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Gdzie dwóch się bije, tam
trzeci korzysta. Zgodnie z
tym prawidłem, w naja-

trakcyjniejszym wyścigu sporto-
wym ostatniej niedzieli pierwsze
skrzypce grał tak naprawdę Czar-
ny Koń, którym okazał się nieco
już zapomniany piosenkarz Paweł
Kukiz. Chociaż zdecydowanymi li-
derami po pierwszej turze wybo-
rów prezydenckich stali się Andrzej
Duda i Bronisław Komorowski, w
decydującym, drugim rozdaniu
obaj będą musieli tak tańczyć, jak
on im zagra. 

Broniącego tytułu Komorow-
skiego PiS-owski challenger
lekko wyprzedził już po pro-

logu, sposobiąc się do gwałtownej
ucieczki na kolejnym etapie, a nie
wiadomo, czy defending champion

będzie w stanie usiąść pretendento-
wi do koszulki lidera na kółku. Co
ciekawe, wstępne harce przed tym
etapem obaj zaczęli w tym samym
miejscu – przed stacją metra Cen-
trum w Warszawie, czyli w miejscu
poniekąd historycznym, bo prze-
cież tam właśnie, a dokładnie mó-
wiąc na Placu Defilad, odbył się w
1956 przełomowy wiec, po którym
cokolwiek zelżał reżim PRL, gdy
Władysław Gomułka doszedł do
władzy, inicjując naszą własną Re-
wolucję Październikową. Teraz –
dla odmiany – oczekiwany jest no-
wy przewrót majowy. 

Długo przed wyborami ko-
mentatorzy polityczni na-
śmiewali się z kandydata

PiS. Andrzej Duda mylił im się z
innym przeciwnikiem Komorow-
skiego, Piotrem Dudą, przewodni-
czącym NSZZ Solidarność, więc
miał być na skutek tego mało wy-
razisty. No i nieżyczliwi mu żywi-
li przekonanie, że już po pierwszej
turze PiS-owski obóz będzie mu-
siał wypowiedzieć sakramentalne:
Dudy w miech. A tu nic z tego. Mecz
wcale się nie skończył, bo musi być
dogrywka, w której potrzebne bę-
dą świeże siły. Tylko że – jak na

złość – całą ławkę rezerwowych
trzyma w szachu Paweł Kukiz, do
którego obie współzawodniczące
strony – chcąc nie chcąc – muszą się
w tej sytuacji wdzięczyć. 

Gdyby wyniki pierwszej tu-
ry oceniać tylko przez pry-
zmat Warszawy, można

byłoby powiedzieć, że do żadnej
sensacji nie doszło, ponieważ w
stolicy nikt nie zagroził prymatowi
Bronisława Komorowskiego, a już
na odcinku specjalnym w Miastecz-
ku Wilanów obrońca tytułu uzy-
skał wprost imponujący wynik,
miażdżąc konkurentów pod mu-
rami Świątyni Opatrzności Bożej.
Nie wiadomo jednak, kto uzyska
opatrznościowe wspomożenie na
finiszowych metrach 24 maja, by
jako zwycięzca osiągnąć metę w
Belwederze. Takich emocji na na-
szej arenie wyścigowej nie było chy-
ba od czasu, gdy Stanisław Królak
rywalizował z Gustavem-Adolfem
Schurem albo Ryszard Szurkow-
ski ze Stanisławem Szozdą. 

Cokolwiek o tym myśleć, nie
ulega wątpliwości, że wybor-
czy wstrząs sprawił, iż na-

wet wszechmocna do niedawna
Platforma Obywatelska zadrżała

w posadach, a raczej wielu z jej
członków – mając przed sobą per-
spektywę wyborów parlamentar-
nych – zadrżało nagle o posady. No
cóż, rzecz to zwyczajna w rozgryw-
kach partyjnych, w których prze-
grani mogą tylko pod siebie podku-
lić ogon, a zwycięzcy zawsze biorą
wszystko. To, że zarysowała się re-
alna perspektywa zmiany układu sił
na szczycie, nie ulega najmniejszej
wątpliwości. Na szczęście, z punktu
widzenia przeciętnego obywatela
to jeszcze nie koniec świata. Kto bli-
żej przyjrzał się mechanizmom po-
litycznym, ten wie, że w większości
wypadków zapowiedzi rewolucyj-
nych zmian pozostają li tylko za-
powiedziami i z reguły finalna kon-
kluzja po kolejnych wyborach jest
taka: musiało zmienić się tak wiele,
żeby nie zmieniło się nic. 

Najważniejsze, że mamy
wreszcie widoczny przełom
w postawie społeczeństwa

polskiego. Zniecierpliwiona bezpro-
duktywnymi manewrami staru-
chów do wyścigu politycznego włą-
czyła się młodzież. Przypomnę, że
bodaj jeszcze całkiem niedawno pre-
zes PiS Jarosław Kaczyński twier-
dził, że z Internetu korzystają tylko

ci, którzy błądzą po sieci wyłącznie
po to, żeby popijając piwo, oglądać
filmy pornograficzne. Dziś i on się
przekonał, że nie taki diabeł strasz-
ny, jak go malują, skoro nawet pa-
pieże lubią wchodzić z wpisami na
Twittera, a drużyna Kukiza łatwo
skrzyknęła się przez media społecz-
nościowe dając nieco zagubionym w
obecnej rzeczywistości tradycjonali-
stom ostro do wiwatu. Tymczasem
w Pałacu Prezydenckim nawet To-
masz Nałęcz nie odrobił chyba lek-
cji z historii i nie przypomniał sobie,
że w roku 1960 rolę dzisiejszych
portali społecznościowych odegrała
w wyborach prezydenckich w USA
telewizja. I właśnie dzięki niej przy-
stojniak John Fitzgerald Kennedy,
prezentując się z piękną młodą żo-
ną, pokonał Richarda Nixona. 

U nas zamiast tak prozaicz-
nych względów jako źródeł
sukcesu Kukiza próbuje się

upatrywać w lansowanej przez nie-
go koncepcji Jednomandatowych
Okręgów Wyborczych (JOW). Ma
ona oczywiście pewne znaczenie,
ale tak naprawdę nie ona przyspo-
rzyła mu ponad 20 procent gło-
sów. Niemniej, urzędujący prezy-
dent Komorowski pozwolił sobie

wmówić, że właśnie JOW-em zo-
stał najmocniej trafiony i zaraz za-
inicjował w tej sprawie referen-
dum, stając się przez to jeszcze bar-
dziej JOWialny. 

