wała przez cały poprzedni sezon,
przedstawiając na tę okoliczność kon-
kretne argumenty. Skierowaliśmy na-
wet list do prezesa PiS Jarosława Ka-
czyńskiego prosząc go o interwencję
w tej sprawie. W listopadzie prezes Ka-
czyński w skierowanej do redakcji od-
powiedzi poinformował, że wystąpił z
osobistą interwencją do ministra rolnic-
twa i rozwoju wsi. Czy interwencja z
tak wysokiego szczebla miała jakikol-
wiek wpływ na decyzję szefa spółki
“Traf” o przywróceniu poprzednich sta-
wek? Trudno powiedzieć. Zamiast bez-

produktywnie spekulować na ten te-
mat i niezasłużenie wypinać piersi do
orderów, co niektórzy już bezwstyd-
nie czynią, lepiej cieszyć się, że zwycię-
żył rozsądek. 

D obra wiadomość z minusem
to potwierdzona u źródła in-
formacja, że zapowiadany na

23 kwietnia termin oddania do użyt-
kowania kompleksowo wyremontowa-
nej trybuny głównej nie zostanie nie-
stety dotrzymany. Uroczyste przekaza-
nie obiektu widzom ma nastąpić w nie-
dzielę 25 czerwca. Dwumiesięczne
opóźnienie można zaakceptować, jeśli

weźmie się pod uwagę rozmach pro-
wadzonych robót. Obejrzałem ostatnio
trybunę od piwnic po dach. Zapowiada
się, że służewiecka trybuna główna po-
bije na głowę większość podobnych jej
obiektów w skali całej Europy tak pod
względem architektury, infrastruktury
i funkcjonalności, jak i elementów wy-
kończeniowych oraz wyposażenia. Je-
stem pod wielkim wrażeniem jakości i
staranności zachowanej w procesie mo-
dernizacji zabytku nazywanego, bez
żadnej przesady, perłą międzywojen-
nej architektury.  

H rabia Zygmunt Plater-Z-
yberk, twórca i główny ar-
chitekt zespołu torów na

Służewcu, byłby z pewnością dumny

oglądając dzisiaj swoje starannie od-
restaurowane dzieło. Totalizator Spor-
towy, który w 2008 r. przejął w 30 - let-
nią dzierżawę kompletnie zrujnowany
hipodrom, wykonał kawał dobrej ro-
boty. Największy splendor należy się
pracownikom Biura Inwestycji i Roz-
woju Toru Wyścigów Konnych Służe-
wiec, którym kieruje dyrektor Woj-
ciech Bartoszek. By wykonać remont
trybuny, ludzie ci musieli pokonać sze-
reg przeszkód - od poddania się suro-
wym rygorom nałożonym przez Sto-
łecznego Konserwatora Zabytków, po-
przez uzyskanie zgód Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego,

wydziału architektury i Straży Po-
żarnej, na zamówieniu od-

powiedniej jakości
materiałów bu-

dowlanych i

dopilnowaniu
wykonawcy robót

kończąc. 

P odczas letniej przerwy
ma zostać dokończo-
na wymiana płyt chod-

nikowych przed trybuną środkową, a po
zakończeniu sezonu wykonawca przy-
stąpi do dokończenia remontu samej
trybuny środkowej, która została zmo-
dernizowana mniej więcej w połowie.
Wszystko wskazuje na to, że w drugą
niedzielę 2018 r. Warszawa będzie mo-
gła oficjalnie pochwalić się najpiękniej-
szym w Europie, kompleksowo wyre-
montowanym torem wyścigowym.     

D wa najlepsze polskie folbluty
- pięcioletni Va Bank i cztero-
letni Caccini - rozpoczęły se-

zon wyścigowy tydzień wcześniej. Ogie-
ry zostały zapisane do mityngu na ber-
lińskim torze Hoppegarten, który zo-
stał rozegrany w wielkanocną niedzie-

lę. Va Bank ścigał się w gonitwie Preis
von Dahlwitz (2000 m) z pulą nagród
27 tys. euro (16.000 - 6500 - 3000 -
1500) i legitymował się  najwyższym
GAG (niemiecki odpowiednik polskie-
go handicapu) w ośmiokonnej stawce,
aż 98 kg. Teoretycznie do bicia miał
trzech rywali z Niemiec - ogiery Wai
Key Star (GAG 97), El Loco (94,5) oraz
Wild Chief (94,5).  Ogiery Boscaccio
(96), Fai Mountain (93), Nimrod (88)
oraz wałach Apoleon (87) były mniej li-
czone przez niemieckich typerów. 

