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Czy naprawdę kierowcy są
winni, że w Warszawie nie

ma gdzie parkować?
Czyt. str. 8
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C o się zmieniło w warszaw-
skich majówkach od cza-
sów PRL? Chyba to głów-

nie, że wtedy mieliśmy jeden po-
chód pierwszomajowy, a teraz ma-
my wiele najróżniejszych biegów
ulicznych. To dobra zmiana, tym
bardziej, że dawni uczestnicy po-
chodów pierwszomajowych czę-
ściej teraz maszerują w konduk-
tach pogrzebowych, a w biegach –
ze zrozumiałych względów – domi-
nuje młodzież. Tyle że właśnie ona
w dużym stopniu przekonuje się, iż
warto szanować Święto Pracy, bo
kiedyś zmuszało się młodych do
podejmowania roboty po stu-
diach, a teraz niemal każdy ab-
solwent marzyłby o tym, by peł-
nomocnik do spraw zatrudnienia
przyniósł mu ofertę z jakiejś fir-
my na tacy. I na dodatek zmusił
pracodawcę do niezatrudniania
młodego na umowie śmieciowej,
tylko na „pełnym etacie”.

N o cóż, w o wiele gorszej sy-
tuacji od dopiero rozpo-
czynającej karierę zawo-

dową młodzieży są ludzie z wielo-
letnim stażem pracy, których –
jak to się stało w Telewizji Pol-
skiej – przenosi się do tak zwanej
firmy outsourcingowej, co w
praktyce oznacza rychłe ich wy-
kopnięcie na aut. Akurat w TVP
przez długie lata panowało
nadzatrudnienie, ale faktem jest,

że na widok tego, co z telewizją
publiczną uczynili politycy, nóż
się w kieszeni otwiera. 

R ok temu mieliśmy 1 maja w
Warszawie choć częściowy
obraz jak za PRL, ponieważ

na czele pochodu Sojuszu Lewicy
Demokratycznej maszerował do-
świadczony w tej materii nasz są-
siad z Ursynowa, były premier Le-
szek Miller, który w dodatku do-
brał sobie do kompanii niemiec-
kiego polityka Martina Schul-
za,szefującego socjalistom w Parla-
mencie Europejskim. Schulz ostro
pokrzykiwał przeciwko bankom-
-krwiopijcom ludu pracującego i
jego postulaty jakby znalazły w
tym roku chociaż częściowe zrozu-
mienie w naszym kraju. Nie wiado-
mo, czy tegoroczny pochód SLD
przyniesie podobny sukces, bo par-
tia ma jakby sezon Ogórkowy... 

W arto natomiast przypo-
mnieć, że o ile Leszek
Miller był i jest nadal go-

rącym orędownikiem Unii Euro-
pejskiej, o tyle w ubiegłorocznej
manifestacji narodowców wykrzy-
kiwano hasło „Precz z Unią Euro-
pejską”, wskazując jej akolitów:
„Pedofile, pederaści to są Unii entu-
zjaści”. Gdyby uwierzyć narodow-
com, to na większość Polaków trze-
ba by bardzo uważać. 

T ymczasem jednak uwagę
naszego społeczeństwa za-
przątają zupełnie inne spra-

wy. Jedną z nich jest nawrót do
dyskusji, czyśmy jako społeczeń-
stwo podczas okupacji hitlerow-
skiej pomagali Niemcom mordo-
wać Żydów, czy bardziej pomaga-
li Żydom wymykać się z rąk Niem-
ców, czy też po większej części pa-
trzyli na Holocaust obojętnie. A
ponieważ dyskusja nabrała nie-
oczekiwanie charakteru między-

narodowego, w tym numerze włą-
cza się do niej (na str. 9) dr Stani-
sław Abramczyk. W całym tym
światowym zamęcie nie zwraca
się uwagi na to, że – jak to zwykle
bywa – żadna strona nie jest w re-
lacji historycznej bez winy. Pod-
kreślając bowiem przeogromny
wkład narodu żydowskiego w roz-
wój nauki i kultury oraz wypomi-
nając Niemcom zainicjowanie za-
głady tej nacji, trudno nie zauwa-
żyć, kto – dla odmiany – zgotował
ostatnio światu finansowy Holo-
caust. A nie uczynili tego ani Pig-
meje, ani Indianie, ani tym bar-

dziej australijscy Aborygeni. Gdy-
by zaś zacząć w skali stuleci rozli-
czać na przykład krzywdy, jakie
nawzajem wyrządzali sobie Pola-
cy, Żydzi i Ukraińcy, to naprawdę
trudno byłoby dociec, kto był w
tym wszystkim najbardziej po-
szkodowany. Tylko, czy takie roz-
liczenia maja jakikolwiek sens?

S ens ma natomiast świado-
me rozglądanie się po glo-
balnej wiosce, jaką stał się

nasz świat. I z tego punktu widze-
nia godne pochwały są urządzane
na Ursynowie z inicjatywy Klubu
Ambasadora wykłady na temat

zagadnień polityki międzynaro-
dowej daleko ważniejszych niż de-
monizowany obecnie przez wła-
dze naszego państwa zamach na
suwerenność Rzeczypospolitej w
postaci próby przejazdu motocy-
klowej kawalkady Nocnych Wil-
ków. Ostatnim tematem wykładu,
wygłoszonego w Akademii Finan-
sów i biznesu Vistula było goniące
światowych liderów i generujące
1/4 globalnego produktu narodo-
wego brutto ugrupowanie BRICS,
utworzone przez Brazylię, Rosję,
Indie, Chiny i Republikę Południo-
wej Afryki. Ugrupowanie, którego

symbolicznymi postaciami mogą
być Putin i Pele,  dąży między inny-
mi do stworzenia w świecie nowe-
go systemu walutowego – i to po-
winno bardziej zainteresować dzi-
siejszą młodzież niż pedofile, pe-
deraści i euroentuzjaści. Cholera
wie bowiem, co nam się w perspek-
tywie lat najbliższych szykuje. 

Generałowie każą się szyko-
wać na ewentualną wojnę,
co jedni przyjmują jako ko-

nieczność wydawania kolejnych
miliardów złotych na kupowanie
przez Polskę przestarzałego uzbro-
jenia, które wprawdzie nie da odpo-
ru ewentualnemu agresorowi, ale
go na pewno rozśmieszy i przy-
najmniej będzie wesoło, czyli – jak
mawiają Rosjanie – i straszno, i
smieszno. Ja akurat, biorąc pod
uwagę wyjątkowo długi najbliższy
weekend, ale i cały maj, radziłbym
zrealizować jakiś program relak-
su, o co nie będzie trudno. Chociaż-
by w Konstancinie i jego obrzeżach,
gdzie już za kilka dni (9-10 maja)
czeka nas Flis Festiwal w Gassach.
I nie warto się przejmować tym, że
w miejscowości, w której mieszka-
ją najwięksi polscy bogacze, odbę-
dzie się wkrótce obowiązkowy od-
strzał dzików, które nazbyt przy-
zwyczaiły się już do luksusowego
jadła spożywanego na krzywy ryj. 

W ypoczynek szczególnie zaś
potrzebny jest mieszkań-
com Ursynowa, których

już niedługo czeka rodzaj trzęsienia
ziemi, gdy przez tę dzielnicę zacznie
się przeprowadzać trasę ekspreso-
wą S2, czyli regularną autostradę.
Póki czas, warto zmykać przynajm-
niej do Lasu Kabackiego lub w jesz-
cze bardziej ustronne miejsce.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Po raz pierwszy w swojej
kadencji burmistrz dziel-
nicy Ursynów Robert Kem-
pa, spotkał się z mieszkań-
cami Ursynowa. Chodziło
o zapoznanie się z proble-
mami osób z terenu Nato-
lina. Włodarz dzielnicy
starał się odpowiedzieć na
wszystkie pytania.

Na spotkanie nie przybyło
wielu mieszkańców. W głównej
mierze krzesełka zajęli ursynow-
scy radni oraz lokalni działacze.
Zagadnienia, jakie poruszano,
dotyczyły głównie budowy prze-
dłużenia ulicy Ciszewskiego oraz
poszerzenia jezdni ulicy Płasko-
wickiej. 

Burmistrz potwierdził, że
dzielnica pozyskała środki na
budowę przedłużenia tej
pierwszej ulicy. Najpierw jed-
nak należy ją odpowiednio za-
projektować, a dopiero po uzy-
skaniu wszystkich pozwoleń
będzie można przejść do etapu
budowy.

Jeżeli chodzi o poszerzenie
ulicy Płaskowickiej, to Zarząd
Miejskich Inwestycji Drogo-
wych zamierza to zrobić dopie-
ro po wybudowaniu dalszego
odcinka Południowej Obwod-
nicy Warszawy.

Jeden z gości zapytał burmi-
strza o zabudowę balkonów. Je-
go zdaniem, są to nielegalne
działania mieszkańców, które
wizualnie psują estetykę dziel-
nicy.

Dzielnica twierdzi, że zgłasza-
ją się do urzędu mieszkańcy, któ-
rzy proszą o pozwolenie na za-
budowę balkonów i często takie
zgody otrzymują. Jednak więk-
szość mieszkańców takie zabu-
dowy tworzy nielegalnie i tą
kwestią powinni zająć się za-
rządcy budynków oraz nadzór
budowlany.

Mieszkańcy skarżyli się także
na hałas dobiegający ze skate-
parku, mieszczącego się przy uli-
cy Przy Bażantarni. Prosili o roz-
wiązania, które wyciszyłyby od-
głos stukających deskorolek, ja-
ki dobiega do ich mieszkań.

Urzędnicy obiecali, że przyj-
rzą się sprawie i poszukają sen-

sownego rozwiązania. W grę
wchodzi nasadzenie dużej licz-
by drzew, które mogłyby wygłu-
szyć hałas. 

Kolejna prośba mieszkańców
dotyczyła regulacji ruchu na
skrzyżowaniu ulic Puławskiej i
Poleczki. Obecnie w godzinach
szczytu, aby wyjechać z Polecz-
ki w lewo w Puławską w kierun-
ku centrum, kierowcy muszą
stać w półgodzinnym korku. Po-
dobnie jest po drugiej stronie
skrzyżowania – wyjazd z Pilec-
kiego w stronę Piaseczna także
jest na długo zablokowany.
Wszystko przez to, że na skrzy-
żowaniu nie ma świateł do skrę-
tu w lewo. Mieszkańcy prosili o
interwencję. 

Dzielnica obiecała, że w tej
sprawie skontaktuje się z Zarzą-

dem Dróg Miejskich i postara
się wynegocjować, aby zamon-
towano światła do lewoskrętu z
Pileckiego.

Mieszkańcy pytali także, czy
burmistrz popiera nową lokali-
zację dla Targowiska na Dołku
przy ulicy Polaka. Część osób
jest przeciwna przeniesieniu ba-
zarku, który miałby się znajdo-
wać wzdłuż reprezentacyjnej
ulicy, jaką jest al. KEN.

Tu burmistrz zapytał wprost:
– A gdzie obecnie na Boga znaj-
duje się bazarek? Bo wydaje mi
się, że przy al. KEN i Płaskowic-
kiej. On już jest przy głównej
ulicy Ursynowa, nieprawdaż?
Targowisko to podmiot prywat-

ny, a nie miejska spółka, której
szukamy lokalizacji. Moim 
zdaniem bazarek powinien 
istnieć.

Pytano także, czy dzielnica
planuje podwyżki dla pracowni-
ków oświaty – chodziło o osoby
najniżej zarabiające. Urząd nie
podejmie żadnych decyzji o
podwyżkach do końca czerw-
ca. Dopiero po tym terminie bę-
dzie można powiedzieć coś wię-
cej, kiedy dzielnica pozna sto-
pień realizacji dochodów. 

Spotkanie trwało prawie dwie
godziny. Następne – z mieszkań-
cami Natolina i Imielina Zachod-
niego – odbędzie się 6 maja o
godzinie 18:00 w Szkole Pod-
stawowej nr 310 przy ulicy Ha-
wajskiej.

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

Pierwsze spotkanie burmistrza z mieszkańcami

Co z Ciszewskiego i Płaskowickiej?Z okazji Dnia Flagi RP 
Ursynów rozda 1000 flag 

Informujemy, że w czwartek, 30 kwietnia, od godz. 9.00 w informacji głównej Urzędu Dziel-
nicy Ursynów zostanie rozdanych 1000 flag RP z okazji Dnia Flagi, który obchodzimy 2 maja. Ak-
cja rozdawania polskiej flagi przed Dniem Flagi jest prowadzona od 2011 roku i stała się już na
Ursynowie tradycją.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest 2 maja, a ustanowiony został 20 lutego
2004 roku. Flaga jest symbolem suwerenności państwa lub narodu. Jej zniszczenie lub obelży-
we traktowanie uważane jest za obrazę narodu. Wywiesza się ją na urzędach państwowych w trak-
cie świąt, uroczystości i spotkań międzynarodowych. Podlega ochronie prawnej.

Według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. (z późn. zm.) o godle, barwach i hymnie Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych barwami RP są kolory biały i czerwony, ułożo-
ne w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru bia-
łego, a dolny koloru czerwonego. Przy umieszczaniu barw RP w układzie pionowym kolor biały
znajduje się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. Flaga w barwach RP ma kształt pro-
stokąta, w którym ustawowy stosunek szerokości do długości wynosi 5:8.
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Na tę rozbudowę mieszkańcy Ursynowa czekali od lat.
Dzielnicy wreszcie udało się pozyskać środki na poszerze-
nie ulicy Pileckiego na odcinku od Płaskowickiej do Roe-
ntgena. Latem trzeba będzie liczyć się z utrudnieniami.

Ta inwestycja była przekładana przez ostatnie lata z powodu
braku środków w kasie miasta. W tym roku nareszcie udało się je
uzyskać. Dzielnica Ursynów wystąpiła więc o pozwolenie na budo-
wę, które – jak mówi burmistrz Robert Kempa – powinniśmy uzy-
skać już lada dzień. 

– Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, z którym je-
stem w stałym kontakcie, musi otrzymać od wszystkich zaintereso-
wanych budową instytucji potwierdzenie zapoznania się z doku-
mentacją. Z tego, co wiem, czekamy na potwierdzenie od jednej fir-
my. Wówczas biuro Architektury wyda nam pozwolenie na budo-
wę. Jednocześnie w urzędzie trwają już prace nad przygotowaniem
przetargu, w wyniku którego wyłonimy wykonawcę – mówi bur-
mistrz dzielnicy Robert Kempa. 

Według założeń ulica Pileckiego ma zostać poszerzona o kolej-
ne dwa pasy ruchu. Obecna sytuacja jest nie do przyjęcia. Na wą-
skim gardle ulicy często tworzą się zatory, autobusy nie mają zatok
przystankowych, a przejścia dla pieszych są wyjątkowo niebez-
pieczne. Podczas przebudowy zostanie rozwiązany jeszcze jeden
problem, a mianowicie nastąpi przebudowa skrzyżowania Pileckie-
go z ulicą Gandhi. To wyjątkowo niebezpieczne skrzyżowanie, a wy-
jazd z Gandhi na Pileckiego w stronę ulicy Płaskowickiej jest w go-
dzinach szczytu praktycznie niemożliwy. Na skrzyżowaniu pojawić
się ma długo wyczekiwana sygnalizacja świetlna. 

Przy ulicy powstaną wreszcie zatoki autobusowe, a wzdłuż niej
pojawią się ścieżki rowerowe. Start inwestycji ma nastąpić latem te-
go roku, ale już teraz rozpoczęto prace przygotowawcze. W tym ty-
godniu zaczęła się wycinka drzew i krzewów pod tę inwestycję. Od-
danie ulicy do użytku ma nastąpić jesienią tego roku. W budżecie
na poszerzenie Pileckiego dzielnica ma zabezpieczone środki w wy-
sokości około 13 mln złotych. A g n i e s z k a  P a j ą k - C z e c h

Na ostatniej sesji Rady
Dzielnicy burmistrz Ursy-
nowa Robert Kempa pod-
sumował 100 dni działa-
nia nowego zarządu. To
samo uczyniła opozycja. 

Na specjalnej konferencji pod-
sumowano poczynania nowego
zarządu i oceniono jak dotych-
czasowa praca nowego włoda-
rza wygląda w oczach Naszego
Ursynowa. Nie wszystkie punk-
ty działalności były krytykowa-
ne. Znaleziono także pozytywne
aspekty.

Oceny dokonywał radny Na-
szego Ursynowa Paweł Lenarczyk
wraz z Piotrem Skubiszewskim
– byłym radnym i kandydatem
na burmistrza obecnej kadencji,

członkiem stowarzyszenia Nasz
Ursynów. W konferencji wzięła
udział radna NU Goretta Szymań-
ska oraz Jarosław Płaskociński,
członek stowarzyszenia NU.