Wydaje się jednak, że za-
równo w rywalizacji Ko-
morowski – Duda, jak i

PO – PiS, co innego będzie języcz-
kiem u wagi. Jeśli chodzi o Plat-
formę, zapadła ona w ewidentną
śpiączkę na skutek – delikatnie mó-
wiąc – zmęczenia materiału. Ale
Prawu i Sprawiedliwości też nie
tak wiele do śpiączki brakuje. Mo-
że więc szpila, jaką obu dominują-
cym partiom wsadził w tyłek Ku-
kiz, obudzi obie z letargu? 

I przy okazji uświadomi ich lide-
rom, że naród się łapie za gło-
wę, widząc, jak z jednej strony

polska pchła wygraża rosyjskiemu
niedźwiedziowi, z drugiej zaś – na
zasadzie: zastaw się, a postaw się
– marnuje ciężkie miliardy dola-
rów na zbrojenia, które tyle jej
(czyli nam) pomogą, co umarłe-
mu kadzidło. To już lepiej skoczyć
na główkę do basenu bez wody. 

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

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

RYS. PETRO/AUGUST
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–– SSkkąądd ppoommyyssłł nnaa oobbjjęęcciiee ppaa-
ttrroonnaattuu pprrzzeezz PPrreezzyyddeennttaa,, jjaakk
uuddaałłoo ssiięę tteenn ppaattrroonnaatt uuzzyysskkaaćć??

Chcieliśmy uzyskać ponad
dzielnicowy charakter Dnia Ci-
chociemnych, a patronat hono-
rowy Prezydenta RP zawsze
podkreśla rangę wydarzenia.
Cieszymy się, że organizowany
przez nas piknik edukacyjny o
charakterze militarno-historycz-
nym został doceniony przez Gło-
wę Państwa.  To nobilitacja dla
organizatorów, ale przede
wszystkim podkreślenie znacze-
nia Cichociemnych dla historii
naszego kraju. 

–– DDllaacczzeeggoo mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyy-
nnoowwaa oobbcchhooddzząą DDzziieeńń CCiicchhoo-
cciieemmnnyycchh??

Cichociemni - legendarni spa-
dochroniarze z czasów II wojny
światowej są chlubą polskiej woj-
skowości, a jednocześnie  symbo-
lem najwyższej odwagi, męstwa
i patriotyzmu. Ich tradycje kon-

tynuują żołnierze elitarnej  Jed-
nostki Wojskowej „Grom”. Pik-
nik edukacyjny na cześć Cicho-
ciemnych pozwala  w atrakcyjny
sposób przekazywać ich histo-
rię i dzięki niej budować poczu-
cie dumy narodowej w naszej lo-
kalnej społeczności Ursynowa i
Warszawy. 

–– CCzzyy oopprróócczz ooffiiccjjaallnnyycchh jjuużż
ppuunnkkttóóww pprrooggrraammuu,, bbęęddąą jjaakkiieeśś
ddooddaattkkoowwee nniieessppooddzziiaannkkii ddllaa
mmiieesszzkkaańńccóóww??

Program ma charakter jedy-
nie ramowy. Dodatkowo zgod-
nie z militarnym charakterem
pikniku dynamiczne zmiany ak-
cji są gwarantowane. Współor-
ganizatorzy oraz nasi partnerzy
przygotowali mnóstwo atrakcji,
które nie sposób streścić w mate-
riałach promocyjnych.  Podpo-
wiem tylko, że warto zostać do
samego końca, a nawet trochę
dłużej niż do oficjalnego zakoń-
czenia o godz. 19.00.

II ppoopprroosszzęę oo zzaapprroosszzeenniiee nnaa
ttoo wwyyddaarrzzeenniiee……

– III Dzień Cichociemnych to
fantastyczna okazja do spędze-
nia wspaniałego  czasu z rodzi-
ną. Korzystając z bogatego pro-
gramu można będzie poznawać
historię, dobrze się przy tym ba-
wiąc. Oprócz atrakcji militar-
nych nie zabraknie też czegoś
dla ducha np. koncertów or-
kiestr wojskowych czy wystę-
pów tanecznych  i czegoś dla
ciała tj. żołnierskiej grochówki
wraz ze świeżo wypiekanym
chlebem. Wszyscy żądni wra-
żeń będą mogli brać udział w
licznych aktywnościach spraw-
nościowych czy strzeleckich. A
poza tym mnóstwo atrakcji do
oglądania: sprzęt wojskowy i in-
ne eksponaty,  rekonstrukcje hi-
storyczne, pokazy pierwszej po-
mocy i wiele innych. Serdecz-
nie zapraszam! 

R o z m a w i a ł a  
A g n i e s z k a  P a j ą k - C z e c h

Zastępca burmistrza Ursynowa Łukasz Ciołko obiecuje doskonałą zabawę

Co nas czeka podczas Dnia Cichociemnych

Zwycięzcą pierwszej tury
wyborów prezydenckich
okazał się Andrzej Duda.
Kandydat PiS w pierwszej
turze pokonał obecnie
urzędującego prezydenta
Bronisława Komorowskie-
go o zaledwie jeden pro-
cent, jednak główne star-
cie rozegra się dopiero za
dwa tygodnie. 

Do wyłonienia prezydenta
niezbędna będzie bowiem druga
tura wyborów.

Zgodnie z przewidywaniami
ekspertów i wynikami przedwy-
borczych sondaży główna wal-
ka rozegrała się między kandyda-
tami PO i PiS, a różnica poparcia
dla obu polityków była napraw-
dę minimalna, więc w drugiej tu-
rze wszystko może się wydarzyć
i wyjątkowo ciężko jest wytypo-
wać zwycięzcę tej rywalizacji.

Andrzej Duda zdobył 34,76
procent głosów, a Bronisław Ko-

morowski 33,77. Podium za-
mknął Paweł Kukiz, na którego
zdecydowało się zagłosować aż
20,8 procent wyborców i jest to
z całą pewnością największa
niespodzianka tegorocznych
wyborów. 