C accini (GAG 91,5) wystąpił w
gonitwie Altano - Rennen na
dystansie 2800 m z pulą na-

gród również 27 tys. euro.  W 10- kon-
nej stawce miał znacznie łatwiejszych
rywali. Tylko dwóch - Berghain ( 92)
oraz Rock of Romance (91,5) posiada-
ły zbliżony do niego handicap. Reszta
uczestników wyścigu legitymowała się
GAG poniżej 90 kg, a nawet poniżej 80
i 70. Była to więc mocno przeciętna
stawka. Mimo to polskie konie nie mia-
ły statusu faworytów, zwycięstwa Va
Banka i Cacciniego typowały tylko bran-
denburska stacja RBB - Sportplatz oraz
Sport - Welt, najstarsza gazeta wyścigo-
wa w Niemczech.

V a Bank, dosiadany przez nie-
mieckiego dżokeja Martina
Seidla, przegrał z kretesem te-

goroczny zagraniczny debiut zajmując
dopiero czwarte miejsce, ze stratą 4
długości do zwycięzcy, niemieckiego
Wild Chiefa. Drugi był El Loco, a trzeci
niespodziewanie uważany za autsajde-
ra wałach Apoleon, co znacznie pod-
niosło wysokość wypłat w totalizato-
rze. Dużo lepiej spisał się Caccini, któ-
ry pod czeskim dżokejem Tomašem Lu-
kaškiem wywalczył drugie miejsce prze-
grywając o szyję z niemiecką klaczą Ka-
shmar. W pokonanym polu zostawił
ośmioro  niemieckich folblutów z moc-
no średniej półki. 

Wświetle pierwszego startu
dwóch najlepszych polskich
koni za granicą, w goni-

twach klasy listed, zapowiedzi o zapisie
ich do najwyżej dotowanej w Europie
jesiennej gonitwy Łuk Triumfalny w Pa-
ryżu  należy uznać za buńczuczne. Ogie-
ry są prywatną własnością i nic mi do te-
go, kiedy, gdzie i z kim będą się w tym se-
zonie ścigać. Jednakowoż właściciele ko-
ni powinni nieco spuścić z tonu i zacząć
myśleć pragmatycznie, bo im wyższa
półka na Zachodzie, tym mocniejsi rywa-
le, a starcie z zachodnimi “smokami”
może zakończyć się tym, że Va Bankowi
i Cacciniemu odechce się wyścigów. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Rusza nowy sezon wyścigów konnych

Służewiec już wkrótce jak nowy
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POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

DREWNO opałowe i
kominkowe, 602 77 03 61

DREWNO opałowe i
kominkowe, 791 394 791

SKUP książek, dojazd, 
509 548 582

SKUP książek, kazda ilość,
wszystkie dziedziny - dojazd,

666 900 333

KUPIĘ mieszkanie na
Ursynowie, Mokotowie, 
692 203 134

WYNAJMĘ lokal użytkowy 100
m2, ul. Baletowa 73, 501 106 436

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

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
MATEMATYKA, fizyka, matury,

gimnazjalne, 605 783 233

DZIAŁKA  1270 m2 z domkiem,
gm. Tarczyn, 602 651 211 

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
SPRZEDAM działkę

pracowniczą 700 m2, domek
gospodarczy i letniskowy,
Siekierki, 606 609 388

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

“Van Der Zal” pilnie i
okazyjnie sprzeda tematy:.