Przedstawiciele NU zaczęli od
zaprezentowania oceny politycz-
nej. Ich zdaniem, rządząca koali-
cja w głównej mierze opiera się
na nieszczerości i intrydze. Cho-
dziło tu głównie o zachowanie
radnej Teresy Jurczyńskiej-O-
wczarek, która wbrew wcze-
śniejszym ustaleniom nie popar-
ła kandydatury Piotra Skubi-
szewskiego na stanowisko bur-
mistrza Ursynowa. Zdaniem NU
taka koalicja jest niestabilna, co
nie wróży niczego dobrego na
przyszłość. Jak podkreślają
przedstawiciele NU, w najbliż-
szych latach Ursynów czekają
trudne decyzje, m. in. kwestie
związane z budową Południo-
wej Obwodnicy Warszawy czy
przeniesienie Targowiska na
Dołku, gdzie należy wykazać się
najwyższą skutecznością dzia-
łań, czego obecna koalicja nie
gwarantuje. 

„Potwierdzeniem jest choćby
fakt, iż koalicja była niezdolna
do dokonania wyboru zarządu
dzielnicy Ursynów w ustawo-
wym 30-dniowym terminie.
Pierwszy raz w historii ursynow-
skiego samorządu zarząd został
powołany w tzw. trybie komisa-
rycznym przez prezydenta War-
szawy. Obecny zarząd to zarząd
przyniesiony w teczce”.

Personalne cięcia
Nasz Ursynów nie zgadza się z

wyborem wiceburmistrza Cioł-
ko, który nie posiada wyższego
wykształcenia ani doświadcze-
nia samorządowego. To samo ty-
czy się radnej Teresy Jurczyńskie-
j-Owczarek, która została wybra-

na na przewodniczącą Rady
Dzielnicy, a w oczach NU nie jest
osobą godną do pełnienia tej
funkcji. Sto pierwszych dni to w
opinii NU także szykany wobec
pracowników urzędu – zwolnie-
nie naczelnika wydziału promo-
cji, osoby prowadzącej sprawy
budżetu partycypacyjnego czy
wreszcie zmuszenie do rezygna-
cji z pracy naczelnika wydziału
prawnego. W urzędzie zostały za-
trudnione bez publicznych kon-
kursów nowe osoby z polityczne-
go nadania – głównie z Inicjatywy
Mieszkańców Ursynowa. 

Ocena finansów dzielnicy tak-
że wygląda niekorzystnie. 

„Działania nowych władz w tej
materii są rozczarowujące mię-
dzy innymi z powodu braku zgło-
szenia autorskich wniosków do
budżetu. Przywrócenie środków
pod budowę ulic Pileckiego, Ba-
letowej, odwodnienie Farbiar-
skiej, wykup gruntów pod ulicę
Drzemlika to rzecz standardowa.
Te inwestycje zostały już wcze-
śniej rozpoczęte i potrzebę prze-
sunięcia ich na rok 2015 zgłosił

poprzedni zarząd, ponieważ nie
było możliwe ich wykonanie w
roku poprzednim. Przypisywa-
nie sobie takich zasług przez
obecnego burmistrza to czysta
propaganda i jest to nieuczciwe
względem mieszkańców”. 

W Wieloletnim Planie Inwe-
stycyjnym przesunięto 7 mln zł
na wykup gruntów pod budowę
ulicy Ciszewskiego-bis, ale Nasz
Ursynów zaznacza, że to także
był wniosek poprzednich władz
dzielnicy. Co więcej, w ubiegłej
kadencji, radni Platformy Oby-
watelskiej nie poparli tej propo-
zycji. Nasz Ursynów obwinia
obecny zarząd za to, że przypisu-
je on sobie nie swoje sukcesy i
działania.

„ Jeżeli mielibyśmy stosować
taką miarę skuteczności, to w
pierwszych dwóch miesiącach
swojego urzędowania poprzedni
zarząd pozyskał około 30 mln zł,
które nie zostały wydane przez
poprzedników w 2010 roku”.

Dzielnicowa oświata
Oburzenie członków Naszego

Ursynowa wywołuje przede
wszystkim fakt likwidacji klasy
ratownictwa medycznego w LO
CIX im. Heleny Modrzejewskiej
oraz zaniechanie naboru do klas
terapeutycznych w Gimnazjum
nr 96. NU zastanawia się, komu
zależy na tych zmianach. „Tego
typu działania mogą spowodo-
wać odejście ze szkoły wykwali-
fikowanej kadry nauczycielskiej
i utratę kompetencji edukacyj-
nej dzieci, które nie poradziłyby
sobie w innych placówkach.”
Stowarzyszenie zwraca uwagę
na fakt, że profil terapeutyczny
utworzony został za czasów ist-
nienia gminy Ursynów, kiedy
przewodniczącym rady był obec-
ny zastępca burmistrza dzielni-

cy Ursynów odpowiedzialny
między innymi za dzielnicową
oświatę Wojciech Matyjasiak,
który teraz przyczynia się do li-
kwidacji profilu, jak gdyby
uśmiercając własne dziecko. NU
zapowiada, że nie podda się w
walce o obydwie szkoły. Prowa-
dzone są rozmowy zarówno z
uczniami, rodzicami, jak i dy-
rekcjami placówek. Nasz Ursy-
nów ma nadzieję, że uda się zna-
leźć wyjście z obecnej sytuacji. W
grę wchodzi między innymi po-
łączenie obydwu szkół w jednym
budynku. 

„Trzymamy za słowo pana
burmistrza Roberta Kempę, któ-
ry obiecał, że do końca kadencji
cały Ursynów objęty zostanie
planami zagospodarowania
przestrzennego. Jednak w okre-
sie 100 dni rada dzielnicy nie
wystąpiła z żadnym wnioskiem
do rady Warszawy o przystąpie-
nie do sporządzenia nowych pla-
nów dla Ursynowa.” 

Radni NU zwracają uwagę, że
władze dzielnicy zapowiadały
utworzenie zespołu, który zaj-
mie się przekształcaniem grun-
tów w wieczyste użytkowanie.
Jak zauważają jednak, na razie
nie widać żadnych efektów, a
problem jest ogromny, bowiem
gruntów o nieuregulowanej
prawnie własności jest na Ursy-
nowie aż 148 hektarów. Doty-
czy to głównie dotyczy spółdziel-
ni, gdzie mieszkańcy nie mogą
założyć ksiąg wieczystych. 

Pozytywy 
Wbrew wszystkiemu, obecna

opozycja zauważyła także po-
zytywy w działaniu obecnego
zarządu. Chodzi głównie o pro-
jekty, które utworzone zostały
w poprzedniej kadencji. NU cie-
szy się z faktu, że podjęto dzia-
łania zmierzające do budowy
pierwszego na Ursynowie do-
mu kultury przy ulicy Kajako-
wej, pozyskanie środków na wy-
kup działek pod budowę Ci-
szewskiego-bis, z podjęcia wy-
zwania budowy placu zabaw dla
dzieci niepełnosprawnych przy
przedszkolu przy ulicy Teligi, a
także deklaracji kontynuowa-
nia budowy Parku im. Cicho-
ciemnych oraz Parku Polskich
Wynalazców. 

Jednakże zdaniem Naszego
Ursynowa obecne zarządzanie
dzielnicą sprowadza się do pro-
stego administrowania nią i do
typowych zagrywek PR-owych,
na co członkowie NU kategorycz-
nie się nie godzą. Chcą, aby obec-
na koalicja włożyła więcej pracy
na rzecz mieszkańców dzielnicy.
Co na te zarzuty odpowie koali-
cja rządząca? Już niebawem
opublikujemy jej stanowisko.

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

Nasz Ursynów: po wyborach nowej władzy zostały tylko szumne zapowiedzi

Stroić się w cudze piórka?
Ulica Pileckiego 

będzie poszerzona

Zabezpiecz swoje mieszkanie przed włamaniem
Przed nami długi majowy weekend. Wielu z nas wyjedzie na zasłużony wypoczynek. Złodzie-

je jednak nie próżnują, a mieszkanie, w którym zgromadzony jest dorobek wielu lat pracy, może
stanowić dla nich łakomy kąsek. Radzimy, co zrobić aby nie stać się ofiarą włamania i przypomi-
namy aby współdziałać zawsze z sąsiadami, zwracając uwagę także na ich mieszkanie i dobytek.

Włamywacz najczęściej wchodzi drzwiami – próba wejścia do mieszkania lub domu przez okno, bal-
kon, okienko w piwnicy będzie przez przypadkowego obserwatora natychmiast zakwalifikowana jako
działanie przestępcze.  Sprawca wybierze więc drzwi, w których zamki może otworzyć szybko i cicho.

Jak zabezpieczyć mieszkanie?
– zamykaj okna i drzwi podczas  nieobecności oraz stosuj różnego rodzaju zabezpieczenia tech-

niczne dostępne na rynku, np. instalowanie systemów alarmowych, rolet antywłamaniowych, ate-
stowanych zamków do drzwi lub klamek okiennych z wkładką zabezpieczającą, co niewątpliwie
przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

– unikaj przechowywania w domu znacznych kwot pieniędzy i wartościowych przedmiotów.
Takie “dobre schowki” jak szafa z bielizną, doniczka z kwiatami, książki są bardzo dobrze znane włamywaczom

– jeżeli wyjeżdżasz na dłużej, przekaż do przechowania cenne dla Ciebie rzeczy osobom godnym zaufania i zapisz ich numery fabryczne,
oznakuj je w indywidualny, trwały sposób, niewidoczny dla złodzieja; sporządź listę, a jeżeli to możliwe, również dokumentację fotograficz-
ną cennych przedmiotów (biżuteria, antyki, cenne obrazy, itp.) - w przypadku kradzieży zwiększy to znacznie szansę ich odzyskania.

Zadbajmy o to, by po powrocie z długiego weekendu nie spotkała nas nieprzyjemna niespodzianka. Nie ma niestety idealnych za-
bezpieczeń przed włamaniem, ale sami możemy zminimalizować jego ryzyko. Bardzo ważne jest  przełamanie anonimowości
wśród mieszkańców jednego bloku lub osiedla, ustalenie zasad reagowania i wzajemnego ostrzegania się na wypadek zagrożenia.
W przypadku planowanego dłuższego wyjazdu nieocenioną może okazać się pomoc zaufanego sąsiada lub członka rodziny. Powierz-
my im komplet kluczy do naszego domu. Poprośmy, żeby co jakiś czas otworzyli okna i włączyli światło wieczorem, zabrali z wycie-
raczki ulotki i wyjęli korespondencję ze skrzynki na listy.

PPrrzzeebbuuddoowwęę uull.. PPiilleecckkiieeggoo
ppoopprrzzeeddzzaa wwyycciinnkkaa ddrrzzeeww
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Jedna z ulic warszawskich (Podleśna), którą przyozdo-
biono słupkami w kolorach narodowych są cenne bo
po kilkaset złotych, za nasze społeczne pieniądze. Cze-
mu służą? Niczemu.

Dwa pasy ruchu, po jednym w obie strony, następnie dość sze-
roka zatoczka do parkowania prostopadłego oraz szeroki pas dla ro-
werzystów i również szeroki dla pieszych.

Zawsze rozmawiam z osobami, którzy są uczestnikami danej
ulicy. Pytam czy mając zapewnione prawidłowe parkowanie, to
gdyby nie było tych słupków zostawiliby samochód na pasie rowe-
rowym lub chodniku, bo słupki te mają ich odwieść od takich za-
miarów. Padają odpowiedzi, to jest chore, absurdalne a nawet
wręcz przestępcze działania urzędników państwowych. Mówiono
mi, że dotyczy to różnego szczebla, a w Warszawie dotyczy to ab-
solutnie wszystkich szczebli.

Bardziej drastycznym przypadkiem jest wyznaczone parkowanie
równoległe na szerokich chodnikach (np. ul. Rosoła, KEN blisko TE-
SCO, Sobieskiego i wiele innych). Mimo narysowanych linii ciągłych
stoją szpalery słupków utrudniających parkowanie i wysiadanie. Na-
tomiast gdyby nie było słupków to i tak nie można by było zapar-
kować prostopadle bo zastawionoby przejście dla pieszych oraz
co dłuższe samochody wystawałyby na pas ruchu jezdni.

Co jest tego wszystkiego przyczyną?
ABSOLUTNY BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI! ABSOLUTNA BEZ-

KARNOŚĆ!
I do tego jeszcze koalicyjny parasol ochronny.
Powtórzę swoje slogany: GDZIE NIE MA KARY, TAM NIE MA

MIARY. TAK DALEJ BYĆ NIE MOŻE!
W ł a d y s ł a w  M a r d a s

Absurd słupków-głupków
List � List � List � List � List � List � List

SSłłuuppkkii-ggłłuuppkkii zzaacczzęęttoo 
tteeżż wwbbiijjaaćć nnaa BBeellggrraaddzzkkiieejj
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Śmietnik jakim jest polski
krajobraz być może zosta-
nie uporządkowany. Se-
nat przyjął bowiem po-
prawki do tzw. ustawy
krajobrazowej zwiększa-
jące kary za umieszczanie
wielkoformatowych re-
klam na budynkach. Pro-
jekt ustawy wraca jednak
do Sejmu, a tam już czeka
silne lobby reklamowe. 

Reklama wielkopo-
wierzchniowa w cen-
trum dużego miasta

może przynosić nawet 100 tys.
złotych zysku miesięcznie. W
projekcie ustawy krajobrazowej,
z trudem upichconej przez Sejm,
widniał zapis, że samorząd mo-
że uchwalić zakaz umieszczania
wielkopowierzchniowych reklam
na budynkach, zdemontować
nielegalną reklamę, wystawić za
nią rachunek i nałożyć grzyw-
nę... do 5 tys. złotych. Jest to
sankcja wręcz śmieszna, bowiem
wydaje się niemożliwe, aby groź-
ba tak niskiej grzywny okiełzna-
ła niezdrowe zapędy branży re-
klamowej. Natychmiast zaprote-
stowała duża część samorządow-

ców oraz organizacje pozarzą-
dowe walczące o uporządkowa-
nie zaśmiecanej przestrzeni pu-
blicznej. Antyreklamowe obywa-
telskie ruchy wsparły media i
prawdopodobnie ich naciski, jak
również zbliżające się wybory
parlamentarne, sprawiły, że Se-
nat zdecydował się na znaczne
zwiększenie sankcji za umiesz-
czanie nielegalnych reklam. 

Losy ustawy krajobrazo-
wej to kolejny dowód na
to, że polskim parlamen-

tem rządzi lobby kontrolujące
różne obszary legislacyjnej dzia-
łalności, dla których interes pu-
bliczny stoi na dalszym planie.
Tak jest m. in. z ustawą reprywa-
tyzacyjną od wielu lat skutecznie
blokowaną przez wyjątkowo sil-
ne w Sejmie i Senacie lobby praw-
nicze. Nie ma bowiem innego wy-
tłumaczenia na to, że tak ważna
z punktu widzenia finansów pań-
stwa ustawa nie jest jeszcze
uchwalona, choć rządząca koali-
cja ma swój rząd, swój parlament
i swojego prezydenta. Projekt
ustawy o ochronie krajobrazu
wpłynął do Sejmu dwa lata temu
i ugrzązł w sejmowej „zamrażar-

ce”. Kiedy wreszcie zajęła się nim
powołana w tym celu nadzwy-
czajna podkomisja sejmowa oka-
zało się, że praktycznie pracuje
ona w sposób tajny, niczym komi-
sja ds. służb specjalnych. 

Członkowie podkomisji
nadzwyczajnej nie byli
skłonni do współpracy

na żadnym polu z przedstawi-
cielami samorządu i organizacji
pozarządowych. – Dokumenty
wyciągaliśmy na podstawie do-
stępu do informacji publicznej i
zajmowało to dużo czasu – żali-
ła się mediom Aleksandra Stę-
pień, szefowa stowarzyszenia
“Miasto Moje a w Nim”, które
walczy o jakość przestrzeni pu-
blicznej. – Kiedy w końcu posło-
wie przekazali projekt pod ob-
rady Sejmu wiedzieliśmy, że nie
możemy pozwolić, aby ustawa
została uchwalona w takim
kształcie. Najważniejszy zarzut
był taki, że podkomisja nadzwy-
czajna wykreśliła z projektu kar-
ne opłaty administracyjne się-
gające ponad 20 tys. złotych. 

Senat głosował kwestię
wysokości kar w 33. po-
prawce. Zgodnie z jej za-

pisem, karę ponosi podmiot od-
powiedzialny za umieszczenie
reklamy, natomiast jeśli nie jest
możliwe ustalenie przedsiębior-
stwa, to ukarany zostanie wła-
ściciel terenu, na którym zlokali-
zowany jest nośnik. Ma to być le-
karstwo na zlecanie umieszcza-
nia reklam przez „firmy krzaki”,
których danych nie sposób po-
tem ustalić. Kara za nielegalne
reklamy ma wynosić 40-krotność
stawki opłaty reklamowej
uchwalanej przez gminę. Opłaty
naliczane będą od chwili wszczę-
cia postępowania. Kary zostaną
wymierzone w formie decyzji ad-
ministracyjnej wydanej przez
wójta (burmistrza lub prezyden-
ta) i stanowić będą dochód gmi-
ny. Poprawka została przyjęta 57
głosami, przeciwko głosowało 21
senatorów, wstrzymało się od
głosu 3, nie głosowało 19.