Pozostali kandydaci na prezy-
denta pozostali daleko w tyle.
Zaskoczeniem są przede wszyst-
kim fatalne wyniki Magdaleny
Ogórek (2,38 procent) i Adama
Jarubasa (1,60 procent). Szefo-
wie SLD i PSL zdecydowanie nie
mają być z czego dumni i zapew-
ne będą musieli mocno się tłu-
maczyć partyjnym kolegom, bo
wydaje się, że dalsze funkcjono-
wanie zwłaszcza lewicy wisi na
włosku. Rozczarowany zapewne
jest też Janusz Korwin-Mikke,
któremu przedwyborcze sonda-
że dawały około 5 procentowe
poparcie, a ostatecznie udało się
uzyskać zaledwie 3,26 procent.
Tegoroczne wybory prezydenc-

kie pogrzebały też szansę na po-
lityczny renesans Janusza Pali-
kota, który z poparciem wyno-
szącym zaledwie 1,42 procent
dostał chyba wyraźny znak od
społeczeństwa, że w polityce nie
ma już czego szukać.

Frekwencja w niedzielnych
wyborach wyniosła 48,96 pro-
cent, czego nie należy raczej
uznać za powód do dumy. Oka-
zuje się, że aż połowa uprawnio-
nych do głosowania Polaków ma
prezydenta w głębokim powa-
żaniu... Jest to też o tyle niepoko-
jące, że pięć lat temu frekwencja
była wyższa, mimo że przez kraj
przepłynęła fala powodzi, a w
wielu miejscowościach podczas
wyborów cały czas dosłownie
stała woda.

A jak głosował Ursynów? Na
podstawie danych zebranych z
wszystkich 65 obwodów wynika,
że ursynowianie jak zwykle oka-
zali się łaskawi dla PO, gdyż blisko
połowa, bo aż 48.43 procent
mieszkańców oddało głos na Bro-
nisława Komorowskiego. Drugi
rezultat uzyskał kandydat PiS An-
drzej Duda, który zdobył 22,3
procent poparcia na Ursynowie, a
trzeci uzyskał Paweł Kukiz z 17,5-
procentowym poparciem. Fre-
kwencja wyborcza wyniosła 66,5
procent i pod tym względem Ur-
synów jest wzorem godnym na-
śladowania, bo niewiele było w
kraju miejsc, gdzie do urn poszedł
większy procent obywateli.

Przerażająca jest jednak kon-
dycja polskiej polityki, która
dodatkowo uwypukliła się
podczas tej kampanii. Przez
ostatnie miesiące byliśmy świad-
kami nieudolnych przepychanek
i żenujących błagań o każdy głos.
Nie dziwi więc fakt, że coraz
większą popularnością cieszą się
kandydaci niezamieszani w par-
tyjniactwo.

Teraz przed nami dwa tygo-
dnie kampanii – tony obietnic,
fałszywych uśmiechów i miesza-
nia konkurencji z błotem –
zwieńczone dogrywką przy
urnach. Kto ją wygra i na naj-
bliższe pięć lat przeniesie się do
pałacu przy Krakowskim Przed-
mieściu? Tego na razie nie wia-
domo i raczej nie należy zbytnio
ufać temu, co powiedzą przed-
wyborcze sondaże, bo różnica
poparcia dla kandydatów może
być rekordowo mała. Zapowiada
się więc bardzo ciekawa roz-
grywka i niezwykle gorący poli-
tyczny początek lata.

L u K

Wybory prezydenckie 2015 Kolejne spotkanie z mieszkańcami

Pierwsze starcie za nami... Gorąca debata z burmistrzem

Burmistrz Robert Kempa po raz kolejny spotkał się z mieszkańcami Ursynowa - tym
razem z obszaru spółdzielni Imielin i Wyżyny. Jak zawsze, padło mnóstwo pytań i
próśb ze strony ursynowian, a włodarz starał się odpowiedzieć na każde z nich.

Mieszkańców nurtował głównie temat związany z regulacją statusu gruntów. Skarżyli się, ze nadal
nie mogą nic zrobić ze swoją nieruchomością. Nie mogą założyć księgi wieczystej.

Jak się okazało, burmistrzowi także zależy na załatwieniu tej sprawy. Z prostej przyczyny – jeżeli
przekształci się dzierżawy w prawo wieczystego użytkowania gruntów, do kasy miasta wpłyną więk-
sze pieniądze. Burmistrz zapewniał także, że prowadzi rozmowy ze spółdzielniami i oceniał, że wi-
dzi postępy w tych rozmowach. 

Mieszkańcy prosili zarząd o rozbudowę małego dzielnicowego placu zabaw dla dzieci obok żłob-
ka przy Warchałowskiego. Zwrócili uwagę na to, że jest to jedyne miejsce w okolicy w którym dzieci
mogą się bawić. Ich zdaniem zabawek jest zdecydowanie za mało i nie są one przystosowane dla naj-
młodszych. Nietypową prośbę skierowała jedna z mieszkanek sugerując, aby książki wypożyczane w
bibliotekach publicznych na terenie dzielnicy można było oddać w obojętnie której lokalizacji. Na tę
prośbę odpowiedział wiceburmistrz Ciołko, który obiecał przyjrzeć się sprawie…

Dużym problemem dla mieszkańców Imielina jest także hałas. Narzekali oni na krzyki dobiegające
z hali sportowej i boisk przy Hawajskiej. Burmistrz nie znalazł recepty na ten problem. Stwierdził, że
sam mieszka w pobliżu boiska szkolnego i zasugerował mieszkańcom, aby się do tego przyzwyczaili.
Mieszkańcy poruszali także kwestie estetyki dzielnicy oraz bezpieczeństwa na osiedlowych i dzielni-
cowych ulicach. A g n i e s z k a  P a j ą k - C z e c h

Głównym celem zajęć jest
zdobywanie przez uczestników
umiejętności posługiwania się
komputerem w codziennym ży-
ciu, poruszania się po Interne-
cie oraz aktywizacji społecznej
mieszkańców 60+.

Warszawy jest realizowany
przez Stowarzyszenie ,,E-Ce-
ntrum Seniora”.

Zapisy: od 14 maja 2015 r. w go-
dzinach 09.00 – 12.00, telefon 22
241 48 84, liczba miejsc ograniczona.