Pełną ofertę wraz ze
zdjęciami otrzymasz drogą

mailową.
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net

Mieszkania:
!Centrum 70 m2, piękne

mieszkanie w dobrym standardzie,
wys.3,30 m., kamienica 
Tylko 650 tys.zł., 601 720 840 

!Konstancin, 3 pok. 63 m2,
ładne, 440 tys. zł z garażem lub
wynajem 2 tys.zł/m-c, 
601 720 840

!Mokotów, 3 pok.50m2, 
ul. Podchorążych (k.Łazienek),
kamienica, 601 720 840

!Mokotów, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł., 
601 720 840

!Ursynów, 2  pok. 32 m2, do
wejścia, dobry standard, blok 
z windą, 601 720 840

!Ursynów, 3 pok. 68 m2, 
dobry standard, do wejścia, 
601 720 840

Domy:
! 300 m2, do wejścia, Ursynów,

Las Kabacki, 601 720 840
!Kabaty dom 190/400 m2, do

wejścia, 601 720 840
!Dom Kabaty, 190/410 m2,

blisko metra, cisza, spokój, 
601 720 840

!Dom Sadyba, 125 m2, do
wejścia, 601 720 840

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

!Konstancin, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1,49 mln.
zł, 601 720 840

!Mokotów, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840, 

! Pół bliźniaka na działce 450
m2, dobry standard, do wejścia,
blisko metra, dobra cena, 
601 720 840, 

! Pyry, 350 m2, działka 1300
m2, blisko Las Kabacki. Świetny na
firmę, świetny na mieszkanie, 
601 720 840

! Sadyba, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840

! Segment 290 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, może być na firmę. Cena -
1 450 tys. zł, 601 720 840

! Segment skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840

!Zalesie G. 350/3000 m2,
ładny dom na pięknej działce 
w świetnej cenie, 601 720 840

Działki:
!Działka Konstancin-

Borowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840

!Działka Konstancin-
Jastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 300 tys. zł, 
601 720 840

! Powsin, działka usługowo-
przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

!Wilanów, Kępa Zawadowska,
13 700 m2,usł.-przem.-
inwestycyjna, z planem, 400 zł/m2

Do wynajęcia:
!Konstancin - do wynajęcia

dom przy głównej ulicy, na firmę
lub do zamieszkania. 
Cena 10 000 zł., tel. 601 720 840

!Mokotów 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

Lokale handlowe:
!Ursynów, lokal  43 m2. Dobry

standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,  
601 720 840,

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

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

“Van Der Zal” pilnie szuka dla
swoich klientów: mieszkań,

apartamentów, domów,
rezydencji,

niezabudowanych działek
gruntu w południowej części

Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, Stegny,

Ursynów, itd.). 
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net 

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 
“Van Der Zal” pilnie
poszukuje mieszkań

dwupokojowych,
trzypokojowych 

i czteropokojowych do kupna
bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

DO SPRZĄTANIA ośrodka w
Konstancinie, 694 720 276

MECHANIKA samochodowego
zatrudnię, 602 424 774

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

POMOC kuchenna do pracy w
Konstancinie.600 250 437

PRACA dla kierowcy kat B.
Max.45 lat, 

tel.  535 170 170

ANTENY, 603 375 875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606 234 106

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DOMOFONY, 603 375 875
ELEKTROAWARIA, 

507 153 734
ELEKTRYK, 666 890 886
ELEKTRYK - kuchnie, 

507 153 734

GAZ, hydraulika, 513 965 304
GLAZURA, gładź, panele, płyty

G-K, malowanie, elektryka,
hydraulika, 692 885 279

GLAZURA, remonty, 
796 664 599

GLAZURNIK
690 61 30 31

HYDRAULIK pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY 
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 

696 37 37 75

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

KOPIOWANIE kaset video 
na DVD, 

502 288 514

MALARSKIE, tapetowaqnie, 
22 644 94 55; 607 775 259

MALOWANIE, referencje, 
722 920 650

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp.,

22 644 52 59, 
501 122 888

OCIEPLANIE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej, 
794 027 037

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie, 

501 535 889

REMONTY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

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

STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE, 

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

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

TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WYLEWKI agregatem, 
668 327 588