Przyjęto również ustale-
nia co do reklam emitu-
jących światło. Maksy-

malną luminację określi w dro-
dze rozporządzenia minister in-
frastruktury i rozwoju. Na wy-
świetlaczach informacje będą
mogły się zmieniać nie rzadziej
niż 10 sekund, zabronione bę-
dzie emitowanie ruchomych ob-
razów. Początkowo pod głoso-
wanie poddano propozycję od-
rzucenia projektu ustawy, jed-
nak wniosek klubu PiS nie uzy-
skał większości. Odrzucona zo-
stała poprawka senatora Łuka-
sza Abgarowicza (PO) o odszko-
dowaniach dla branży reklamo-
wej. Zadziwiające, że senator Łu-
kasz A. tak bardzo troszczy się o
dochody hermetycznie zamknię-
tej i bardzo zamożnej branży re-
klamowej. 

Po głosowaniu zwolenni-
cy uporządkowania
przestrzeni publicznej

odtrąbili sukces. Za wcześnie.
Głosowanie w Senacie nie jest
bowiem końcem drogi legisla-
cyjnej. Ustawa wróci do Sejmu,
a tam znów może uaktywnić się
lobby, które już raz pozbawiło
ustawę „zębów”, jak trafnie okre-
śliła to prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz -Waltz. Po-
słanka Śledzińska-Katarasińska:
„Treści uchwalone w ustawie

przez Senat są niekonstytucyj-
ne”. Wyjątkowy upór posłanki
PO z Łodzi można odebrać jako
działanie aspołeczne i wyjątko-
wo szkodliwe, bowiem zdecydo-
wana większość Polaków doma-
ga się od swoich przedstawicie-
li w parlamencie podjęcia zde-
cydowanych działań na rzecz
uporządkowania zaśmieconego
polskiego krajobrazu.

Reprezentanci branży
reklamowej z pewno-
ścią nie złożą broni. Ich

zdaniem przegłosowana przez
Senat ustawa spowoduje uszczu-
plenie dochodów branży, zamy-
kanie firm i zwalnianie pracow-
ników. Pytanie na dziś jest takie:
czy w Sejmie weźmie górę szero-
ko pojęty interes społeczny, czy
raczej potrzeby grupki robiącej
interesy w branży reklamowej,
gdzie zarobki znacznie przekra-
czają średnią krajową. Obawiam
się, że interes branży będzie dla
Sejmu ważniejszy. Jeśli tak się
stanie, Śledzińska-Katarasińska
oraz jej zwolennicy w parlamen-
cie powinni zostać surowo zwe-
ryfikowani przez obywateli w li-
stopadowych wyborach.    

Warszawa wymaga
pilnego oczyszcze-
nia ze śmieci maso-

wo naklejanych na miejskie la-
tarnie, znaki drogowe, budynki,
przystanki komunikacji miej-
skiej, ogrodzenia. Stolica pań-
stwa nie może przypominać
chlewu. Obowiązujące dzisiaj
przepisy czynią śmieciarzy -
wandali bezkarnymi, ba, wprost
zachęcają ich do działania.
Zgodnie z art. 63a kodeksu wy-
kroczeń, każdy kto umieszcza
w miejscu publicznym ogłosze-
nie, plakat, afisz, apel, ulotkę,
napis lub rysunek, albo wysta-
wia je na widok publiczny w in-
nym miejscu bez wymaganej
zgody właściciela lub zarządcy
obiektu, podlega karze ograni-
czenia wolności lub grzywny.
Wobec takiej osoby można rów-
nież orzec przepadek przedmio-
tów stanowiących przedmiot
wykroczenia oraz nawiązkę w
wysokości do 1500 złotych bądź
obowiązek przywrócenia do sta-
nu poprzedniego. 

Jednak egzekwowanie
odpowiedzialności za
powyższe wykroczenie

nie jest  łatwe. Służby porządko-
we często są bezsilne, gdyż ka-
rze podlega rozwieszający re-
klamy, a nie ich zleceniodawca,
co w praktyce wiąże się z ko-
niecznością zatrzymania spraw-
cy na gorącym uczynku.
Umieszczenie napisu lub rysun-
ku w miejscu do tego niewyzna-
czonym może również być wy-
stępkiem zwanym „uszkodze-
niem mienia”, jednak tylko wte-
dy, kiedy w wyniku takiego dzia-
łania nastąpiło pomniejszenie
wartości materialnej lub użyt-
kowej obiektu w takim stopniu,
że do usunięcia tego uszkodze-
nia konieczne jest naruszenie
ich substancji. W takim przy-
padku osoba, która niszczy,
uszkadza lub czyni niezdatną
do użytku cudzą rzecz, może
odpowiadać z art. 288 kodeksu
karnego ( kara pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do 5 lat).
Jeżeli czyn jest „mniejszej wa-
gi”, o czym decyduje sąd, spraw-
ca podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do roku.

Jak najszybsze wejście w
życie ustawy nakładają-
cej drakońskie kary za za-

śmiecanie przestrzeni publicz-
nej jest palącą koniecznością. Po
10 latach członkostwa w UE na-
sze miasta muszą upodobniać
się do miast zachodnioeuropej-
skich, w których ład i porządek
mają znaczenie pierwszorzęd-
ne. Niestety, dzisiaj przestrzenie
publiczne w polskich miastach
to bantustan – psie odchody na
chodnikach, nalepiane wszędzie
gdzie się tylko da, furczące na
wietrze papierowe śmieci imitu-
jące reklamy, byle gdzie zaparko-
wane auta niszczące zieleń miej-
ską i tarasujące wjazdy do bram,
a często drogę pojazdów komu-
nikacji miejskiej, etc. Być może
posłance Śledzińskiej-Katarasiń-
skiej i jej stronnikom z sejmo-
wych ław nie przeszkadza życie
w miejskim bajzlu, ale większość
Polaków nie godzi się z takim
stanem rzeczy.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Psie odchody to nadal po-
ważny problem Ursynowa.
Są dosłownie wszędzie, w
parkach, skwerach na
trawnikach. Pomimo obo-
wiązku sprzątania psich
kup, właściciele pupili
nadal tego nie czynią. La-
ta płyną, a w tej sprawie
ciągle nie widać konkret-
nych rozwiązań.

Oczywiście, zwierzaki nie są
niczemu winne. Raczej chodzi o
wychowanie i uświadamianie
właścicieli czworonogów. Nie-
którzy są zatwardziali w swoim
postanowieniu – psich kup nie
sprzątamy i tyle. Dlaczego? Od-
powiedź jest banalna: bo skoro
nie każdy sprząta, to dlaczego
ja mam robić inaczej?

Najbardziej ta sytuacja dener-
wuje mieszkańcy nieposiadają-
cych psów, choć i wśród właści-
cieli czworonogów, którzy po
swoich ulubieńcach sprzątają,
takie postępowanie także wzbu-
dza złość.   

– Zwracanie uwagi właści-
cielom, że nie sprzątają po
swoich psach, to najlepszy spo-
sób. Ja się nie boję odezwać.

Ostatnio widzę taką oto sytu-
ację: pani w szpileczkach i
płaszczyku wyprowadza małe-
go pieska, prawdopodobnie
yorka. Piesek tuż przy jej no-
dze załatwia swoją potrzebę, a
pani – jak gdyby nigdy nic –
odchodzi i udaje, że nie zauwa-
żyła, co się stało. Podchodzę
więc i mówię: pani piesek coś
zgubił… Co na to damulka?
Wyzwała mnie od różnych i po-
szła. Ale już na następny dzień
widziałam jak posprzątała po
piesku – mówi pani Anna,
mieszkanka Natolina.

Niestety, nie każdy ma taką
odwagę. Na nic się zdają tablicz-
ki z prośbą o sprzątanie po psach
czy mandaty od straży miejskiej.

Inna sprawa, że w naszej
dzielnicy nadal brakuje koszy na
psie odchody, o torebkach nie
wspominając. Owszem, te ko-
sze, którymi opiekuje się Zarząd
Oczyszczania Miasta, często wy-
posażane są w plastikowe wo-
reczki. Te jednak bardzo szybko
znikają bo właściciele psów wy-
ciągają je całymi rolkami zamiast
pojedynczo. Dla innych już nie
starcza. 

Gorzej jest z koszami należą-
cymi do dzielnicy czy spółdziel-
ni. W tych torebek nie znajdzie-
my. Akcja miasta pod szumną
nazwą „Psie sprawy Warszawy”
już się zakończyła, a wraz z nią
zniknęły papierowe torebki na
psie odchody, które do tej pory
przekazywał urząd dzielnicy.
Właściciele czworonogów mu-
szą radzić sobie sami.

Psie odchody to poważny pro-
blem nie tylko pod względem es-
tetycznym, ale też zdrowotnym.
Okazuje się bowiem, że psie od-
chody często przyczyniają się do
wielu chorób. Niesprzątnięta psia
kupa wysycha i zaczyna pylić,
uwalniając do powietrza, którym
oddychamy, pierwotniaki, jaja
tasiemca czy larw. Te zaś wywo-
łują mnóstwo chorób odzwierzę-

cych takich jak toksokaroza, tok-
soplazmoza czy salmonella. Naj-
bardziej na te choroby narażone
są dzieci, które bawią się na przy-
blokowych trawnikach. 

Mieszkańcy Ursynowa pragną
zmian w zakresie sprzątania po
psach. We wtorek w godzinach
popołudniowych przeprowadzo-
no na ten temat debatę. Zorgani-
zowali ją Jan Mieczysław Ławry-
nowicz oraz Ewa Sulej, którzy
wraz innymi obywatelami zatro-
skanymi o zdrowie innych, pró-
bowali znaleźć systemowe roz-
wiązanie problemu. 

– W dyskusji przedstawiono
modele kampanii społecznych,
nakierowanych na zmianę na-
stawienia do problematyki wśród
posiadaczy czworonogów. Chce-
my przeprowadzić kampanię
społeczną „Kupom na trawni-
kach mówimy NIE”. To ciekawy
pomysł nastawiony na edukację
i działania. Temat psiej kupy,
choć zabawny, jest też wstydli-
wy i powoduje antagonizmy
wśród mieszkańców. Dlatego po
wspomnianym spotkaniu może-
my śmiało powiedzieć, że naj-
ważniejszym punktem wyjścia

powinien być dialog. Trzeba w
ogóle zacząć rozmawiać o tej
sprawie, bo czy się komuś chce,
czy nie chce sprzątać po psie, pro-
blem jest i wraz z kurczeniem się
terenów otwartych, pokrytych
roślinnością, będzie to problem
coraz bardziej widoczny – mówi
Jan Mieczysław Ławrynowicz,
inicjator spotkania. 

Czy uda się osiągnąć cele,
wskazane w trakcie debaty i czy
mieszkańcy Ursynowa wreszcie
dostrzegą ten śmierdzący i kło-
potliwy dla nas wszystkich pro-
blem? Trzymamy kciuki za po-
wodzenie akcji. I jednocześnie
przypominamy: za niesprząta-
nie po swoim pupilu grozi man-
dat w wysokości do 500 złotych.
Mandat może wystawić straż
miejska, ale tylko w przypadku,
gdy strażnik zobaczy, że właści-
ciel nie posprzątał po swoim
psie. Jednym słowem, winowaj-
ca musi być przyłapany na go-
rącym uczynku, co proste – nie-
stety – nie jest. Musimy więc w
głównej mierze opierać się na
ludzkiej przyzwoitości i poczuciu
odpowiedzialności.

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

Zbierzmy się wreszcie wszyscy do kupy...

Lepiej iść równo niż wdepnąć w g....no

Dziś na razie jest śmietnisko, a miało być San Francisco...

Polska jako reklamowy burdel
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Według ostatnich danych staty-
stycznych („Rocznik Statystycz-
ny Warszawy 2014”), w naszym
mieście 31 grudnia 2013 r. zare-
jestrowanych było 1 022 262 sa-
mochodów osobowych, co spra-
wiało, że na 1000 mieszkańców
przypadały 592 auta. Jest to je-
den z najwyższych współczynni-
ków „motoryzacji” mieszkań-
ców wielkich miast Unii Europej-
skiej. Nic dziwnego, że problemy
z parkowaniem coraz większe. 

Wpoczątkach lat 90. XX wieku
najbardziej „zmotoryzowa-
nym” miastem Europy był

Mediolan, gdzie na 1000 statystycznych
mieszkańców przypadało 580 samo-
chodów osobowych. W Warszawie
wskaźnik ten wynosił wówczas 355, a w
Wiedniu, który jest podobnej wielkości
jak nasza stolica – 352.  Współczynniki
te, same w sobie, są interesujące, albo-
wiem dają możliwość dosyć szerokiej
interpretacji różnych zjawisk społecz-
nych i gospodarczych. Stają się jednak
jeszcze bardziej ciekawe, jeżeli skon-
frontuje się je np. z powierzchnią ulic (w
metrach kwadratowych) przypadającą
na jeden statystyczny samochód oso-
bowy. Żeby nie zarzucono mi, iż posłu-
guję się niepewnymi danymi, a na doda-
tek trudnymi do uzyskania, dla potrzeb
niniejszego artykułu posłużyłem się da-
nymi przygotowanymi dla potrzeb i na
zamówienie władz Warszawy przez
dwóch wybitnych naukowców (SGH) i
opublikowanych w opracowaniu pt.:
„Strategia rozwoju Warszawy do 2010
roku”, etap I (Warszawa 1997). 

Dokument ten, przyjęty przez
Radę Warszawy, jest niewąt-
pliwie znany (a przynajmniej

powinien być znany) większości pra-
cowników urzędu miasta, ale także wie-
lu radnym, którzy brali udział w jego
przygotowaniu i uchwaleniu. Według
danych pochodzących z wyżej wymie-

nionego dokumentu, a dotyczących po-
czątku lat 90. XX wieku, w Mediolanie
przypadało wówczas zaledwie 8 m kw.
powierzchni ulic w przeliczeniu na je-
den statystyczny samochód osobowy.
W Barcelonie współczynnik ten wyno-
sił 15,0, w Warszawie 24,0, w Rzymie
25,0, Budapeszcie 39,0, Pradze 47, Ber-
linie 54, a w Wiedniu – mającym podob-
ną do Warszawy liczbę samochodów
w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców
– było to 56 m kw., a więc ponad dwa
razy więcej niż w Warszawie. Okazuje
się więc, że zatłoczenie warszawskich
ulic nie wynika tylko z liczby samocho-
dów, ale także ze stosunkowo skromne-
go udziału ulic w ogólnej powierzchni
miasta. Według tych danych, udział po-
wierzchni ulic w ogólnej powierzchni
miasta wynosił w Barcelonie 15,9%, w
Wiedniu 9%, w Berlinie 8,5%, w Bu-
dapeszcie 4,4%, a w Warszawie 3,3%.
Ten pesymistyczny obraz potwierdza
inny, przytoczony w wymienionym
opracowaniu, współczynnik: gęstość
ulic na jeden kilometr kwadratowy ob-
szaru miasta. W Paryżu wynosił on
15,0, w Barcelonie 13,0, w Berlinie 10,7,
w Wiedniu 6,7, w Pradze 5,2, a w War-
szawie 4,4. Z tego samego źródła po-
chodzi również informacja, że przecięt-
na szerokość jezdni [w metrach] wy-
nosi w Barcelonie 15,9, w Wiedniu 9,0,
w Berlinie 8,5, w Pradze 3,7, a w War-
szawie 3,3 metra.

Od lat 90. w Warszawie przyby-
ło stosunkowo niewiele no-
wych dróg, a liczba samocho-

dów prawie się podwoiła. Każdego dnia
zarówno zmotoryzowani, jak też pozo-
stali mieszkańcy spotykają się z proble-
mem parkowania, a raczej problemem
braku miejsc do postawienia auta. Ze
strony włodarzy naszego miasta słyszy-
my, iż wszystkiemu winni są mieszkań-
cy, którzy posiadają zbyt dużo samocho-
dów. Z przytoczonych wyżej danych (po-
chodzących przecież z miejskich opra-

cowań) wyraźnie jednak widać, że nasze
miasto jest wyjątkowo ubogie w ulice,
których wyznaczanie, budowa i utrzy-
manie należy do zadań władz miejskich.

Nasi włodarze z entuzjazmem
przyjmują więc opinie eksper-
tów, którzy twierdzą, iż naj-

lepszą receptą na poprawienie podróżo-
wania po Warszawie jest zawężanie ulic
prowadzących do centrum oraz utrud-
nianie i uprzykrzanie wszelkimi innymi
sposobami życia zmotoryzowanym. Za-
wężono Nowy Świat i Krakowskie
Przedmieście (i słusznie), ale zawężono
również Świętokrzyską, czego już nie
rozumiem. Zamknięto Chmielną. Przy
okazji zlikwidowano miejsca parkingo-
we wzdłuż Traktu Królewskiego, Świę-
tokrzyskiej oraz na Placu Powstańców
Warszawy, a także czynione są przygo-
towania do dalszego „porządkowania”
Śródmieścia. Przed każdymi kolejnymi
wyborami samorządowymi kandyda-
ci prześcigają się w obietnicach budowy
podziemnych parkingów, które chociaż-
by ze względu na dane statystyczne
przytoczone na wstępie – są niezbędne.
Parking podziemny na Placu Defilad i
drugi na Placu Krasińskich, to wszystko,
czego dorobiliśmy się przez 25 lat odro-
dzonego samorządu terytorialnego. Bu-
dowa ulic miejskich postępuje niemra-
wo, a symbolem może być chociażby
ulica Wołoska, budowana bodajże już
drugie dziesięciolecie. 