Informacje telefonicznie - za-
pisy osobiście.

Zajęcia odbywać się będą od
czerwca do lipca br, w lokalu
przy ul. Meander 14 klatka nr
IV, Warszawa, Ursynów.

Serdecznie zapraszamy!
Stowarzyszenie ,,E-Centrum

Seniora”
www.ecentrumseniora.pl

Zajęcia komputerowe dla seniorów
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Awantura wokół pierwszego projektu Budżetu Partycypacyjnego na Ursynowie

„Maja” musi poczekać jeszcze rok
Projekt, który wygrał w ubie-
głorocznej edycji ursynowskie-
go Budżetu Partycypacyjnego
nie zostanie zrealizowany w
tym roku. Powód – według za-
rządu inwestycja została niedo-
szacowana i wymaga dodatko-
wych nakładów pieniędzy. 

Chodzi o dojazd do przyszłej
siedziby, którego zdaniem
urzędników nie wzięto pod

uwagę. Zarząd po zbadaniu sprawy
twierdzi, że aby ośrodek mógł powstać,
należy najpierw wybudować przedłu-
żenie ulicy Belgradzkiej. Na wieść o
tym, Stowarzyszenie Nasz Ursynów
wydało specjalne oświadczenie, w któ-
rym wskazywana jest nieudolność
obecnych władz dzielnicy.

„Z niepokojem przyjmujemy infor-
mację burmistrza Dzielnicy Ursynów
Roberta Kempy dotyczącą braku moż-
liwości realizacji w tym roku projektu,

który zwyciężył w 2014 r. w głosowa-
niu do budżetu partycypacyjnego, pt.:
„Utworzenie ośrodka wsparcia jako
pierwszego modułu integracyjnego
centrum aktywności”. 

K onkretniej chodzi o budowę
nowej siedziby dla Stowarzy-
szenia „Maja”, które zajmuje

się osobami niepełnosprawnymi.
Obecnie siedziba stowarzyszenia mie-
ści się w piwnicy budynku przy ulicy
Meander, gdzie nie ma odpowiednich
warunków do prowadzenia tego ro-
dzaju działalności. W ubiegłorocznym
Budżecie Partycypacyjnym projekt bu-
dowy nowej siedziby dla stowarzysze-
nia wygrał i wszystkie środki zostały
przeznaczone właśnie na ten cel. Ośro-
dek ma zostać wybudowany na dział-
ce przy ulicy Stryjeńskich w sąsiedz-
twie Belgradzkiej.

„W opinii Naszego Ursynowa infor-
macja przedstawiona przez burmi-

strza Roberta Kempę ma bezprece-
densowe znaczenie. Otóż mamy do
czynienia z pierwszym w historii Ursy-
nowa projektem realizowanym w ra-
mach budżetu obywatelskiego, dodat-
kowo projektem niezwykle potrzeb-
nym społecznie, a burmistrz informu-
je opinię publiczną praktycznie w po-
łowie roku, że projekt nie będzie moż-
liwy do realizacji w 2015. Zgodnie z
zapisami regulaminu budżetu party-
cypacyjnego, wybrane w 2014 r. pro-
jekty powinny być zrealizowane w
trakcie jednego roku budżetowego” –
możemy przeczytać w nadesłanym do
redakcji oświadczeniu.

Nasz Ursynów atakuje nie tylko
samego burmistrza, ale także
obecną koalicję, która według

stowarzyszenia, wykazuje brak skutecz-
ności w działaniach.

„Opinii publicznej zostały przedsta-
wione jedynie wycinkowe informacje,

często w żaden sposób nie potwierdza-
jące tez burmistrza. Naszym zdaniem,
stanowią one nieudolną próbę przerzu-
cenia winy na poprzedni zarząd, a w
zasadzie na społeczeństwo, które wy-
brało projekt. Brak skuteczności obec-
nych władz dzielnicy, popieranych
przez koalicję PO – IMU, w realizacji
pierwszego w historii projektu obywa-
telskiego, może doprowadzić do tego,
że mieszkańcy stracą motywację do an-
gażowania się w tego typu przedsię-
wzięcia w przyszłości. Próba upolitycz-
niania tej sprawy jest złą praktyką obec-
nych władz dzielnicy Ursynów. Naraża
to na utratę zaufania do samorządu
dzielnicowego i idei budżetu obywatel-
skiego” – można wyczytać w dalszej
części oświadczenia.

Nasz Ursynów wezwał burmi-
strza do podania podstawy
prawnej, która pozwoli na

zrealizowanie projektu w przyszłym
roku, konkretnego harmonogramu in-
westycji oraz do udzielenia informa-
cji, czy tegoroczne środki zarezerwo-
wane na projekt zostaną przeznaczo-
ne na sfinansowanie innych zadań,
czy zostaną przesunięte na następny
rok. Co na to burmistrz Robert Kem-
pa? Oto oficjalne stanowisko urzędu w
tej sprawie:

„Burmistrz Dzielnicy Ursynów Ro-
bert Kempa poinformował w dniu 6
maja br. mieszkańców o przesunię-
ciu terminu realizacji zadania z bu-
dżetu partycypacyjnego „Utworzenie
ośrodka wsparcia jako pierwszego
modułu integracyjnego centrum ak-
tywności”  z roku 2015 roku na rok
2016. Niepokój i zdziwienie z powo-
du tej sytuacji, wyrażone w oświad-
czeniu Stowarzyszenia i Klubu Rad-
nych „Nasz Ursynów” wskazują na
daleko idącą hipokryzję, gdyż obecny
zarząd przejął to zadanie do realiza-
cji w stanie wskazującym na zanie-
dbania poprzednich władz wywodzą-
cych się m. in. ze Stowarzyszenia
„Nasz Ursynów”. Można powiedzieć,
że obecny Zarząd Dzielnicy w ciągu
sześciu tygodni uczynił na rzecz tej
inwestycji więcej, niż uczyniły w cią-
gu sześciu miesięcy  poprzednie wła-
dze Ursynowa. Bezczynność poprzed-
nich władz skutkuje w efekcie ko-
niecznością przesunięcia terminu re-
alizacji inwestycji na 2016 rok.  