WRÓŻKA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

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

Ważne telefony

KtKtórór y lepszy?y lepszy?
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje RRyysszzaarrdd KKuurrzzeellaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii..
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,, 2222 kkwwiieettnniiaa,, 1188..0000::
Kino Dokumentu w Domu
Sztuki zaprasza na pokaz pn.
“Wieczór Filmowy z Andrze-
jem Barańskim”. W programie
filmy: “Książka skarg i wnio-
sków”, “Wypracowanie”, “Alo-
sza Shop, czyli kram Awdieje-
wa”  i “Warzywniak, 360 st.”
oraz spotkanie z reżyserem.
Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 2233 kkwwiieettnniiaa,, 1166..0000::
Dom Sztuki i Teatrzyk Dziecięcy
Siadaj Pała! zapraszają na spek-
takl “Zaczarowane podwórko”
oparty na wierszach Danuty Wa-
wiłow. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 2233 kkwwiieettnniiaa 1188..0000::
Pokaz filmowy z cyklu “W Sta-
rym Kinie ze Stanisławem Ja-
nickim”. W programie film nie-
my “Bartek zwycięzca” (Polska
1923, reż. Edward Puchalski) z
muzyką na żywo w wyk. tria w
składzie: Waldemar Rychły (gi-
tara, instrumenty perkusyjne),
Krzysztof Kubasik (wioloncze-
la), Kuba Majda (klarnet).
Wstęp wolny.

PPiiąątteekk,, 2288 kkwwiieettnniiaa,, 1188..0000::
wieczór z tomikiem poezji
mieszkanki Ursynowa Janiny
Próchniewskiej pt. “Okruszki ży-
cia, okruszki dnia”. Wstęp wolny.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Muzyczny Kabaret Wojtka Dą-
browskiego, czyli w skrócie
MKWD, to inicjatywa artystycz-
na ursynowianina Wojciecha Dą-
browskiego. Satyryka i dzienni-
karza związanego na co dzień z
tygodnikiem PASSA. Zaprasza-
my serdecznie na występ Wojtka w
DK Stokłosy 28 kwietnia (piątek) o
godzinie 18:00.

Zapraszamy na wernisaż wy-
stawy Joanny Mrozowskiej “Ma-
larstwo”, który odbędzie się w
Galerii U w niedzielę 23 kwietnia
o godzinie 17:00.

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

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

2233 kkwwiieettnniiaa ((nniieeddzziieellaa)) oodd 99,,0000
ddoo 1133,,0000 ORLEN MARATHON -
STREFA KIBICOWANIA URSY-
NÓW - skrzyżowanie AL. K.E.N. i ul.
INDIRY GANDHI zagrają zespoły
iM Rock Sceny DK SMB IMIELIN:
RED CAPE WOLF, MiTH, RADO-
SŁAW STOLAR. ZAPRASZAMY
DO STREFY KIBICOWANIA.

- 2233 kkwwiieettnniiaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1188,,0000 Koncert “Wiosenne Opo-
wieści” w wykonaniu zespołu Ad
Rem. Scenariusz i reżyseria - Zo-
fia Rosińska, oprawa muzyczna

- Paweł Choina, występują: Kry-
styna Paszkiewicz, Irmina Śli-
wińska, Paweł Choina, Tadeusz
Dreger. Wstęp - zaproszenia.

GGaalleerriiaa UUcczznniiaa zzaapprraasszzaa ww nniiee-
ddzziieellęę,, 2233 kkwwiieettnniiaa oo ggooddzz.. 1177..0000 na
otwarcie wystawy malarstwa miesz-
kanki Ursynowa Krystyny Kozłow-
skiej. wystawa czynna do 9 maja. 

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

2277..0044..22001177,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz..
1188::0000 - KLUB PODRÓŻNIKA -
pt. “Maoi, salary i graffiti”. Spo-
tkanie o podróży na Wyspę
Wielkanocną poprowadzi Tere-
sa ŻOŁĄDEK.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2200..0044 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
drem Arturem Jagnieżą w cyklu
wieczorów czwartkowych pt.:
“Wojska obrony terytorialnej w
Polsce”

2255..0044 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Opowieści o miło-
ściach pt.: “Romantycy zakocha-
ni: Krasiński i Norwid”

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