Ulice w nowych osiedlach są
możliwie najwęższe, na jakie
uda się uzyskać zgodę władz

urbanistycznych. Wynika to m. in. z
faktu, iż po zatwierdzeniu ulicy w pla-
nie zagospodarowania przestrzenne-
go, władze miasta mają obowiązek wy-
kupienia (po cenach rynkowych) grun-
tu, a następnie zbudowania tych ulic.
Znakomitym przykładem kłopotów (i
wydatków) z tym związanych jest histo-
ria kilku ulic na terenie „Miasteczka Wi-
lanów”, gdzie deweloper żąda setek mi-

lionów złotych za grunt pod miejskie
ulice na terenie osiedla. Sąd uznał rosz-
czenia i Miasto musi zapłacić.

Warto w tym miejscu wyka-
zać, że można inaczej, a
przykładem może być także

nasze miasto. W Warszawie 1934 roku,
której powierzchnia wynosiła 13 100
ha, plany szczegółowe pokrywały 2450
ha (18,7%). W 1938 r. uchwalone zosta-
ły plany szczegółowe dla kolejnych 3140
ha (łącznie 42,7%), a plany dla dalszych
3400 ha znajdowały się w końcowej fa-
zie procedowania (łącznie stanowiłoby
to 68,6% powierzchni miasta objętej
planami urbanistycznymi). Ewidentny
sukces w pokrywaniu miasta planami
zagospodarowania przestrzennego wy-
nikał przede wszystkim z obowiązujące-
go wówczas systemu prawnego. 

Podstawą takich działań było roz-
porządzenie Prezydenta Rze-
czypospolitej z 16 lutego 1928 r.

o prawie budowlanym i zabudowaniu
osiedli (jt. Dz.U. 1939, nr 34, poz. 216).
Na mocy art. 64 rozporządzenia: „wła-
dza, powołana do zatwierdzenia planu
parcelacji, może zobowiązać właściciela
tego obszaru do urządzenia jego kosztem
(podkreślenie – LK) w sposób, przez nią
określony, ulic i dróg, oraz placów, skwe-
rów i parków, przeznaczonych do użyt-
ku publicznego, przewidzianych w pla-
nie zabudowania na wspomnianym ob-
szarze, i do dalszego utrzymywania tych
urządzeń. Ogólna powierzchnia terenu,
zajętego przez ulice i drogi, place, skwe-
ry i parki, do których urządzenia może
być zobowiązany właściciel obszaru,
podlegającego parcelacji, nie może prze-
kraczać 25% łącznej powierzchni wszyst-
kich działek budowlanych, przewidzia-
nych w planie parcelacji, gdy powierzch-
nia działek nie przekracza 15 hektarów,
i 35% łącznej powierzchni tych działek,
gdy ta ostatnia przekracza 15 hektarów”.
Art. 67 przywołanego rozporządzenia
stanowił, że gdy zabudowana zostanie
1/3 rozparcelowanych działek, to na żą-
danie właścicieli tereny publiczne prze-
chodzą na utrzymanie gminy, ale „…
powinny być przekazane gminie bez-
płatnie na własność w stanie wolnym
od ciężarów hipotecznych i długów …”.
Jest to skrajnie odmienna sytuacja w po-
równaniu z tą, jaką mamy obecnie, cho-
ciażby we wspomnianym „Miasteczku
Wilanów”, gdzie Miasto musi wykupić
od dewelopera (a obecnie od banku, na-
bywcy roszczeń) za 209 mln złotych
grunt pod drogi, które musi wybudo-
wać. W okresie międzywojennym wła-
dze każdej gminy w Polsce mogły bez
obaw sporządzać plany urbanistyczne,
albowiem system prawny gwarantował,
iż osoby parcelujące tereny rolne w ce-
lach budowlanych – z mocy prawa – mu-
szą oddać 25 lub 35 procent parcelowa-
nego gruntu na cele publiczne. 

Wtym miejscu wróciliśmy do
właściwego tematu, czyli
parkowania na terenie War-

szawy. Wymienione w przywołanej wy-
żej ustawie 25 lub nawet 35 procent grun-
tu obowiązkowo i bezpłatnie przekazy-
wanego gminie powodowało, że urba-
niści nie oszczędzali na szerokościach
ulic, albowiem tego gruntu gmina nie
mogła sprzedać, ale musiała zagospoda-

rować na cele publiczne. Celem spraw-
dzenia, jak działało to prawo, warto wy-
brać się na spacer na Żoliborz w rejon
Cytadeli, gdzie według przedwojenne-
go prawa wytyczono ulice. W większości
są one na tyle szerokie, że samochody
mogą parkować wzdłuż krawężników,
po obu stronach są chodniki dla pieszych
oddzielone od jezdni trawnikami, wzdłuż
których rosną szpalery drzew. Proszę ten
standard porównać z osiedlami zreali-
zowanymi w XXI wieku. 

Kwestia prawa, które rządzi pla-
nowaniem i budową miast jest
sprawą zasadniczą. Po czasach

„realnego socjalizmu” nasi politycy naj-
wyraźniej nie dorośli do rozwiązań obo-
wiązujących w tej dziedzinie w latach
międzywojennych. Jednak obok prawa
jest także talent i wyobraźnia włodarzy
Miasta, którzy – moim zdaniem – jedy-
nie administrują, a nie tworzą (miasta).
Dane o ostrym deficycie powierzchni
ulic w Warszawie są znane co najmniej
od 1997 r., gdy ogłoszono „Strategię
rozwoju Warszawy”. Łatwiej i wygodniej
jest rządzić nie widząc danych i wnio-
sków tam, ale także w bardzo wielu in-
nych opracowaniach, zawartych. Ła-
twiej uchwalić zawężenie Świętokrzy-
skiej i wyeliminowanie znacznej części
miejsc parkingowych z tej ulicy, niż pod-
jąć rzeczywisty wysiłek celem wybudo-
wania w Śródmieściu podziemnych par-
kingów. Moim zdaniem, są one obec-
nie wręcz konieczne, i to nie tylko dla sa-
mochodów osobowych. 

WWarszawie każdego dnia
jest co najmniej kilkadzie-
siąt autokarów turystycz-

nych; w okresie szczytu turystycznego
przyjeżdża ich każdego dnia kilkaset.
Czy dla tych autokarów nie można by-
łoby np. udostępnić wielkiego parkingu
przy Stadionie Narodowym, do którego
obecnie łatwo dojechać metrem ze
Śródmieścia. Można by urządzić tam
centralny parking dla autokarów tury-
stycznych, a zaplecze sanitarne i ga-
stronomiczne stadionu byłoby jego cen-
nym i oczekiwanym uzupełnieniem.
Stadion miałby też niewielki, ale stały
dochód. Uważam również, iż w rejo-
nie Starówki należałoby wybudować
podziemny parking dla autokarów, al-
bowiem w tym rejonie obecnie trudno
nawet zatrzymać autokar celem wysa-
dzenia turystów. Tego typu rozwiązania
istnieją w wielu miastach (patrz fot.).
Autokary nie zajmują tam miejsca na
ulicach, kierowcy odpoczywają w przy-
zwoitych warunkach, a turyści mają do
dyspozycji m. in. toalety. 

Poruszony wyżej temat autoka-
rów turystycznych jest zaled-
wie maleńkim wycinkiem nara-

stającego problemu z parkowaniem i
to nie tylko w centralnej części stolicy.
Należy jednak od czegoś zacząć i oprócz
zawężania jezdni, spróbować rozwiązy-
wać problemy, a nie tylko stawiać na
trotuarach donice z drzewami, które
nikomu i niczemu nie służą, jeśli nie li-
czyć efektownych zdjęć z otwarcia ko-
lejnego „salonu”.

Te k s t  i  f o t o :
d r  h a b .  L e c h  K r ó l i k o w s k i ,

p r o f .  W y ż s z e j  S z k o ł y  K u l t u r y  
F i z y c z n e j  i  Tu r y s t y k i

Skąd się biorą w Warszawie problemy z parkowaniem?

Walka z kierowcami to nonsens
FOTO LECH KOWALSKI
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W mediach różnych kra-
jów, a nawet w publicz-
nych wypowiedziach osób
sprawujących czołowe
funkcje państwowe, poja-
wiają się z różnym nasile-
niem wtręty przypisujące
Polsce i Polakom zacho-
wania niegodziwe podczas
II wojny światowej. 

Do najczęściej powtarza-
nych należą “polskie
obozy śmierci”, ‘polskie

obozy koncentracyjne”.  Mówi
się także o Polakach, jako o
“wspólnikach zbrodni holocau-
stu” i o “nazistowskiej Polsce”.
Propagowane są filmy deformu-
jące rzeczywistość zagłady Ży-
dów. Z powodu ich mnogości
wypada zwrócić uwagę tylko na
niektóre z nich.Do “polskiego
obozu śmierci” - według Barac-
ka Obamy - miał być przemyco-
ny Jan Karski, celem naocznego
zapoznania się z sytuacją za-
mkniętych w nim Żydów, aby
następnie - jako emisariusz Pol-
ski Walczącej - mógł rzeczowo
poinformować o ich losie za-
chodnich przywódców koalicji
antyhitlerowskiej. Ten deformu-
jący prawdę historyczną wtręt
znalazł się w oficjalnej wypowie-
dzi prezydenta Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Północnej pod-
czas pośmiertnego, wielce opóź-
nionego odznaczenia Medalem
Wolności w 2012 r. bohatera Pol-
ski Walczącej. 

Tym rzekomo “polskim”
obozem śmierci, do któ-
rego miał być przemy-

cony Jan Karski, był w rzeczy-
wistości  jeden z hitlerowskich
obozów koncentracyjnych w
okupowanej Polsce, a także get-
to warszawskie (Karski przeby-
wał czasowo w obu tych ośrod-
kach niemieckiej zagłady).

Ale - co nie mniej zdu-
miewa - po odbiór w
Waszyngtonie Medalu

Wolności aktualny wówczas mi-
nister spraw zagranicznych RP
nie wysłał członka rodziny pol-
skiego beneficjenta, lecz byłego
szefa tegoż resortu. Ten zaś nie
raczył sprostować “gafy” Barac-
ka Obamy. A mógł i powinien
był to uczynić. Na przykład taką
swoją wypowiedzią: “Panie Pre-
zydencie, w Polsce, podczas oku-
pacji hitlerowskiej nie było pol-
skich obozów śmierci, były zaś
niemieckie obozy zagłady, w któ-
rych hitlerowcy masowo mor-
dowali Polaków, Żydów i przed-
stawicieli innych narodów”. Fał-
szująca historię wypowiedź pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych
została skorygowana dopiero
pod naciskiem opinii publicznej
i interwencji prezydenta RP. W
konsekwencji Barack Obama, w
liście do Bronisława Komorow-
skiego, napisał: “Działalność Po-
laków w podziemnym ruchu
oporu jest jedną z historyczntch
kart bohaterstwa i odwagi /.../
wielu Polaków ryzykowało ży-
cie i oddało życie, by ocalić Ży-
dów przed Holocaustem”.

Mogło więc, po tym
oświadczeniu, wyda-
wać się, że w Stanach

Zjednoczonych nie pojawi się już
podobna “gafa”. Lecz oto 15
kwietnia 2015 odezwał się dy-
rektor Federalnego Biura Śled-
czego (FBI) James Comey, czyli
osobistość jak najbardziej pro-
minentna w zakresie amerykań-
skich służb specjalnych. W wy-
głoszonym  w celach edukacyj-
nych płomiennym przemówie-
niu w waszyngtońskim Muzeum
Holocaustu oznajmił on: 

“W swoim mniemaniu morder-
cy i ich wspólnicy z Niemiec, Pol-

ski i Węgier /.../ nie robili niczego
złego. Przekonywali samych sie-
bie, że jest to rzeczą właściwą, że
tak należy robić”. Przemówienie
Comey’a upowszechnił - jak wia-
domo - dziennik “Washington
Post” (600 tys. nakładu) i inne
media, także zagraniczne.

Tym razem rychło ode-
zwały się protesty nie
tylko ze strony czułych

na takie wyskoki środowisk i me-
diów, lecz także - choć mniej ostre
niż uprzednio w sprawie wypo-
wiedzi Baracka Obamy - ze stro-
ny prominentnych osobistości RP.
Wśród tych słabych akcentów
znalazło się “osobiste rozczaro-
wanie jednego z krytyków Co-
mey’a”. Ambasador Stanów Zjed-
noczonych w Warszawie uznał,
że wypowiedź dyrektora FBI nie
odzwierciedla stanowiska oficjal-
nego Waszyngtonu. Po kilku

dniach Comey tylko wyraził żal z
powodu pojawienia się wymie-
nionego akapitu w jego wypo-
wiedzi. Słowo “sorry” (przepra-
szam) nie pojawiło się jednak ani
w jego ustach, ani w ustach ofi-
cjalnego rzecznika Waszyngto-
nu. Zasadna jest więc chyba w
tym względzie opinia, wyrażona
przez znaną publicystkę Anne Ap-
plebaum: “Jeżeli dyrektor FBI
chce uczyć dzięki istnieniu znako-
mitego Muzeum Holocaustu w
Waszyngtonie, to brawo. Ale naj-
pierw musiałby zrozumieć to, co
sam zobaczył” (“Gazeta Wybor-
cza” 25-26 IV 2015).

Zinformacji TVP “Wiado-
mości” i innych progra-
mów (z 19-26 IV 2015)

wynika,że krzewione są medial-
nie także inne “rewelacje”, czynią-
ce Polskę i Polaków odpowiedzial-
nymi za Holocaust, a nawet za-

wierające takie określenia, jak “na-
zistowska Polska”. Według tych
źródeł, w ostatnich miesiącach pol-
skie placówki dyplomatyczne w
Stanach Zjednoczonych, Niem-
czech, Izraelu, Francji i innych pań-
stwach zmuszone były złożyć w
takich sprawach sto kilkadziesiąt
protestów i sprostowań. Jedna z
firm w Stanach Zjednoczonych
rozpowszechniała masowo grę
edukacyjną z wtrętem o “Holo-
cauście w nazistowskiej Polsce”.

W2013 r. polską opinię
publiczną zbulwerso-
wał serial państwowej

telewizji niemieckiej ZDF pt. “Na-
sze matki, nasi ojcowie”, czyniący
odpowiedzialnymi za tępy anty-
semityzm żołnierzy polskiej Armii
Krajowej i fałszujący w ogromnym
stopniu okupacyjną rzeczywistość.
Jego treść koresponduje z wytwo-
rzonym na początku pierwszej de-

kady XXI w. filmem “Upadek” Oli-
vera Hirschbiegela. Adolf Hitler,
główny jego bohater, jest w tym
obrazie nader ludzki, będący w
istocie zwierzyną łowną, zyskują-
cą współczucie. A jego była sekre-
tarka zapewnia, że nie wiedziała,
w czym uczestniczy. Oboje zaś
mieli być wielce życzliwi dla ludzi
z otoczenia.

Czy takie zaszłości świad-
czą tylko o braku wiedzy
historycznej ich autorów

i propagatorów, czy raczej o ka-
muflowanej coraz mniej systemo-
wej ciągłości edukacyjnej, ukie-
runkowanej na minimalizowanie,
a nawet wręcz zdejmowanie winy
i odpowiedzialności za niemiec-
ko-hitlerowskie zbrodnie ludobój-
stwa metodą ich przerzucania na
ofiary? Czy zatem w tej sytuacji
nie mamy obowiązku wzmożenia
czujności i zdecydowanego, sys-
temowego (a nie  tylko doraźnego
i sporadycznego) przeciwdziała-
nia takim zaszłościom i tenden-
cjom? A dotyczy to nie tylko odpo-
wiedzialności niemieckich kreato-
rów i realizatorów zbrodniczych
założeń “ostatecznego rozwiąza-
nia kwestii żydowskiej” i General-
nego Planu Wschodniego (Gene-
ralplan Ost), lecz także ich krwa-
wych kolaborantów. Na przykład
tych, którzy w latach 1943-1944
masowo mordowali Polaków na
Wołyniu i w Powstaniu Warszaw-
skim. Wypada także -  po raz kolej-
ny - przypomnieć konieczność
wzniesienia pomnika wdzięczno-
ści Polakom, którzy za cenę życia
własnego i swoich bliskich poma-
gali Żydom podczas niemiecko-h-
itlerowskiej gehenny. Ciągły brak
takiego monumentu w Warsza-
wie sprzyja antypolskim oszczer-
stwom i ponawianiu nahalnych
prób rehabilitacji ludobójców.
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Minione dwa weekendy były dla
warszawiaków prawdziwą próbą
cierpliwości. Najpierw do stolicy
zjechali dobrze już znani mieszkań-
com związkowcy, a tydzień później
część miasta zablokowana została
przez rowerzystów i biegaczy. 

Czy rzeczywiście Warszawa pozbawiona
mostu Łazienkowskiego jest dobrze przy-
gotowana na organizację wszelkiego typu
imprez masowych oraz wyłączenie z ruchu
chociaż kilku jej ulic? Każdy, kto w te dni po-
ruszał się po mieście samochodem bądź ko-
munikacją miejską, doskonale zna odpo-
wiedź na to pytanie. Wyłączenie z ruchu
kilku ulic jednoznacznie wiąże się z parali-
żem części Warszawy, ogromnymi korkami
oraz zrozumiałą frustracją kierowców.
Utrudnienia w ruchu drogowym po ostat-
nim zamknięciu ważniejszych dróg tym bar-
dziej wprawiły w złość kierowców, że w
przeciągu dwóch tygodni aż cztery razy zo-
stali wystawieni na podobną próbę. 