Zasadnicze zaniedbania po-
przednich władz w przygoto-
waniu tej inwestycji to:

- nie uzyskano stanowiska Wydziału
Architektury w kwestii rozwiązań ko-
munikacyjnych - stanowisko wyrażo-
ne zostało 1.04. 2015 i wynika z niego,
że niemożliwe jest skomunikowanie
działki z ośrodkiem od strony ul. Moczy-
dłowskiej, a planowany wjazd od  ul.
Stryjeńskich nie spełnia wymogów
określonych w przepisach;

- nie skonsultowano planu rozwiązań
komunikacyjnych z Zarządem Dróg
Miejskich pod kątem możliwości wy-
budowania dróg dojazdowych. W opi-
nii ZDM z 23.04.2015r. nie jest możliwe
wybudowanie drogi dojazdowej od
strony ulicy Stryjeńskich;

- nie uzyskano opinii Inżyniera Ru-
chu, a było oczywiste, że budowa wjaz-
du od ulicy Stryjeńskich pozostaje w
sprzeczności z istniejącymi rozwiąza-
niami drogowymi;

Niezbędne opinie i konsultacje,
to wynik działań obecnego
Zarządu. Wszystkie działania

zostały opisane w załączniku „Kalen-
darium BP w 2015”.  Działania obecne-
go Zarządu, w tym budowa przedłuże-
nia ul. Belgradzkiej, mają na celu „ura-
towanie” inwestycji, jaką jest budowa
ośrodka dla niepełnosprawnych, która
jest jednym z  priorytetowych zadań
obecnego Zarządu”. Ursynowska Plat-
forma Obywatelska także nie pozosta-
wia na stowarzyszeniu Nasz Ursynów
suchej nitki po zapoznaniu się z jego
oficjalnym stanowiskiem…

– Mam wrażenie, że Nasz Ursynów
kompletnie pogubił się w rzeczywi-
stości po odejściu Piotra Guziała, Pio-
tra Skubiszewskiego i Piotra Macha-
ja z dzielnicy. Koledzy z NU piszą swo-

ją historię, jakby kompletnie zapo-
mnieli, kto rządził dzielnicą 8 mie-
sięcy temu. Przypomnę, że od roku
2010 do grudnia 2014, rządziła dziel-
nicą koalicja Nasz Ursynów i PIS. To
burmistrzowie z Naszego Ursynowa
nadzorowali ocenę projektów i proces
wyboru. Nie jest tajemnicą, że radna
Cygańska z NU, będąca jednocześnie
członkiem zarządu projektodawcy,
spowodowała, że projekt, który nie
przeszedł pierwszej weryfikacji for-
malnej, cudownym sposobem znalazł
się na liście, bo zniknęły zastrzeże-
nia urzędników. Być może ówczesny
zarząd liczył na drugą kadencję i fakt,
że jakoś się uda. Przypominam, że
ten projekt, zabrał całą pulę środków
finansowych z budżetu partycypacyj-
nego 2014. Jestem przekonany, że
Piotr Guział i Piotr Machaj jako bur-
mistrzowie i Piotr Skubiszewski jako
szef klubu radnych, doskonale wie-
dzieli, że projekt jest niewykonalny
w zaproponowanym kształcie i har-
monogramie czasowym – odpowia-
da na postawione przez NU zarzuty
Tomasz Sieradz, przewodniczący Klu-
bu PO  Ursynów.

- W kadencji 2010-2014 Ursynów
miał bardzo słabe wyniki inwestycyj-
ne. Nie powstały żadne znaczące in-
westycje typu szkoła czy przedszkole
lub nowe obiekty sportowe.  Domy
komunalne rozpoczęte jeszcze w ka-
dencji 2006-2010, kończono 4 lata, a
to przecież kilka bloków, do dziś nie są
jeszcze w pełni zasiedlone. To była
prawdziwa pięta achillesowa Naszego
Ursynowa i PIS-u, trudno się więc dzi-
wić, że ocena tego projektu też była
błędna. Nieuczciwe jest także ocenia-
nie pracy obecnego zarządu po realnie
4 miesiącach działania. Każdy kto pra-
cuje w świecie rzeczywistym wie, że
objęcie nowego stawiska pracy i wdro-
żenie się wymaga czasu. Przypomnę,
że mówimy o zarządzaniu 150-ty-
sięczną dzielnicą. O ile mnie pamięć
nie myli, poprzedni burmistrz Piotr
Guział, jeszcze po dwóch latach od
objęcia stanowiska, często na sesjach
obarczał winą za różne sprawy swoich
poprzedników. Nasz Ursynów powi-
nien, nieco bardziej krytycznie spoj-
rzeć na swoje dokonania, zanim za-
cznie recenzować obecną ekipę. Uwa-
żam, że nie ma powodu, by zespół
burmistrza Kempy, naginał prawo i
budżet Ursynowa tylko dlatego, że
Piotr Guział, Piotr Machaj i Piotr Sku-
biszewski zostawili po sobie projekty
daleko odbiegające od standardów
prawno-formalnych obowiązujących
samorząd warszawski. Robert Kem-
pa, burmistrz naszej dzielnicy wyraź-
nie powiedział, że postara się ten pro-
jekt zrealizować, ale wymaga on do-
datkowych działań prawnych oraz
konkretnych, dodatkowych środków
finansowych, które nie znalazły się w
pierwotnej wycenie ani w budżecie
dzielnicy, mówimy o kwotach sześcio-
cyfrowych. Jeśli koledzy z Naszego
Ursynowa mają z tym problem, to za-
praszam do urzędu lub na stronę ur-
synow.pl, gdzie zarówno radni jak i
mieszkańcy mogą zobaczyć dokumen-
ty dotyczące tej sprawy, jasno tam wi-
dać kto się pod czym podpisał i by-
najmniej nie są to sygnatury obecne-
go zarządu. Jestem przekonany, że
projekt powstanie, bo jest potrzebny
na Ursynowie, burmistrz Kempa, zło-
żył deklarację, której na pewno do-
trzyma – kontynuuje Tomasz Sieradz.

Podobne zdanie ma przedstawi-
ciel Inicjatywy Mieszkańców Ur-
synowa Michał Zenka, który nie

neguje samej budowy siedziby dla Sto-
warzyszenia „Maja”, zwracając jedynie
uwagę na sposób w jaki został wykorzy-
stany fakt istnienia budżetu partycypa-
cyjnego. Tak czy siak, rodzice niepełno-
sprawnych dzieci, które uczęszczają na
zajęcia do „Mai”, muszą niestety uzbro-
ić się w cierpliwość. Po cichu liczą na to,
że uda się przeforsować pomysł, aby
ośrodek pracował całodobowo, o czym
wspominali na ostatnim spotkaniu bur-
mistrza z mieszkańcami. 