Pierwszą było przywitanie związków za-
wodowych, które 18 kwietnia znowu licz-
nie przybyły do Warszawy manifestować
swoje niezadowolenie z kolejnych rządów.
Jako że związkowcy w naszym kraju od
zawsze wykazywali się niemałą aktywno-
ścią i zaangażowaniem, to i teraz postano-
wili ‘’odwiedzić’’ rządzących liczną repre-
zentacją. Kłopotliwy dla ruchu drogowego
stolicy był już nie tylko sam fakt, że pokaź-
na manifestacja wyłączyła ulice przezna-
czone na potrzebę samego marszu, ale
prawdziwym problemem dla kierowców
okazały się ustawione w rzędzie autokary
wzdłuż znacznej części Wisłostrady. Ich
okopanie się na głównych ulicach wzdłuż
Wisły oznaczało znaczne zwężenie drogi i
w efekcie korek. Co prawda, związkowcy w
swej naturze nie wykazują się dużą wyro-
zumiałością, ale po rządzących Warszawą

powinniśmy oczekiwać większej gotowości
na tego typu sytuacje. 

Do takich okoliczności zaliczyć należy
także zorganizowaną niecały tydzień później
(24 kwietnia), masę krytyczną rowerzystów.
Ich akcja kompletnie zdezorientowała kie-
rowców i pasażerów autobusów, którzy
utknęli głównie na trasie Łazienkowskiej.
Piątkowe, wyjątkowo słoneczne po połu-
dnie znaczna część mieszkańców Warszawy
spędziła więc w samochodach lub autobu-
sach nie wiedząc wcześniej o rozpoczynają-
cej się o godz. 18 imprezie rowerowej. Rowe-
rzyści, ze słusznymi hasłami walki o rozwią-
zanie problemu związanego z brakiem ście-
żek rowerowych prowadzących do Służew-
ca Przemysłowego, bez wątpienia zwrócili
na siebie uwagę, ponieważ ich trasa licząca
aż 30 km biegła m. in. przez : Plac Zamko-
wy, Krakowskie Przedmieście, Świętokrzy-
ską, Marszałkowską, Plac Konstytucji, Pu-
ławską, al. KEN, Nowoursynowską, czy al.
Niepodległości. Niestety, tym samym skupi-
li na sobie całą nienawiść kierowców wraca-
jących do domu po pracy, którzy bardziej
niż o wspieraniu idei aktywistów, myśleli o
długo wyczekiwanym wypoczynku w czasie
weekendu. 

Sobota i niedziela 25 i 26 kwietnia stały
pod znakiem święta biegaczy. W Warsza-
wie po raz kolejny zorganizowany został Or-
len Warsaw Marathon składający się z trzech
biegów rozplanowanych w ciągu dwóch dni.
W pierwszej kolejności startujący ruszyli na
trasę o dystansie 4,6 kilometra. Bieg ten zo-
stał zorganizowany charytatywnie, a jego
start zaplanowano na sobotę o godz. 17 z
Placu Zamkowego. Mimo że ruch uliczny
w sobotnie popołudnie raczej nie bywa zbyt
zagęszczony, to i tak trasa zdawała się dosyć
odważna. Startujący mieli do pokonania m.
in. tunel wzdłuż Wisły na Wisłostradzie oraz
most Świętokrzyski – jeszcze częściej wy-

korzystywany po wyłączeniu mostu Łazien-
kowskiego. Efektem tego było oczywiście
wyłączenie z ruchu części Wisłostrady i szu-
kanie ratunku na przedostanie się na prawo-
brzeżną część Warszawy np. przez most Sie-
kierkowski, który w tym roku stanowi klu-
czowe miejsce na mapie dla wielu warsza-
wiaków. 

Sobotnie wydarzenie było tylko przedsma-
kiem przed prawdziwym wyzwaniem jakie
czekało na biegaczy oraz zwykłych miesz-
kańców dzień później. W niedzielę 26 kwiet-
nia swoich sił próbowali śmiałkowie biegną-
cy na dystansach 10 oraz 42,195 km. Oba te
biegi miały swój początek na błoniach Stadio-
nu Narodowego, ale zarówno bieg główny, jak
i krótszy na 10 km, kierowały się na lewy
brzeg Wisły. Organizatorzy zaplanowali tra-
sę obejmującą m. in. główne ulice Mokotowa
i Ursynowa, część Czerniakowskiej, Jana III
Sobieskiego, Jana Rosoła, al. KEN oraz Puław-
ską. Sądząc po kolejkach samochodów, jakie
ustawiały się przy wjazdach na owe ulice,
można stwierdzić, że kierowcy nie mieli wie-
dzy o weekendowych biegach i część niedzie-
li przyszło im spędzić w korku.

Zjawisko jakim jest wzrost popularności
biegania jako rekreacyjnej formy aktywno-
ści fizycznej bez wątpienia satysfakcjonuje,
a widok tysięcy biegaczy na ulicach War-
szawy budzi pozytywne emocje. Aby jed-
nak najpełniej móc się cieszyć z tej mody na
bieganie, trzeba właściwej komunikacji na li-
nii władze miasta - mieszkańcy. Częste gło-
sy o niedostatecznym poinformowaniu o
organizacji imprez masowych czy braku
ostrzeżenia o nadchodzących marszach
związkowców tworzą wrogą atmosferę mię-
dzy kierowcami stojącymi w korkach a bie-
gaczami, rowerzystami czy związkowcami.
Czy więc w Warszawie nadal ma być tak, że
człowiek człowiekowi wilkiem?
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Masa krytyczna, czy ciemna masa?

Ktoś się wybiela kosztem ofiar...

Weekendowe problemy kierowców po zamknięciu ruchu

„Polskie” obozy śmierci, Polacy wspólnikami Holocaustu –  brak wiedzy, czy próba rehabilitacji ludobójców?
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O tym jeszcze w MOTO-PASSIE nie było. Nie myślałem, że kiedykol-
wiek będę pisał o tym, z jak niedobrymi skojarzeniami i przeżycia-
mi wiązać się może niektórym osobom motoryzacja oraz podróżo-
wanie różnymi środkami transportu. Mnie wydaje się to niepoję-
te, dla mnie to pasja i sama przyjemność, ale zdaję sobie sprawę,
że nie należę do ogółu. Są wśród nas osoby, w których widok sa-
mochodu wywołuje zgoła odmienne skojarzenia...

Zacznę może od „fobi głównej” - amaksofobii, czyli lęku przed prowadze-
niem samochodu. Jeśli kierowca cierpi na taki problem, jest źle i może być niebezpiecznie. Co to
takiego i czym się objawia? Ogólnie okoliczności towarzyszące amaksofobii podzielić możemy na
objawy emocjonalne i fizyczne. Z jednej strony jest to stres, zdenerwowanie, strach, czy uczucie
niepewności, z drugiej zaś, duszności, zawroty głowy, nadmierne pocenie się, a nawet drgawki
czy omdlenia. Na tym nie koniec. Pojawiać się mogą również niezdolność do jasnego myślenia,
a nawet paraliżujący strach przed wypadkiem czy ataki lęku. Naprawdę niebezpieczniej robi się
wówczas, gdy pojawiają się objawy fizyczne, bowiem wtedy kierowca ma dużo mniejszą kontro-
lę nad sobą i pojazdem, zagraża tym samym innym uczestnikom ruchu.

Liczba sytuacji i czynników, które mogą powodować powyższe odczucia, jest bardzo długa
i inna w przypadku różnych osób. Może też zmieniać się w różnych okresach u tej samej oso-
by. Dla przykładu, paniczny strach mogą powodować u niektórych kierowców np. ciasne miej-
sca parkingowe, duża prędkość czy widok policjanta. U innych może to być zupełnie inny ze-
staw okoliczności.

Jak to jest z tymi fobiami, kto je odczuwa, jak sobie z nimi radzić? Według specjalistów fo-
bie dotykają jedną na dziesięć osób, a amaksofobia jest jedną z częściej występujących! Mo-
gą ją odczuwać osoby, które np. niedawno zrobiły prawo jazdy i nowością jest dla nich samo-
dzielna jazda bez pomocy i wsparcia instruktora. Wciąż jeszcze stosunkowo małe umiejętno-
ści i brak doświadczenia u takich osób powodują, że wiele sytuacji na drodze zaskakuje je, po-
wodując uczucie dyskomfortu. Nowi adepci jazdy samochodem boją się przeważnie jazdy pod
górkę, dużego natężenia ruchu i zagrożenia ze strony innych kierowców, ale także tego, że mo-
że zgasnąć silnik w ich samochodzie. W takich okolicznościach łatwiej o zachowania pełne stre-
su, lęku czy nawet paniki. Z reguły jednak jedynie kwestią czasu jest opanowanie negatyw-
nych emocji, zdobycie wprawy i doświadczenia. Takie odczucia u kierowcy nie muszą też od
razu oznaczać choroby.

Sytuacja nieco się komplikuje, jeśli amaksofobia dotyka osób dotkniętych traumą spowodowa-
ną wcześniejszym wypadkiem czy innym trudnym doświadczeniem na drodze. Wtedy niekiedy
potrzeba bardzo wiele czasu, aby osoby takie przezwyciężyły swoje lęki i na nowo nauczyły się spo-
kojnej i bezpiecznej jazdy. 

Jak się zachować i jak reagować na takich kierowców? Reakcje osoby dotkniętej fobią mogą
być nieprzewidywalne, dlatego pamiętajmy, aby widząc kierowcę wykonującego gwałtowne ma-
newry, jadącego chaotycznie i nerwowo, zachować bezpieczną odległość i w razie potrzeby we-
zwać pomoc. Jeśli ten problem dotyka nas samych, powinniśmy wnikliwie przeanalizować, ja-
kiej pomocy potrzebujemy. Być może wystarczający okaże się dodatkowy kurs doszkalający, na
którym zyskamy więcej umiejętności i pewności siebie. Jeśli odczuwamy silne dolegliwości,
które utrudniają nam normalne funkcjonowanie, powinniśmy wybrać się do specjalisty i zapy-
tać o poradę. Amaksofobię leczy się często poprzez terapię polegającą na przyzwyczajaniu u oso-
by chorej lęków i negatywnych emocji związanych poruszaniem się po drodze oraz przełamy-
waniu swoich ograniczeń.

Są też inne, może nieco mniej kompleksowe i spektakularne fobie związane z samochodami i
przemieszczaniem się. Wśród nich wspomnę o tachofobii, czyli lęku przed prędkością oraz tech-
nofobii, lęku przed nowoczesną techniką. Osoby cierpiące na tego typu fobie, tak sobie myślę, ma-
ją nieco łatwiej i w prostszy nieco sposób, samodzielnie, mogą próbować walczyć ze swoimi
ograniczeniami. Nie zawsze przecież musimy podróżować z dużymi prędkościami i bardzo no-
woczesnymi samochodami. Z drugiej strony prawdą jest, że jeśli chodzi o wyposażenie nowych
samochodów, to coraz mniejszy wpływ mamy na ich złożoność i komplikację, a i duża prędkość
na drodze nie zawsze jest wyłącznie naszym udziałem.

Poszukując materiałów do dzisiejszego felietonu natrafiłem również na nieco inne podejście wła-
ściciela motoryzacyjnej fobii to tego zagadnienie. Jako osoba bojąca się podróży samochodem,
stara się za każdym razem zminimalizować wszelkie ryzyka z tym związane. Zawsze, gdy jest to
możliwe, porusza się samochodem wypożyczonym, mając świadomość, że w przypadku jakiego-
kolwiek zdarzenia w takim pojeździe, nigdy nie pozostaje z nim sama. W takiej sytuacji proble-
mem przestają być awarie, włamania, kradzieże oraz inne szkody w wypożyczonym samochodzie.
Auto z wypożyczalni jest maksymalnie ubezpieczone i nie występuje stres związany z kosztami
ew. kolizji. W razie awarii, podstawiany jest następny pojazd, można również skorzystać z hote-
lu, nie ponosząc kosztów z tym związanych oraz ograniczając do minimum wszelkie formalno-
ści, którymi musimy zająć się osobiście. Ponadto, w przypadku podróży zagranicznych, samochód
ma lokalne numery i nie rzuca się w oczy.

Podsumowując, można próbować radzić sobie nawet z takimi utrudnieniami. Motoryzacja da
się kochać!
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Moto-ciekawostki

Moto-fobie... Pojednanie, w wymiarze międzynarodowym, jeśli ma być pojednaniem,
dotyczyć musi narodów. Rządy mogą pojednanie inicjować. Przyczy-
niać się. Pomagać. Tworzyć instytucje. Pojednują się jednak narody, a nie

państwa. Kto odwraca kolejność, ten niczego nie rozumie. To, że my i Niemcy dzisiaj jesteśmy sie-
bie ciekawi, jest dziełem pojedynczych ludzi, milionów paczek w stanie wojennym, kościołów.
Rządy mogły tylko temu pomóc. Albo szkodzić.

Polscy biskupi w 1966 byli prorokami. Nic mi nie wiadomo, czy byli tak wielcy świadomie. Choć swój
list do braci w wierze, biskupów niemieckich, świadomie przecież podpisali. Czy zdawali sobie spra-
wę z rzeczywistej wagi tego aktu? Czy podpisaliby ten list, gdyby przewidzieli reakcję władz? I ludu?
Wtedy, chyba jedyny raz w powojennej polskiej historii komuniści i lud byli tak bliscy sobie. No może
poza jesienią 1956. Jeśli ktoś potrzebuje dowodu na istnienie Ducha  Świętego, to tu akurat ten do-
wód ma. Polscy biskupi byli wtedy boscy. Mimo zniewolenia. Bardziej niż niemieccy, którzy żyli w wol-
ności. Nie żartuję. Jestem agnostykiem. Raczej antyklerykałem. Republikaninem. Rozum tego by jed-
nak nie wymyślił. Trzeba było czegoś więcej. Dzisiaj każdy z nas jest mądry w tamtej sprawie. Wtedy
było inaczej. Lud był skonsternowany. Nie było badań. Socjologia empiryczna była w powijakach.

W tamtych latach „polityka gabinetowa” zaświadczała o powadze polityki. Aż do czasu „Solidar-
ności”. Dzisiaj jest zniewagą.  Biskupi nie tłumaczyli się wtedy. Nie mieli przed kim. Odnosili się bar-
dziej do emocji niż wiedzy. Jaka mogła być wiedza ludu?

Historia uczyniła ich wielkimi. Lud był raczej był przeciw. Zdezorientowany. Do Niemców miał cał-
kiem niechrześcijański stosunek. Kościół powszechny. Co to znaczyło wtedy? Autorytet Episkopatu,
wielkość interreksa prymasa Wyszyńskiego, który z oporem, ale przyjął tę wielka inicjatywę arcy-
biskupa Kominka i jakoś ten pogański sprzeciw stłumił.  Tak ujawnia się wielkość autorytetu. Po to
jest autorytet by oświetlał drogę ślepcom. Miałem wówczas 16 lat. Na dodatek już nawet wtedy agno-
styk. Nie ateista. I wówczas zaufałem biskupom. Czułem się sam. Wokół, w szkole, słyszałem milcze-
nie. Albo potępienie. Większość kolegów chodziła co niedzielę do kościoła. Ja nie chodziłem.

Animatorem tamtego aktu (nie do pomyślenia, jeśliby Polska w 1966 była demokracją) był ar-
cybiskup Bolesław Kominek. Kto Go pamięta? Jak może patriotyzm być bez wiedzy? 

Mieliśmy wtedy, w społecznej świadomości, na ogół, jednego kardynała. Wyszyńskiego. Komi-
nek, długo przed Wojtyłą, był tym drugim. Krótko. Szybko, po otrzymaniu kardynalskiego kape-
lusza odszedł. Ktoś jednak jego nadprzeciętność zauważył. Był chrześcijaninem. Wierzył w Boga.

Polacy kardynała
Kominka nie zauwa-
żyli. Dotąd nie widzą.
Nie ma go w historii
społecznie przeżywa-
nej. Ciekawe. Był mo-
carzem. Był prawdzi-

wie sam. I zgromadził wokół idei pojednania Polaków i Niemców, dwadzieścia lat po zakończeniu
tej straszliwej wojny, większość. Którą sam stworzył. I która rosła po jego śmierci. Aż stała się przy-
jaźnią. Dobrze i szczerze pamięta kardynała Bolesława Kominka Dorota Badurzanka („Dorka”). Nie-
wielka wzrostem, prawdziwa wielką osobowością i imponującą wiedzą dzisiejsza profesor Uniwer-
sytetu Opolskiego Dorota Simonides. Dała niezwykłe świadectwo. Świadectwo świętości księdza
Bolesława Kominka. Miejmy kardynała Kominka pod powiekami, kiedy dzisiaj potykamy się z Ro-
sją. Nie ma powodów, żeby uważać, że będzie trudniej. Trzeba wiary. I nadziei. I pracy.

Gazeta daje dzisiaj, we wtorek, tytuł: KANCLERZ MERKEL SFRUSTROWANA ROSJĄ.  Podtytuł:
Polska i Niemcy podejmą wojnę propagandową na Ukrainie. Treść: zapowiedź konwoju humani-
tarnego, który w połowie maja wyruszyć ma na wschodnią Ukrainę. Żarty?

Góra urodziła mysz. Dajcie sobie spokój. Odpuście. Albo macie politykę wobec ukraińskiej tra-
gedii, albo odejdźcie. Zamilczcie przynajmniej. Dotyczy to obojga. Tak Kopacz, jak Merkel. Po co
to Wasze spotkanie? Teatr bez niosącej jakąś wartość treści. Nie macie nic do powiedzenia – odpu-
ście. Powiedzcie, że akurat dzisiaj nie macie jeszcze nic do powiedzenia. To jest sprawa waszej wia-
rygodności. Czasem lepiej, doraźnie, powiedzieć: nie mamy nic do powiedzenia, nic mówić nic uży-
wając nadmiaru słów.

Każda pomoc tam na wschodzie Ukrainy rzecz jasna istotna. Pomagajcie. Tak, jak potraficie. Jak
my potrafimy. Nie wiążcie tego jednak z realną polityką. Nie próbujcie nawet stwarzać wrażenia,
że to polityka. Nie mówcie Niemcom i Polakom, że to jest wasza polityczna odpowiedź na to, co dzie-
je się na wschodzie Ukrainy. Gdzie znakomita większość mieszkańców dzisiaj chce być w Rosji. Oni
mają z tym problem. I my mamy. Ukraina ma. Ten problem nazywa się integralność. Wobec skom-
plikowanej tożsamości części mieszkańców Ukrainy. Wobec hańby jej dotychczasowych przywód-
ców. Których bezwarunkowo wielu z nas popierało. Bezwarunkowo i powiem szczerze – bezmyśl-
nie. Nie można stworzyć nowej geografii bezpieczeństwa na takim fundamencie. 

Europa. Ponad pół miliarda dobrze gospodarczo i politycznie zorganizowanych ludzi. 330 mi-
lionów Amerykanów (+ 36 mln Kanadyjczyków). No i 144 miliony obywateli Rosji. A za ich pło-
tem miliard trzysta milionów Chińczyków. Europa zaciśnięta mocnym węzłem NATO z Ameryką
i z Turcją. Turcja to kolejne 80 milionów. I Rosja. Kiedyś mocarstwo. Przed którym, za naszej i za
ich pamięci, jeszcze ćwierć wieku temu, trzęsły się spodnie premierom, kanclerzom, prezydentom.
Która ćwierć wieku temu współrządziła światem. Dziś nie wiadomo co. Ma atom. Historię. Pamięć
mocarstwa. Nie rządzi. Przegrała swoją szansę. Od wschodu wyciskana jest przez Chiny. I poniża-
na. Byłem w Charbinie. W dyskotece. Młodzi Chińczycy. Tłum pięknych dziewczyn. Prawie wszyst-
kie z Władywostoku i okolic. Co więcej powiedzieć? 

Adres do polskich, niemieckich i europejskich polityków. Myślcie o Rosji jako partnerze. Nie ja-
ko wstydliwej kochance. Rozmawiajcie. Bądźcie twardzi jak idzie o zasady. Ale pamiętajcie – Ro-
sja w czarnej dziurze to niebezpieczeństwo. Wasze. Nasze. Ona też musi mieć perspektywę. Tak,
jak my wszyscy.

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

RESET Andrzej Celiński

Rosja też musi mieć perspektywę
((NNaa mmaarrggiinneessiiee wwaarrsszzaawwsskkiieeggoo ssppoottkkaanniiaa KKooppaacczz –– MMeerrkkeell))

„Polacy kardynała Kominka nie 
zauważyli.  Dotąd nie widzą. Nie ma 
go w historii społecznie przeżywanej.
Ciekawe. Był mocarzem”

Vagabundus
PPiiąątteekk 11..0055..22001155 ((ookkoolliiccee OOttwwoocckkaa ii WWiiąązzoowwnneejj)) - wycieczka rowerowa na trasie Anin - Mazowiec-

ki Park Krajobrazowy -okolice Góry Lotników - dolina rz. Świder - Wiązowna - Góraszka - Majdan -
Zakręt - Sulejówek - Rembertów (ok. 55-60 km, w większości drogami leśnymi i gruntowymi). Wy-
jazd poc. SKM linii S1 z W-wy Zach. o 09:13, W-wy Śródm. o 09:20, W-wy Wsch. o 09:29. Przyjazd
do stacji Warszawa-Anin o 09:42. Zbiórka przy stacji Warszawa-Anin po przyjeździe pociągu. Powrót
ze stacji Warszawa-Rembertów poc. SKM linii S2 lub KM w godzinach popołudniowych.

PPrroowwaaddzzii:: Krzysztof Jaroń (e-mail: barni1811@op.pl, tel.kom. 504 406 184)

SSoobboottaa 22..0055..22001155 ((sszzllaakkiieemm WWaarrsszzaawwsskkiieejj KKoolleeii DDoojjaazzddoowweejj)) - Wycieczka rowerowa na trasie
W-wa Zach.- Salomea - Opacz - Michałowice - Reguły - Lasy Nadarzyńskie - Podkowa Leśna - Gro-
dzisk Maz. (muzeum WKD) (ok.50 km drogami o różnej powierzchni). Powrót poc. WKD z Gro-
dziska Maz. do W-wy. Dla chętnych powrót rowerami do Warszawy. Zbiórka o godz. 09:00 przed
hala dworca Warszawa Zachodnia od strony Al. Jerozolimskich przy pętli autobusowej ZTM.

PPrroowwaaddzzii:: Andrzej Majewski (e-mail: andrzejrower@gmail.com, tel. kom. 693 649-569)

NNiieeddzziieellaa 33..0055..22001144 ((ookkoolliiccee TTeerreessiinnaa ii BBłłoonniiaa)) - wycieczka rowerowa na trasie Teresin-Niepo-
kalanów - Seroki - Pawłowice - Zawady - Paski - Pilaszków - Kożuszki - Mikołajew - Szymanów - Ka-
ski - Seroki - Teresin-Niepokalanów (ok. 70 km, w większości po drogach asfaltowych). Wyjazd poc.
KM 19442 z W-wy Wsch. o 08:56, W-wy Śródm. o 09:05, W-wy Zach. o 09:11. Przyjazd do Tere-
sina-Niepokalanowa o 09:51. Zbiórka na stacji Teresin-Niepokalanów po przyjeździe pociągu.
Powrót ok. godz. 17:00 poc. KM z Teresina-Niepokalanowa.

PPrroowwaaddzzii:: Andrzej Rosa (e-mail: andrzejrosa50@gmail.com)
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Z wiosną do Teatru Za Dalekiego w ursy-
nowskim Domu Sztuki SMB „Jary” zawi-
tała miłość.

Rozgościła się w słowno-muzycznym spekta-
klu „Dziewczyna z plakatu”, którego autorem i
jedynym wykonawcą był Wojciech Skibiński, ak-
tor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 

Artysta znany publiczności „Za Dalekiego” m.in.
z „Emigrantów” Mrożka, lubiany przez nią, się-
gnął po wiersze legendarnego poety Edwarda Sta-
chury, do których muzykę skomponował Marek
Gałązka. Twórczość Stachury do lekkich nie nale-
ży, więc żeby nie było za smutno, Skibiński prze-
plótł piosenki odautorskimi, celowo trochę luzac-
kimi komentarzami. Czego dotyczyły te prozator-
skie, częściowo uzupełniane suplementy poezji?
Pierwszej miłości,  dziewczyny będącej przedmio-

tem marzeń, westchnień mężczyzny do przyciąga-
jących wzrok kobiet, bardziej czy mniej udanych
podrywów i miłosnych podbojów. A że krakowski
aktor wykazał się przy tym subtelnym poczuciem
humoru, powstała całość z dobrze wyważonymi
proporcjami między tonacją serio i komediową.
Skibiński nie skłaniał słuchaczy do „pękania ze
śmiechu”, wystarczyło, że dał im powód do tego,
by się uśmiechnęli, czasem tylko głośniej zaśmia-
li, a przy tym mieli też o czym pomyśleć. I tak oto
publiczność spędziła w Domu Sztuki miły wiosen-
ny wieczór, nagrodziwszy zań Wojciecha Skibiń-
skiego gromkimi brawami, za które on z kolei zre-
wanżował się bisowaniem piosenki „Dwa teatry”.

Urokliwe przedstawienie zostało sfinansowane
ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 

A B U  

To już druga wystawa fotografii Anny Matysiak, mieszkanki Ursynowa, w Galerii Domu Sztuki SMB
„Jary”. Ekspozycję, której otwarcie odbyło się w ostatni kwietniowy piątek, artystka opatrzyła nazwą
„Przemiana materii”. Nie, nie chodzi o proces zachodzący 

w żywych organizmach, lecz o przekształcenia różnych, często drobnych fragmentów rzeczywistości
– autorka prac zaklina się, że dostrzeżonych na Ursynowie – w fotogramy 

w większym lub mniejszym stopniu abstrakcyjne. Tak więc Ursynów stał się źródłem natchnienia
do poszukiwań niebanalnego zinterpretowania widoków powszednich.

Wernisaż wystawy został urozmaicony prezentacją książki Magdaleny Szozdy „Wpływ jeziora
błękitnego”, której fragment przeczytała córka Anny Matysiak, Matylda. B A U

Przyroda ożywia się, za-
kwitają krzewy i kwiaty.
Jest to doskonała pora na
bliższy kontakt z przyrodą. 

Wilanowski Klub Przyrodni-
czy zaprasza młodszych i star-
szych miłośników przyrody do
uczestnictwa w warsztatach ro-
dzinnych, do wspólnego odkry-
wania bogactwa roślin i zwie-
rząt w ogrodach wilanowskich.

Na spotkaniach Wilanowskie-
go Klubu Przyrodniczego będzie
można dowiedzieć się, jak poli-

czyć ptaki, co lata nad wodą, a
co żyje na dnie jeziora, co można
spotkać w parkowej ściółce, jakie
rośliny tworzą parkowe runo, a
nawet jak badać stan środowiska.

Organizatorzy przygotowali
cykl pięciu rodzinnych warszta-
tów, w czasie których uczestnicy
zapoznają się z dziką i różnorod-
ną przyrodą królewskiego parku
w Wilanowie.

Program przeznaczony jest
szczególnie do rodzin z dziećmi
w wieku szkolnym.

NNaajjbblliiżżsszzee ssppoottkkaanniiaa::

17 maja, godz. 13– 14.30 (nie-
dziela): Życie w ściółce

14 czerwca, godz. 13–14.30
(niedziela): Botaniczne cieka-
wostki wilanowskich ogrodów

11 lipca, godz. 11–12.30 (so-
bota): Monitoring przyrodniczy
w ogrodach wilanowskich

22 sierpnia, godz. 11–12.30
(sobota): Życie w wodzie i po-
nad nią

Rezerwacja: 22 54 42 850, bi-
lety@muzeum-wilanow.pl. 

Zapisy przyjmowane są do
piątku poprzedzającego spotka-
nie do godz. 16. 

Koszt: na warsztaty obowią-
zuje bilet edukacyjny w cenie 10
zł od osoby.

Start: spotkania rozpoczynamy
przy budynku kasy na przedpolu.

Więcej informacji:
Dział Edukacji Muzealnej
jdobrzanska@muzeum-wila-

now.pl
22 544 28 38

M M

Galeria U przy Domu Kultury Stokłosy
prezentuje twórczość Barbary Bieleckiej-
-Woźniczko – artystki związanej z Ursyno-
wem. Tu od wielu lat mieszka i pracuje… 

Jej artystyczna przygoda rozpoczęła się od so-
lidnego wykształcenia zdobywanego w warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Gra-
fiki. Szczególny wpływ na jej późniejszą twór-
czość wywarli dwaj wybitni artyści, pedagodzy:
prof. Henryk Tomaszewski prowadzący pracow-
nię plakatu i prof. Jerzy Tchórzewski prowadzący
pracownię malarstwa.  Należy do sekcji malar-
stwa Związku Polskich Artystów Plastyków, do
grup twórczych Symfonia, Positive Art., i Visual
Dance. Współorganizatorka i koordynatorka wy-
staw w Galerii U. 

Barbara Bielecka-Woźniczko podejmuje wy-
zwania artystyczne, które często przeradzają się
w cykle tematyczne. 

Taka postawa czyni z niej artystkę „poszukującą”,
czyli szukającą nowych i nowatorskich rozwiązań.
Zarówno jeśli chodzi o treść, jak i środki plastyczne. 

We wcześniejszych pracach Barbary Bieleckiej-
-Woźniczko widać przewagę treści nad formą. W
przeszłości często odwoływała się do dramatycz-
nych treści przekazywanych jej przez członków ro-
dziny m.in. wspomnień dotyczących zagłady Or-
mian w Imperium Osmańskim w czasie I wojny
światowej w latach 1915–1917 i tp. 

Trauma związana z tymi wspomnieniami zdo-
minowała kilka jej cyklów malarskich. Na wysta-

wie znalazły się prace nawiązujące tematycznie do
rzezi Ormian dokonanej na tym narodzie w latach
1915–1917, malowidła na jedwabiu przedstawia-
jące ormiańskie krzyże i elementy sakralne, pra-
ce inspirowane muzyką, tańcem, operą i tp. Część
obrazów to kompozycje abstrakcyjne w których ar-
tystka odkrywa piękno faktur i kolorów. 

W ostatnich latach artystka czerpie inspiracje z
tematów muzycznych, spektakli operowych, ba-
letu. To sprawia, że jej obrazy sprawiają wrażenie
abstrakcyjnych, czy też czasem ekspresjonistycz-
nych, jednak niemal zawsze można dostrzec w
nich jakąś fabułę. 

Zwraca uwagę na to, co jest podstawą dobrego
malarstwa: treść, kompozycja, forma i kolor. Od-
najduje równowagę i proporcje między. Potrafi
dobierać nawet najbardziej subtelne zestawienia
kolorystyczne. Ślady pędzla stanowią zapis proce-
su twórczego, jaki towarzyszył powstawaniu ob-
razu na płótnie. 

Barbara Bielecka-Woźniczko znajduje inspira-
cję nawet w najbliższym otoczeniu. Potrafi wydo-
być ukryte w nim piękno i przenieść je na płótno.
Odsłania i kreuje tym samym nową, rzeczywi-
stość. Jej obrazy są odrealnione, nastrojowe. Prze-
noszą widza w świat fantazji, a nawiązując do ty-
tułu wystawy, można powiedzieć – zapraszają do
wejścia w czwarty wymiar. 

Wystawę zorganizowano przy pomocy finanso-
wej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

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

Ursynowska galeria Wie-
ża, Al. KEN 101 zaprasza
na wystawę malarstwa
Bożeny Korulskiej pt. „In-
spiracje”. 

Autorka jest absolwentką
Wydziału Grafiki UMK w Toru-
niu w pracowni prof. E Piotro-

wicza oraz Podyplomowego
Studium Scenografii ASP w
Warszawie pod kierunkiem
prof. J. Szajny.

Jako scenograf współpraco-
wała m.in. z warszawskim Te-
atrem Studio. Projektowała sce-
nografię do tekstów literackich. 

Twórczość Bożeny Korulskiej
to twórczość sensu stricto. Jest
czystą kreacją i realizacją arty-
stycznych wizji autorki. Trudno
znaleźć w niej coś, co byłoby je-
dynie odtwarzaniem rzeczywi-
stości, świata znanego i dostęp-
nego dla każdego. Artystka od-
wołuje się wprawdzie do zna-
nych form geometrycznych, jak
np.: trójkąty, okręgi, koła, prosto-
kąty, linie itd., ale traktuje je je-
dynie jako elementy swoich wła-
snych kompozycji. Istotną rolę
w jej obrazach pełni faktura. To
właśnie dzięki niej poszczególne
formy stają się bardziej widocz-
ne. Wyłaniają się z płaskiej po-
wierzchni płótna. Zaczynają żyć
własnym życiem, współtworzą
napięcie i nastrój w obrazie. Fak-
tury nie tylko pomagają stwo-
rzyć trzeci wymiar i wrażenie
głębi, ale też wspomagają kolor,
którym artystka posługuje się
dość oszczędnie. W jej obrazach
dominują zielenie i błękity w bo-
gatej gamie odcieni. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Miłość, poezja i luz...

W czwartym wymiarzeUrsynów natchnieniem

Inspiracje w galerii Wieża

Spotkania z przyrodą
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Piórem Derkacza
Barbara Puszkarska

– Judkowiak
„„DDzziieeńń SSoołłttyyssaa”” oobbcchhooddzzii 1111 lluutteeggoo

W kalendarzu mamy tyle świąt, że na
jeden dzień w roku przypada ich kilka.
Wiadomo, że jak jest święto to i praco-
wać się nie chce. Proponuję, aby w dniu
1 maja w „Święto Pracy” iść do pracy.