A g n i e s z k a  P a j ą k  -  C z e c h
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Dlaczego JOW są naprawdę skutecznym lekiem na zło?

Popędzić kota miernym, ale wiernym
Od godziny 21.03 w nie-
dzielę 10 maja Jednoman-
datowe Okręgi Wyborcze
(JOW) są za sprawą Paw-
ła Kukiza na ustach
wszystkich Polaków. Roz-
miary wyborczego sukce-
su bezpartyjnego muzyka
nakazały opowiadać się
za JOW dwóm najpoważ-
niejszym kandydatom do
Belwederu. Jednak do
ewentualnej zmiany ordy-
nacji wyborczej droga jest
bardzo daleka. 

Partie rządzące polską
sceną polityczną są wro-
go nastawione do ja-

kichkolwiek zmian w ordynacji
wyborczej, ponieważ obecna w
ogromnym stopniu ułatwia im
rządzenie swoimi ugrupowania-
mi. Należy wyjaśnić dlaczego.
Stosowana w wyborach propor-
cjonalna metoda d`Hondta wy-
klucza z życia politycznego kan-
dydatów bezpartyjnych. Jej me-
chanizm działania jest dla 99
proc. polskiego społeczeństwa
niezrozumiały, a rządzące tą me-
todą algorytmy znają wyłącznie
zaawansowani matematycy. 

Wdużym skrócie wy-
gląda to następują-
co: w danym okrę-

gu wyborczym, na przykład w
dużym mieście, numerem 1 na
liście partii X jest powszechnie
znany i medialny wódz tej partii,
nazwijmy go Y, określany po-
tocznie “lokomotywą wybor-
czą”. Oczywiście, wszystkie listy
wyborcze partii X, włącznie z
własną, zatwierdza osobiście on
sam, ponieważ w naszym kraju
wielkie partie polityczne są z
gruntu wodzowskie, a nie oby-
watelskie. Na kolejnych miej-
scach listy wódz umieszcza swo-
ich najwierniejszych pretoria-
nów, tak zwanych: biernych,
miernych, ale wiernych. Wie, co
robi, bo Polacy od czasów ko-
muny najchętniej głosują na
pierwsze pozycje na liście. Po-
patrzmy na wyniki wyborów. Li-
cząca 40 nazwisk lista partii X
dostała w tym mieście łącznie
około 277 tys. głosów. Wódz
otrzymał 202 tys. głosów, czyli
cała reszta, w liczbie 39 osób,
uciułała zaledwie ok. 75 tys. gło-
sów, a mimo to, nie licząc wo-
dza, mandaty poselskie wywal-
czyło aż 5 kandydatów. Weszli
ludzie, na których zagłosowało
niewiele ponad 4 tysiące osób. 

To żenujące, że ktoś z tak
mikroskopijnym popar-
ciem społecznym otrzy-

muje mandat do parlamentu du-
żego europejskiego państwa, bo-
wiem więcej głosów zdobywają
kandydaci w wyborach do gmin
i powiatów. Gdyby nie wynik
wodza, osoby te nie miałyby w
wyborach parlamentarnych naj-
mniejszych szans.  Przejdźmy do
kolejnego etapu – powyborcze-
go. Owych pięcioro kandydatów
jest duszą i ciałem zaprzedanych
wodzowi, ponieważ wyłącznie
dzięki jego łaskawości mogą być
ważni, znani, nietykalni, syci i
ustosunkowani. Elektorat zaś
mają w głębokim poważaniu, bo
jeśli przez cztery lata będą wy-
pełniać dyrektywy wodza i wier-
nie mu służyć, mogą liczyć na
ponowny wybór. Należy więc za-
dać sobie podstawowe pytanie:
cóż to są za reprezentanci naro-
du? To pociągane za sznurki ma-
rionetki nazywane sejmowymi
maszynkami do głosowania – lu-
dzie bez kręgosłupa, bez charak-
teru, bez żadnej etyki, całkowicie
ubezwłasnowolnione przez wo-
dza i kierownictwo partii. 

Okręgi jednomandato-
we odbierają partyj-
nym wodzom sznur-

ki, za pomocą których mogą oni

sterować swoimi posłami, bo
JOW zapewnia zwycięstwo w
danym okręgu nie poprzez uzy-
skanie dobrego miejsce na liście,
lecz poprzez uzyskanie auten-
tycznego poparcia wyborców.
Wygrywa bowiem w danym
okręgu ten kandydat, którego
elektorat obdarzy największym
zaufaniem. To najprostszy spo-
sób wybierania parlamentarzy-
stów, ponieważ trudno wyobra-
zić sobie bardziej naturalną za-
sadę niż ta, że zwycięzcą zosta-
je osoba z największą liczbą gło-
sów. Empirycznym dowodem

na skuteczność JOW jest to, że
stosują je najważniejsze państwa
Europy – Wielka Brytania i Fran-
cja, najpotężniejsze mocarstwo
świata – USA oraz najludniej-
szy kraj demokratyczny na świe-
cie – Indie.

Legendarny kurier Jan
Nowak-Jeziorański,
człowiek bywały w świe-

cie i cieszący się niepodważal-
nym autorytetem, zapytany swe-
go czasu, co zrobiłby w pierw-
szym rzędzie, gdyby został pre-
zydentem RP, powiedział: “Za-
cząłbym od reformy ordynacji
wyborczej, a więc od wprowa-
dzenia JOW. Usunęłoby to pod-
stawową słabość obecnego syste-
mu, jaką jest przerost partyjniac-
twa”. I to jest jedyna prawda,
którą głosi także pragnący zmian
i popierany przez młode pokole-
nie Kukiz. 