Święto w pracy odbierzemy sobie w
„Dniu Drzemki w Pracy”. Nie możemy
zapomnieć o „Święcie Szefa”. Płeć nie
ma tutaj znaczenia, bo szef jest zawsze
szefem i hołd mu się należy. Najdłużej
możemy świętować „Dzień Rzucenia Pa-
lenia Tytoniu”. Ponieważ jest to nałóg, a
z nałogami walczy się długo, więc i świę-
tować możemy aż do Sylwestra. 31 grud-
nia nie zapominamy o „Dniu bez Bieli-
zny”. Jak już dotrwaliśmy do „Nowego
Roku”, to spójrzmy przez „Dzień Czy-
stych Okien” na pracę i zaangażowanie
wszystkich sołtysów. „Dzień Sołtysa” jak
najbardziej im się należy!

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

Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. Słowa te autor-
stwa Hetmana Wielkiego Koronnego Obojga Narodów Jana Saryusza
Zamoyskiego zostały przed ponad 400 laty zapisane w akcie fundacyjnym

Akadami Zamojskiej. Ta niezwykle cenna sentencja mimo upływu czasu nie tra-
ciła nic ze swojej aktualności. I nadal nie traci. Jako obserwator życia widzę, jak w
soczewce, że te przyszłe Rzeczpospolite będą się opierać na coraz bardziej kruchych fundamentach.
Przez całe wieki podstawowe wartości tylko w nieznacznym stopniu podlegały zmianom pokolenio-
wym. Trwały, tworząc jakby matrycę tożsamości, w którą każde nowe pokolenie było wtłaczane.

Wiek XX i błyskawiczny rozwój nowoczesnych technologii, jak również rosnący z dekady na de-
kadę pęd ukierunkowany na posiadanie coraz większej ilości coraz bardziej dostępnych dóbr, cał-
kowicie zmienił dotychczasowe zasady gry. Ktoś nazwał ten proces przezbrojeniem moralnym i jest
to określenie wyjątkowo trafione. W obecnym świecie wartości, którymi kierowały się kolejne po-
kolenia Polaków, nie odgrywają żadnej roli. Pozostały wyłącznie nazwy - lojalność, przyjaźń, wspól-
nota, solidarność, szacunek dla starszych. Te słowa dzisiaj już nic nie znaczą. A patriotyzm to obec-
nie przykrywka dla zadymiarza, faszysty, lewaka, lub narodowca. 

Patrzę na to, co dzieje się dzisiaj z młodym pokoleniem i skóra cierpnie mi na grzbiecie. Oni żyją
w swoim wirtualnym świecie, który stworzył im net. Byłem w święta u znajomych, przy stole kilka-
naście osób - luźna gawęda przechodząca w dyskusję, strony przedstawiają swoje racje, ścierają się
argumenty, słowem -   dyskurs prowadzony na wielu polach. Na ogromnym narożniku siedzi troje
nastolatków całkowicie odizolowanych od towarzystwa. Każde z nich ma w dłoniach smartfon
(iPhone?), w którym bez przerwy gmerają. I tak przez co najmniej 3 godziny - bez słowa, bez kon-
taktu z siedzącymi przy stole rodzicami i znajomymi rodziców, bez kontaktu ze sobą. Patrzę na to,
patrzę i dostrzegam wbity we mnie wzrok znajomego siedzącego naprzeciwko. Rzucam mu pytają-
ce spojrzenie wskazując oczami na młodzież. Facet wzrusza bezradnie ramionami i odwraca wzrok. 

Degeneracja społeczeństwa postępuje w zastraszającym tempie, młodzieży zaś z szybkością
światła. Przestępstwa, które dawniej były domeną młodych wywodzących się z rodzin patologicz-
nych i marginesu społecznego, dziś popełniają nastolatki z tzw. dobrych rodzin. Dotkliwy kryzys in-
stytucji rodziny, wartości oraz autorytetu stał się faktem. Całe zło tkwi wewnątrz - w rodzinie. W

dobie zabiegania za wszelką cenę o posiadanie
wszelakich dóbr rodzic przekazuje, często nie-
świadomie, dzieciakowi, że najważniejsza war-
tość w dzisiejszym świecie to przede wszyst-
kim mieć. Za jaką cenę nieważne - nawet za ce-
nę tratowania innych i wyrządzenia im krzyw-
dy. Szacunek, lojalność, przyjaźń - zapomnij

synku, to są anachronizmy. Tak wychowywanemu dziecku nie pomoże “wysoka efektywność dzia-
łania systemu oświaty i wychowania, wzrost aktywności nauk społecznych, m. in. pedagogiki
współczesnej”. Ono już jest ukształtowane - najważniejszy jestem ja, a w moim życiu najważniejsza
jest kasa. Co rusz napotykam takich pętaków i wtedy czuję zadowolenie, że kiedyś  odwalę kitę i
nie będę musiał oglądać ich w akcji w wieku produkcyjnym. 

W ostatni wtorek było bardzo ciepło. Z radością otworzyłem więc  okno i zamierzałem zabrać się
do roboty, kiedy rozległ się wrzask. Mamy pod oknami kilka karłowatych “krzaczorów” i tam uwi-
ła sobie gniazdko wyjątkowo głośna grupka dzieci w wieku mniej więcej 6-8 lat. Tak jak pies musi
szczekać, tak dzieci mają przywilej bycia głośnymi, więc na ogół nie razi mnie ich zachowanie. Jed-
nak wrzaski przeszkadzały mi w skoncentrowaniu się, poza tym dosłownie 20 metrów dalej jest du-
ży, niedawno wyremontowany przez SM “Stokłosy” plac zabaw dla dzieci. Otwieram okno i ape-
luję do wychudłego blondynka, który najwyraźniej wodzi rej w grupie, że potrzebuję spokoju, bo
jestem w pracy. Proszę go, aby zabrał kolegów do pobliskiego ogródka. Już po jego pierwszym po-
gardliwym spojrzeniu wiedziałem, że mam do czynienia z typowym rozwydrzonym młodym pa-
wianem. Pawian włożył sobie kciuki do obu uszu i zamachał w specyficzny sposób palcami rąk da-
jąc mi znak, że ma mnie i moją gadkę głęboko w .... 

Wychodzę na zewnątrz. Pawian czujnie oddala się w stronę placu zabaw, ale nie ucieka. W jego
zachowaniu nie widać cienia bojaźni. Cały czas patrzy na mnie prowokująco na zasadzie: “I co mi,
dziadu, możesz zrobić?”. Na ławkach siedzą dorośli. Pawian sprawnie wskakuje na szczyt zjeżdżal-
ni i patrzy na mnie tak, jak entomolog obserwuje pełzającą muchę. Po raz drugi wygłaszam apel i
proszę, żeby dano mi popracować. Wracam do pokoju i siadam do komputera. Nagle za oknem ło-
mot. Pawian znalazł gruby kij i z całych sił wali nim w stojący przy ciągu pieszym kosz na śmieci.
Oczywiście patrzy wyzywająco w okno redakcji. Łomot jest niesamowity, więc ponownie wycho-
dzę na zewnątrz. Pawian znów znajduje azyl na placu zabaw. Podchodzę do trzech młodych kobiet
i pytam, czy któraś z nich jest opiekunką tego osobnika. Bredzę coś o złym wychowaniu i braku sza-
cunku dla starszych. - Tylko proszę nie oceniać - surowo poucza mnie jedna z nich. Odbiera mi mo-
wę. Paniusia podchodzi do pawiana i negocjuje z nim. Bardzo długo negocjuje. Nie czekam na efekt
negocjacji, zamykam okno i przenoszę się do innego pomieszczenia.

Zdaniem mamusi (opiekunki?) typek nie podlega ocenie. Każdego można oceniać, ale nie jego,
bo jest nietykalny. Powodzenia życzę rodzicom i radzę, żeby pilnie obserwowali, czy ich latorośl nie
znęca się nad zwierzętami, nie ciągnie go do ognia i czy nie moczy się w nocy. To klasyczne obja-
wy Triady McDonalda, czyli potencjalnego seryjnego zabójcy. Zachowanie tego dzieciaka jest ty-
powe dla socjopaty, w potocznym rozumieniu osoby, która nie liczy się z cudzymi opiniami i łatwo
popada w konflikty z innymi. Najgorsze są dwie rzeczy: pierwsza, rodzic (opiekun) uważa tak skan-
daliczne zachowanie za normę; druga, tego rodzaju osobniki niszczą psychikę innych dzieci, któ-
re biorą z nich wzór. Nawet nie chcę myśleć jakie będą te następne Rzeczpospolite.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Okiem starego zgreda...

„Patrzę na to, co dzieje
się dzisiaj z młodym 
pokoleniem i skóra 
cierpnie mi na grzbiecie”

Lotnisko Chopina
– 81 lat w służbie pasażerów

Już od 81 lat lotnisko na Okęciu, nazywające się od lat kilkunastu Lotniskiem
Chopina, oferuje pasażerom krajowe i zagraniczne połączenia lotnicze. Jest
to największe lotnisko w Polsce. Obecnie obsługuje ponad 10 mln osób rocz-

nie. Ale początki były znacznie skromniejsze…
Ukończone w 1933 roku i uroczyście oddane do użytku rok później nowe war-

szawskie lotnisko kosztowało skarb państwa ponad 10 mln zł. 
W podwarszawskim wówczas jeszcze osiedlu Okęcie wybudowany został nowoczesny i przestron-

ny budynek dworca lotniczego wraz z betonową płytą postojową dla samolotów, a także trzy han-
gary, warsztaty, garaże i kotłownia. 29 kwietnia 1934 r. otwarcia portu dokonał osobiście prezy-
dent Ignacy Mościcki. Otwarcie było wielką uroczystością w której udział wzięły tłumy warszawian. 

W pierwszym roku działalności nowe lotnisko obsłużyło 10.750 pasażerów. Przez kilka lat licz-
ba ta utrzymywała się na mniej więcej stałym poziomie. Znaczący wzrost przyniósł dopiero rok
1938 i zorganizowana w Berlinie Wystawa Światowa. Wielu odwiedzających z Warszawy wy-
brało się na nią samolotem, dzięki czemu z usług lotniska skorzystała wówczas rekordowa licz-
ba 15.800 pasażerów. 

Obecnie samolot jest znacznie bardziej powszechnym środkiem transportu, więc i osób ko-
rzystających z lotniska jest znacznie więcej. W 2014 r. na Lotnisku Chopina odprawiono ponad
10,5 mln pasażerów. W tym sezonie letnim z lotniska można polecieć do 87 portów na czterech
kontynentach. 

Na co dzień na lotnisku pracuje około dziewięciu tysięcy osób, a przez dworzec portu lotniczego
codziennie przewija się około 25 tysięcy pasażerów. Latem, w szczycie sezonu turystycznego, zda-
rza się, że odprawianych jest ponad 40 tys. osób w ciągu dnia. Lotnisko dysponuje własną strażą po-
żarną, uzbrojonymi służbami ochrony oraz służbą medyczną. Dwa krzyżujące się pasy startowe –
o szerokości dziesięciopasmowej autostrady każdy – pozwalają na obsługę 42 lądowań i startów w
ciągu godziny. Nad bezpieczeństwem lotów – oprócz ludzi – czuwa także 10 sokołów, które skutecz-
nie odstraszają inne ptaki i małe zwierzęta, które mogą zakłócić operacyjną pracę portu. 

Aby spełnić oczekiwania w zakresie komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, lotnisko cały czas
się rozwija. W sumie do 2015 r. na realizację inwestycji na lotnisku wydanych zostanie 1,2 mld zł. 

Za kilka dni do użytku pasażerów oddamy nową część Terminalu A, która zastąpiła stary budy-
nek znany ze swojego charakterystycznego „buraczkowego” dachu. 

Powierzchnia nowego obiektu wynosi ponad 60 tys. m kw. (po połączeniu z obecnie użytkowa-
ną częścią cały Terminal A ma powierzchnię 154,5 tys. m kw.). W procesie modernizacji praktycz-
nie w całości została wykorzystana konstrukcja nośna starego obiektu. Wymianie uległa natomiast
kopuła i wyposażenie budynku. Wybudowana została także dodatkowa kondygnacja z przezna-
czeniem na biura. 

Do dyspozycji pasażerów w nowej części terminalu będzie 48 stanowisk check-in. W nowych ha-
lach odlotów i przylotów znajdą się też kasy linii lotniczych, dodatkowe stanowiska biur podróży,
nowe stanowiska wypożyczalni samochodów, a także biura linii lotniczych. 

W nowej części terminala powstaną dwa nowe salony Executive Lounge, każdy o powierzchni
około 500 m kw., pomieszczenia modlitwy i medytacji dla różnych religii i ambulatorium. Do dys-
pozycji pasażerów oddanay zostanie również nowy pasaż handlowy liczący prawie 3 tysiące m kw.,
na której zaaranżowanych zostanie 15 nowych sklepów z ofertą najlepszych światowych marek i
10 nowych restauracji i barów (w tym McDonald’s). 

Wszystkie te zmiany zwiększą komfort obsługi pasażerów i przepustowość portu, która w cią-
gu najbliższych 15 lat może osiągnąć poziom 20 mln osób rocznie. Dzięki temu nasze lotnisko ma
szansę stać się najważniejszym i największym portem w Europie Środkowej. Liczymy, że wszyst-
kie te zmiany przypadną Państwu do gustu.

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



1 3

Pierwsze starcie najlepszych fol-
blutów rocznika derbowego roz-
strzygnęli na swoją korzyść re-
prezentanci stajni Macieja Jani-
kowskiego. Główny faworyt
ogier Va Bank pod dżokejem
Markiem Březiną nie zawiódł
publiczności i pewnie wygrał go-
nitwę o nagrodę Strzegomia. 

Va Bank zapowiada się na ko-
nia dużego formatu, triumf w
nagrodzie Strzegomia był już

czwartym z rzędu zwycięstwem wy-
hodowanego w Irlandii ogiera. Trener
Maciej Janikowski zapewne będzie ce-
lował w zdobycie tzw. potrójnej koro-
ny, czyli wygranie przez Va Banka ko-
lejnych klasyków – nagród Rulera, Der-
by i St. Leger. Problem jedynie w tym,
czy ogier będzie “trzymał dystans”.
Pierwsza przymiarka w czerwcu w na-
grodzie Iwna (2200 m). W tym roku
trenerowi Janikowskiemu obrodziło
jak nigdy. Poza Va Bankiem ma bo-
wiem w stajni także Kokshe, który był
drugi w nagrodzie Strzegomia, jak rów-
nież dwa inne bardzo dobre ogiery –
Milionera oraz Sorento. Jeśli do tak za-
cnego końskiego towarzystwa doda się
niepokonanego w siedmiu startach
arabskiego ogiera Arasha można za-
kładać, że w tym sezonie karty w goni-
twach najwyższej rangi będzie rozda-
wał Maciej Janikowski.

T renowane przez niego folblu-
ty trzykrotnie wygrywały Der-
by – Czerkies pod Janem Fili-

powskim w 1974 r., Chryston pod Albi-
nem Rejkiem w 1983 r. i Montbard pod
Tomaszem Dulem w 2004 r. To ostatnie
zwycięstwo można nazwać pyrruso-
wym, bowiem Montbard został ogło-
szony zwycięzcą po problematycznej
dyskwalifikacji klaczy Królowa Śnie-
gu. Tak więc Maciej Janikowski wie-
sza nad swoją stajnią błękitną wstęgę
mniej więcej co 10-11 lat. W roku 2015
jest to dobry znak dla tego zasłużone-
go dla wyścigów konnych trenera.
Arabską nagrodę Cometa, która była
przetarciem przed wysoko dotowaną
nagrodą Ofira, wygrał, choć nie bez
trudu, wspomniany wyżej niepokona-
ny Arash. Wyrazy uznania także dla
hodowcy tego znakomitego araba, pa-
na Zbigniewa Górskiego.           

Miniona dwudniówka na Słu-
żewcu obfitowała – podob-
nie jak inauguracja sezonu

tydzień wcześniej – w niespodziewane
rozstrzygnięcia i wysokie wypłaty. Wy-
grane zupełnie nieliczonych Sandora,
Monte Christo i klaczy Tequila Dance
wywołały prawdziwe trzęsienie ziemi w
końskim totalizatorze i spowodowały,
że nikt nie trafił niedzielnej kwinty. Sku-
mulowana jest również “czwórka”, bo-
wiem w wyścigu kłusaków zdecydowa-
ne faworytki Usita, Ukamaye Verdie-
rie, Raya Perrin i Tribal Dance zostały
pokonane przez przeciętnie spisującą
się dotychczas Tequilę Dance. 

Skoro o końskim totalizatorze
mowa należy zasygnalizować
zdecydowany spadek obrotów

w zakładzie kwintowym, jak również
znaczny w zakładzie czwórkowym. Pu-
la niedzielnej kwinty zamknęła się
śmieszną kwotą ok. 15.900 zł, nato-
miast “czwórki” opierały się na gwa-

rantowanych przez organizatora pu-
lach w wysokości 4000 zł. Może to być
efekt podwyższenia podstawowej staw-
ki w tych zakładach z dwóch do trzech
złotych. Kwietniowa decyzja szefa spół-
ki Traf, organizatora końskiego totali-
zatora, o zrównaniu stawek we wszyst-
kich zakładach do 3 zł wywołała gorą-
cą dyskusję w środowisku wyścigo-
wym. Większość graczy twierdzi, że
grę bardziej napędza obniżanie stawek
niż ich podwyższanie. Kolejną weryfi-
kacją decyzji Trafu będzie pula skumu-
lowanej kwinty w następną sobotę.
Wzrastała ona w poprzednich latach
średnio o ok. 2,5 razy, czyli powinna
wynieść ok. 40 tys. zł. 