Polacy nie ufają własne-
mu parlamentowi.
Wprowadzenia JOW

chce dziś już ponad 70 proc.
społeczeństwa. To sprawia, że
oprócz racji merytorycznych no-
wo wybrany parlament i prezy-
dent państwa mają moralny
obowiązek dołożenia wszelkich
starań, aby postulat milionów
obywateli został szybko zrealizo-
wany. Według badania CBOS z
grudnia 2013 r. ponad dwie
trzecie Polaków (68 proc.) źle
ocenia pracę Sejmu. Aż 85 proc.
badanych uważa, że ma on nie-
wielki społeczny autorytet, a tyl-
ko 8 proc. jest zdania, że działa
on dla dobra Polski. Aż 82 proc.
ankietowanych tkwi w przeko-
naniu, że Sejm działa głównie

dla dobra partii i polityków. Sa-
mo to jest wystarczającym ar-
gumentem do zmiany obowią-
zującej dzisiaj wadliwej ordyna-
cji wyborczej na JOW.

A le rozszalałe partyj-
niactwo łatwo nie od-
da pola. Na razie stuli-

ło uszy, ponieważ ważą się losy
prezydentury. Po pewnym cza-
sie znowu zademonstruje swo-
ją krzepę. Dyspozycyjni dzienni-
karze zrobią wszystko, aby
obrzydzić obywatelom JOW. W
najbliższych miesiącach należy
spodziewać się ostrej nagonki

na ten sprawdzony w wielu du-
żych krajach system wyborczy.
Jako przykłady będą padać wy-
bory do Senatu i protesty prze-
granych ugrupowań na Wy-
spach. Akcję rozpoczęła w mi-
niony wtorek telewizyjna Dwój-
ka, dziennikarze Panoramy
przygotowali materiał, który ma
dowodzić, że JOW są absolutnie
“be”. Oczywiście powołano się
na chybione przykłady wybo-
rów do Senatu i ostatnio na Wy-
spach. Nie przywołano ani jed-
nego argumentu “za”, a prze-
cież jest ich mnóstwo. Żadnej
dogłębnej analizy poważnego
problemu, tylko totalna krytyka
tego sprawdzonego w Wielkiej
Brytanii, USA, Francji, Australii
czy Indiach systemu wyborcze-
go. Paweł Kukiz będzie musiał
ciągle tłumaczyć systematycz-
nie ogłupianemu przez media i
polityków społeczeństwu za-
sadnicze różnice dzielące me-
todę d`Hondta i JOW. 

Przykład wyborów do
Senatu, stawiany jako
główny argument prze-

ciwko wprowadzeniu JOW, jest
kompletnie chybiony. Po pierw-
sze, wybory do Senatu cieszą
się minimalnym zainteresowa-
niem społeczeństwa, o czym
świadczy beznadziejna fre-
kwencja. Po drugie i najważ-
niejsze, w wyborach do Senatu
jest 100 wielkich okręgów wy-
borczych, więc kandydaci lo-
kalni mają niewielkie szanse.
Natomiast po wprowadzeniu
JOW Polska zostanie podzielo-
na w wyborach do Sejmu na
460 niewielkich okręgów, czyli

tyle, ile jest poselskich miejsc w
parlamencie. To zdecydowanie
zwiększa szanse osób bezpar-
tyjnych, znanych w terenie z
własnych dokonań i powszech-
nie szanowanych. 

W eźmy jako przykład
okręg wyborczy
Gdynia. Miastem

od lat rządzi Wojciech Szczu-
rek, który uczynił z Gdyni praw-
dziwe cacuszko. W obowiązują-
cej ordynacji, mimo wielu za-
sług i zaufania społecznego,
prezydent nie miałby szans w
wyborach do Sejmu, więc być

może właśnie z tego powodu
nie zdecydował się na kandy-
dowanie.  Takich ludzi jest w
Polsce wielu – panowie Tade-
usz Ferenc z Rzeszowa, Jacek
Majchrowski z Krakowa, Jacek
Karnowski z Sopotu, czy ulu-
bieniec mieszkańców Wałbrzy-
cha Roman Szelemej, prezydent
i jednocześnie uprawiający swój
zawód lekarz w jednym. I tego
właśnie panicznie boją się wo-
dzowie największych polskich
partii politycznych. Boją się, że
w Sejmie znalazłaby się potęż-
na grupa posłów naprawdę, a
nie tylko z nazwy niezależnych,
zaś partyjne wpływy zostałyby
w dużym stopniu ograniczone.
Powoływanie się na protesty
przeciwko JOW w Wielkiej Bry-
tanii również nie mają podstaw.
Przede wszystkim, kto prote-
stuje? Nigel Farage z UKIP oraz
przywódczyni Zielonych Nata-
lie Beckett, czyli liderzy dwóch
największych przegranych par-
tii w niedawnych wyborach po-
wszechnych. Ani myślą nato-
miast protestować przywódcy
Szkockiej Partii Narodowej, któ-
ra wdarła się na brytyjską scenę
polityczną zdobywając aż 56
miejsc w Izbie Gmin. Gdyby na
Wyspach obowiązywał
d`Hondt, Szkoci prawdopodob-
nie nie wprowadziliby do Izby
żadnego kandydata. 

Wobronie d`Hondta
rozszalałe partyj-
niactwo znajdzie z

pewnością mocne wsparcie w
wielu mediach, które będą sta-
rały się obrzydzać wyborcom
JOW.  Niedouczeni pseudoek-

sperci będą robić Polakom wo-
dę z mózgów.  A prawda jest ta-
ka, że ordynacje oparte o zasa-
dę większości, wywodzące się z
najstarszych tradycji demokra-
tycznych, były stosowane m. in.
już w I Rzeczypospolitej. Kla-
syczny system westminsterski,
oparty o JOW z jedną turą, zo-
stał uchwalony w Wielkiej Bry-
tanii w 1884 r. i działa do dzisiaj
bez żadnej szkody dla demo-
kracji. Sto lat wcześniej analo-
giczny model został przyjęty w
wyborach do Kongresu Stanów
Zjednoczonych. Kluczową za-

sadą JOW jest odpowiedzial-
ność parlamentarzysty przed
wyborcami. Służy temu zwią-
zanie posłów z okręgami o nie-
wielkim rozmiarze, co pozwala
na bezpośredni kontakt z miesz-
kańcami. Ponadto wybory w
JOW sprzyjają, w myśl prawa
Duvergera, powstaniu stabilnej
dwubiegunowej sceny politycz-
nej, co w Polsce podnoszone jest
jako podstawowy argument
przeciwko JOW. Jednak w ogó-
le nie podnosi się u nas faktu, że
w okręgach jednomandato-
wych dwubiegunowa scena
wcale nie przeszkadza istnie-
niu i zdobywaniu mandatów
przez inne partie polityczne, jak
również przez kandydatów bez-
partyjnych. 