Oto kilka głosów w dyskusji na
ten drażliwy temat (osoby te
ze zrozumiałych powodów

nie chcą ujawniać swoich nazwisk).
Gracz X: – Chyba ktoś nie rozumie filo-
zofii gry na Służewcu. To nie USA, Wy-
spy, czy Francja, gdzie na każdym rogu

i w każdej kawiarni jest kolektura z
przekazem wyścigów na różnych to-
rach. Na Służewcu 90 proc. obrotu po-
chodzi “z pola”. Ludzie tacy jak ja i więk-
szość moich kolegów przynoszą na tor
określoną kwotę pieniędzy. Mam na
przykład 200 zł do dyspozycji, kiedyś
składaliśmy się na kwintę po 50 zł i mie-
liśmy szansę, trafialiśmy. Dzisiaj, aby
zagrać naszą stałą kombinację, musi-
my się złożyć po 80 zł, a wtedy na grę
zostaje niewiele. Dlatego wycofaliśmy
się z kwinty i przerzuciliśmy się na tri-
ple. Moim zdaniem, stawka w kwincie
powinna być sprowadzona nawet do
1złptego, podobnie w “czwórkach”. 

Gracz Y: – Widzę, że organiza-
tor dąży do maksymalnego
utrudniania gry i kumulowa-

nia wygranych jak w Lotto. Tylko że na
Służewcu taka taktyka nie zda egzami-
nu i jest nieracjonalna. Wyższa stawka
w kwincie i w “czwórce” to bonus dla
grubych graczy, których jest w pory-

wach kilkunastu. Kto trafi w następną
sobotę skumulowaną kwintę, jak pan
myśli? Ja za 50-100, czy “grubas” za
600-700 złotych? Pytanie z gatunku re-
torycznych. “Grubas” trafia 30-40 ty-
sięcy i pieniądze te na długo znikają z to-
ru. Jeśli ja i 20 innych graczy “przytuli-
my” po 1500-1700 zł, przeznaczymy tę
gotówkę na dalszą grę. Mało tego, jako
wygrani nie będziemy szczędzić gro-
sza na kolejne gonitwy w tym i następ-
nym dniu wyścigowym. 

Gracz Z: – Panie szanowny, pro-
stota i jeszcze raz prostota.
Dlaczego na Zachodzie moż-

na zagrać np. za 1/4 stawki bazowej i
celować nie w całość, a w 1/4 wygra-
nej? Bo to napędza grę, mogą w niej
bowiem uczestniczyć nie tylko grubo
obstawiające rekiny, lecz także wyścigo-
wy plankton z kilkunastoma euro czy
dolarami w kieszeni. Co z tego, że na
Służewiec przyjdzie młodzież, skoro
dzisiejsze stawki odstraszają ich od
udziału w grze? Żeby mieć jakąkolwiek
szansę na trafienie porządku, trzeba
zagrać trzy konie w trójkącie, co kosz-
tuje 9 zł, czyli półtora kufla piwa. A go-
nitw jest 8 lub 9. W zakładzie dwójko-
wym trzeba już zainwestować 18 zł, a to
dla młodych nie w kij dmuchał. O in-
nych zakładach w ogóle nie ma co mó-
wić. Czy oni zaryzykują takie pienią-
dze, aby w przypadku wygranej ode-
brać z kasy 20 złotych, bo taki mniej
więcej jest średni porządek na Służew-
cu? Nie zaryzykują, ponieważ to żaden
biznes. Napisz pan tak – obniżcie staw-
ki, a szybko przekonacie się, że to się
dzisiaj bardziej opłaca. Nasze społe-
czeństwo nie jest bowiem coraz bogat-
sze, tylko coraz biedniejsze. Jak tego
nie zrobicie, będziecie nakręcać ko-
niunkturę bukmacherom.

W strzymam się z głosem w
tej kwestii do trzytygo-
dniowej przerwy wakacyj-

nej, która zacznie się na Służewcu 6
czerwca. Wtedy poprosimy spółkę Traf
o dane dotyczące obrotów w poszcze-
gólnych zakładach w okresie kwiecień
- czerwiec. To da nam pogląd, czy de-
cyzja o podwyższeniu stawek i zrówna-
niu ich we wszystkich zakładach była
trafiona.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Monika Żur i  Piotr Konwa
(4F Scott Racing Team)
triumfowali na najdłuż-
szym dystansie Grand Fon-
do podczas Skandia Mara-
ton Lang Team w Warsza-
wie. W Wilanowie wystarto-
wało około tysiąc kolarzy,
co jest rekordem frekwencji
w historii warszawskiej
edycji maratonu.

Pogoda jak z bajki – mówili ci,
którzy przed rokiem ścigali się
w Warszawie w strugach desz-
czu. Tym razem świeciło słońce,
a temperatura przekroczyła 20
stopni. Warunki do ścigania by-
ły więc wymarzone, a w mia-
steczku wyścigu przy Pałacu w
Wilanowie pojawiły się tłumy
miłośników rowerów. Punktual-
nie o godzinie 11 sygnał do star-
tu dał wiceprezydent Warszawy
Jarosław Jóźwiak. 

Warszawiacy pokochali ro-
wery, o czym świadczą chociaż-
by statystyki roweru Veturilo
oraz systematycznie rosnąca
liczba ścieżek rowerowych.
Skandia Maraton Lang Team
jest wyjątkową imprezą, bo
każdy może w niej wystarto-
wać, każdy może znaleźć od-
powiedni dla siebie dystans.
Cieszę się, że warszawiacy ma-
sowo biorą udział w tych za-

wodach – powiedział wicepre-
zydent Jóźwiak.

Kolarze walczyli na trasie, a
w miasteczku wyścigu rozkrę-
cały się Pozytywne Obroty –
społeczna akcja, która w tym
roku zwraca uwagę na bezpie-
czeństwo rowerzystów. W stre-
fie Pozytywnych Obrotów po-
jawiły się kolarskie trenażery,
na których każdy mógł przeje-
chać dowolny dystans. Jeszcze
przed startem maratonu Pozy-
tywne Obroty cieszyły się
ogromną popularnością, bo
wiele osób pamiętało nas z
ubiegłego roku. Wszyscy wie-
dzieli więc o co chodzi, tylko
pytali na co w tym roku zbiera-
my - mówił prowadzący Pozy-
tywne Obroty Piotr Bednarski.
A w tym roku każdy kilometr
nakręcony w ramach akcji to
pakiet bezpieczeństwa (szkole-
nie + odblaski) dla młodych ro-
werzystów i pieszych w regio-
nie. W Warszawie do udziału w
akcji zachęcała ambasadorka
Pozytywnych Obrotów Dorota
Stalińska, która wystartowała
również w Paradzie Rodzinnej.

To najkrótszy dystans Skan-
dia Maraton Lang Team na któ-
rym startują całe rodziny, a
zwycięzcą może się czuć każdy.
W Wilanowie Parada Rodzinna

była wyjątkowo kolorowa. Na
trasie widać było kilkulatki sa-
modzielnie jadące na rowe-
rach, a także maluchy drzemią-
ce w rowerowych fotelikach.
Tymczasem z przodu trwała
walka na dystansie Grand Fon-
do. Niezwykle zacięta, bo dla

kolarzy licencjonowanych
Skandia Maraton Lang Team
w Warszawie był elementem
kwalifikacji do kadry na Mi-
strzostwa Europy w maratonie
MTB. Wśród kobiet najszybsza
okazała się Monika Żur (4F
Scott Racing Team). Trasa by-

ła bardzo szybka i piaszczysta.
Na początku było nerwowo, ale
udało mi się odjechać z grupką
kolegów. Później jechałam już
samotnie i udało mi się wygrać
– mówiła Żur, która uzyskała
kwalifikację do kadry na ME
wspólnie z drugą na mecie

Paulą Gorycką. Wśród męż-
czyzn triumfował Piotr Konwa
(4F Scott Racing Team). Spo-
dziewałem się trudniejszego fi-
niszu. Ustawiłem się na trze-
ciej pozycji, jechałem za An-
drzejem Kaiserem. Na 200 me-
trów przed metą zaatakowa-
łem i dość spokojnie wygrałem.
Pomogły mi wyścigi szosowe
za granicą, w których ostatnio
brałem udział – powiedział
zwycięzca.

Na dystansie Medio najszybsi
byli Oskar Pluciński (Erkado RT
Kraśnik) i Zofia Rzeszutek
(MLKS Baszta Bytów). Z kolei
dystans Mini wygrali Arek Petka
(Lew Lębork) i Oliwia Majew-
ska (BDC OSiR Nowy Dwór Ma-
zowiecki). W klasyfikacji Mi-
strzostw Polski Dziennikarzy
triumfowali Natalia Karapuda
(TVP Olsztyn), Mateusz Lewan-
dowski (pro-cycling.org) oraz
Wiesław Fidurski (LKS Drogo-
wiec Złotów).

Współorganizatorami Skan-
dia Maraton Lang Team w
Warszawie byli Zarząd Dróg
Miejskich oraz Burmistrz Dziel-
nicy Wilanów. Druga edycja
Skandia Maraton Lang Team
2015 odbędzie się 16 maja w
Krakowie.

R O B

Dylematy stałych graczy na wyścigach konnych: jak grać, co grać i za ile

Janikowski zagrał Va Bank...

Imponująca inauguracja Skandia Maraton Lang Team 2015

Rekord frekwencji w Warszawie
FOTO MARATOMANIA.PL
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
601-336-063

KUPIĘ każde
elektronarzędzia oraz każdy

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

KUPIĘ płyty 
winylowe i CD, 

dojazd, 
609-155-327

MONETY, znaczki, medale,
książki, 601-235-118

SKUP KSIĄŻEK, dojazd, 
509-548-582

SKUP KSIĄŻEK,
każda ilość, 

wszystkie dziedziny - dojazd,
602-254-650

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

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

SKUP AUT, 728-813-645

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

CHEMIA, skutecznie,
doświadczona, 509-972-189

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

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

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

MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

NIEMIECKI, skutecznie, 
505-022-862

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

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

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

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

MAZURY 7 dni od 
540 zł z wyżywieniem,
jezioro, las, kameralnie. 

Tel. 89 621-17-80
www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

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

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

DACHY papą, 605-606-914
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

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

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

tel. 502-57-42-76
GLAZURA, remonty,

kompleksowo, 796-664-599
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644-26-05, 
601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374
MALARSKIE, tapetowanie, 

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

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

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

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

NAPRAWA TELEWIZORÓW
22 641-80-74

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

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

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

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

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

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

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

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

WRÓŻKA - doradca życiowy.
Pomoc terapeutyczna. Masaże
odstresowujące i lecznicze. 
784-77-30-88, 22 291-55-78

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

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

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

NN a długi wa długi w eekeek endend
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje ZZooffiiaa GGwwaarraa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144
tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

NNiieeddzziieellaa,, 1100 mmaajjaa,, 1166..0000:: Po-
południe Muzyczne z cyklu
„Tam, gdzie gra muzyka” – kon-
cert p.n. „Idzie lato! Z czego zro-
bić instrumenty wakacyjne in-
strumenty muzyczne i jak na
nich grać?”. Wyk. Bogdan Kupi-
siewicz, Mariusz Puchłowski.
Uwaga! Koncert odbędzie się
wyjątkowo w Galerii Domu
Sztuki na I p. Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 1100 mmaajjaa,, 1188..0000::
Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom
Sztuki” zaprasza na pokaz po-
nownie sprowadzonego na pol-
skie ekrany filmu „Wielki błękit”
(Francja 1988, reż. Luc Besson).
Wstęp wolny.*

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na wystawę fotografii Anny
Matysiak p.n. „Przemiana ma-
terii”. Wstęp wolny.

Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

OOdd 88 mmaajjaa w Galerii “U”
pierwsza w historii najdłużej
działającej galerii sztuki na Ursy-
nowie wystawa zbiorów wła-
snych. Po ponad trzech deka-
dach zdecydowaliśmy się odsło-
nić przed państwem nasze zbio-
ry. Ta niepowtarzalna okazja zo-
baczenia na jednej wystawie
dzieł wybitnych malarzy takich
jak m.in.: Mirosław Miroński,
Rafał Strent, Andrzej Podkański,
Włodzimierz Kowalski, Barbara
Bielecka-Woźniczko. Gorąca za-
praszamy. Wystawa czynna do
21 maja. 

1166 mmaajjaa oo ggooddzziinnęę 1199..0000 wy-
stąpią laureaci tegorocznej edy-
cji festiwalu PAKA. Kabaret „Nic
Nie Szkodzi”. Serdecznie za-
praszamy na pozytywną dawkę
humoru w najlepszym wyko-
naniu.

Wstęp wolny po uprzedniej
rezerwacji miejsc. Ilość zapro-
szeń ograniczona. 

Występ sfinansowany ze środ-
ków dzielnicy Ursynów m.st
Warszawy.

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

tteell//ffaaxx 002222 664411 1199 1155

WWAARRSSZZTTAATTYY RROOCCKKOOWWEE iiMM
GGRRAANNIIEE  WWIIOOSSNNAA 22001155 - 2 dni,
piątek i sobota 17,00 - 21,00,
ćwiczenia i konsultacje z muzy-
kami, w grupach i na scenie. Gi-
tara elektryczna - Michał Konior,
gitara basowa - Paweł Wolski,
wokal - Paweł “Piecyk” Piecuch,
perkusja - Piotr “Tonic” Konarski.

Wstęp wolny, info: Małgorza-
ta Wiercińska - 504 703 087

KKoośścciióółł śśww.. KKaattaarrzzyynnyy
uull.. FFoossaa 1177

33 mmaajjaa 22001155 oo ggooddzz.. 1199..0000 –
Koncert z okazji Święta Konsty-
tucji 3 Maja „Dalej bracia, dalej
żywo…”. W programie polskie
pieśni patriotyczne, utwory ano-
nimowe, tańce i marsze, (m.in.
Ogiński, Moniuszko, Haydn,
Schubert).

Wstęp wolny. Projekt współfi-
nansuje m.st. Warszawa Dziel-
nica Ursynów  

KKlluubbootteekkaa DDoojjrrzzaałłeeggoo
CCzzłłoowwiieekkaa

uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk UU99,,
tteell.. 2222 337700 2299 2299

0077..0055.. cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
–  Wernisaż haftu obrazów oraz
innych przedmiotów pt. “IGŁĄ
MALOWANE”. Prace wykonały
ręce Klubowiczek i Klubowi-
czów: Wiery Ditchen, Elżbiety
Golińskiej, Marii Glinki, Anny
Jankowskiej, Elżbiety Ruty, Ma-
rianny Sawickiej, Ewy Stefań-
skiej, Jerzego Wójcika, Teresy
Wasilewskiej oraz uczestników
kursu  rękodzieła (projekt: “Tę-
czowe działania” współfinanso-
wany przez Dzielnicę Ursynów
m.st. Warszawy).

NNaattoolliińńsskkii OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy
uull.. NNaa UUbboocczzuu 33
tteell.. 2222 664488 6655 8811

3300..0044.. ((cczzwwaarrtteekk)),, ggooddzz..
1199..3300 - Koncert z cyklu Jazz w
NOK. LEMAŃCZYK NORTH
QUARTET - Piotr Lemańczyk -
b.; Szymon Lukowski - ts.,ss., 

Emil Misiak – tp.; Sławomir
Karyzmo – dr.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

3300..0044 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
„Literatura polska – onomasty-
ka” pt.: „Zmiany znaczeniowe
wyrazów”.

0055..0055  –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu „Dwu-
dziestolecie międzywojenne w
Warszawie - kultura, sztuka, roz-
rywka” pt.: „Tola Mankiewi-
czówna – gwiazda kina”

0077..0055 –– cczzwwaarrtteekk – spotka-
nie z dr Kamilem Kopanią w
cyklu „Rewolucje scenograficz-
ne w teatrze w XIX i XX wie-
ku” pt.: „Eksperymenty sceno-
graficzne na scenach lalko-
wych w Polsce”

1122..0055 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu „Świat jest te-
atrem. Sceny z historii dramatu
i teatru” pt.: „Realizm i natura-
lizm w teatrze”

1144..0055 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu „Wczesnonowożytne im-
peria kolonialne: powstanie, roz-
kwit, upadek” pt.: „Wyzwolenie
się angielskich kolonii w Ame-
ryce Północnej i rozpad hiszpań-
skiego imperium kolonialnego
w pierwszej ćwierci XIX w.”

1199..0055 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu „Dwu-
dziestolecie międzywojenne w
Warszawie - kultura, sztuka,
rozrywka”  pt.: „Zofia Stryjeń-
ska – księżniczka malarstwa
polskiego”

2211..0055 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
w cyklu Wieczorów Czwartko-
wych z p. Mariuszem Raniszew-
skim pt.: „Noc Świętojańska we
współczesnej Polsce. Obchody
wśród Polaków i Litwinów”

2266..0055 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu „Świat jest te-
atrem. Sceny z historii drama-
tu i teatru” pt.: „Teatr moderni-
stów”

2288..0055 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
„Literatura polska – onomasty-
ka” pt.: „Degradacje i meliora-
cje znaczeniowe”

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