Przykładem tego mogą
być właśnie ostatnie wy-
bory na Wyspach. Tam

dwubiegunowa scena polityczna
to konserwatyści i laburzyści, ale
do Izby Gmin weszli również w
dużej liczbie reprezentanci
Szkockiej Partii Narodowej, a
także Liberalnych Demokratów,
Demokratycznej Partii Unioni-
stycznej, Sinn Fein, Socjaldemo-
kratycznej Partii Pracy, Plaid
Cymru oraz czterech innych
ugrupowań obywatelskich. Róż-
nica między deputowanym do
parlamentu wybranym w JOW i
deputowanym wybranym w Pol-
sce metodą d`Hondta jest gigan-
tyczna. Kampania wyborcza w
JOW toczy się bowiem w znacz-
nym stopniu na poziomie lokal-
nym, a partie polityczne nabiera-
ją charakteru obywatelskiego.
W krajach gdzie obowiązują

okręgi jednomandatowe, waż-
nym elementem pracy posła –
obok zadań legislacyjnych lub
rządowych – są regularne kon-
sultacje dla mieszkańców okrę-
gu, gdyż pełni on niejako funkcję
lokalnego rzecznika praw oby-
watelskich. Razem ze zrozumia-
łością zasad wyborczych stano-
wi to element zachęcający oby-
wateli do uczestniczenia w ży-
ciu politycznym. 

Na kierowane hurtem
do Pawła Kukiza za-
rzuty przeciwko JOW

muzyk powinien nieodmiennie
odpowiadać prostym pytaniem:
“Zgoda, załóżmy, że JOW są
złym rozwiązaniem. Ale co bę-
dzie, jeśli ich nie wprowadzimy
w życie?”. Nasuwa się równie
prosta odpowiedź – nic się w na-
szym kraju nie zmieni. Nadal
królować będzie partyjniactwo,
a Sejm zaludniać będą ludzie bez
kręgosłupa, bez charakteru, bez
żadnej etyki, całkowicie ubez-
własnowolnieni przez wodza i
kierownictwo partii. Czy tacy, za
przeproszeniem, posłowie, a jest
ich w Sejmie ogromna liczba,
zdolni są zmienić Polskę? 

Paweł Kukiz wywrócił po-
czątkowo nudne wybo-
ry prezydenckie do góry

nogami. Druga tura zapowiada
się pasjonująco, bowiem główni
kandydaci wychodzą do ludzi
na ulice, aby pozyskiwać ich gło-
sy. Tego jeszcze nie było, dotych-
czas drugie tury wyborów toczy-
ły się przede wszystkim w me-
diach. Na razie prowadzi Broni-
sław Komorowski, ponieważ bły-
skawicznie podpisał i skierował
do Sejmu projekt nowelizacji
konstytucji umożliwiający wpro-
wadzenie JOW w wyborach do
izby niższej parlamentu. Obie-
cał również niezwłoczne skiero-
wanie do Senatu projektu posta-
nowienia o zarządzeniu referen-
dum. Miałoby się ono odbyć na
początku września. 

Natomiast Andrzej Du-
da zaczyna kręcić.
Zbyt często posługu-

je się dwuznacznikami, na przy-
kład zamiast jasno zadeklaro-
wać “jestem zwolennikiem
JOW” mówi: “nie jestem prze-
ciwnikiem JOW, ale wpierw po-
trzebna jest dyskusja z udzia-
łem ekspertów...”. Ciekawe nad
czym pan Duda chce dyskuto-
wać? W odróżnieniu od urzę-
dującego prezydenta kandydat
PiS chyba jeszcze nie pojął, że
skończył się czas dyskusji i pora
na konkretne działania, bo za
JOW opowiadają się dzisiaj mi-
liony Polaków. 

Niedoceniony i lekcewa-
żony muzyk rockowy
co rusz wprawia poli-

tyków oraz mainstream w za-
kłopotanie. Ostatnia propozycja
Kukiza, skierowana do dwóch
głównych kandydatów, jest za-
skakująca, ale logiczna i uzasad-
niona. “Ubiegacie się o głosy mo-
ich wyborców, więc spotkajcie
się z nimi w Lubinie twarzą w
twarz” – napisał na swoim Face-
booku. Andrzej Duda podjął rę-
kawicę, Bronisław Komorowski
milczy, ale nieformalny szef jego
sztabu wyborczego Grzegorz
Schetyna stanowczo mówi “nie”.
Według niego “poważna dysku-
sja - tak, happening polityczny -
nie”. 

Taka postawa może
przynieść w sytuacji
prezydenta i całej PO

opłakane skutki, bo ze słów
Schetyny przebija buta i lekce-
ważenie potężnego elektoratu
Kukiza. Jeśli Bronisław Komo-
rowski nie zjawi się w oznaczo-
nym czasie w Lubinie, może
przegrać wybory. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
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Dzielnica Ursynów czyn-
nie uczestniczy w między-
narodowej akcji – NOC
MUZEÓW. 

W sobotę, 16 maja br., na
mieszkańców będzie czekać wie-
le niespodzianek przygotowa-
nych przez kilkanaście podmio-
tów. Do miejsc, w których pro-
ponujemy liczne atrakcje, dowie-
zie Państwa bezpłatny autobus.
W każdym z nich będzie prze-
wodnik, który będzie opowiadać
ciekawostki o naszej dzielnicy.

AATTRRAAKKCCJJEE

RRAATTUUSSZZ DDZZIIEELLNNIICCYY 
UURRSSYYNNÓÓWW –– AAll.. KKEENN 6611,, 

ssttaaccjjaa mmeettrraa IIMMIIEELLIINN,, 
gg.. 1199..0000 –– 11..0000

– Nocne zwiedzanie Ratusza
Dzielnicy Ursynów – Zrób sobie
zdjęcie w fotelu Burmistrza!

– Warszawska Szkoły Rekla-
my i Polskie Muzeum Reklamy
przedstawiają wystawę „Współ-
czesne vs. przedwojenne rekla-
my prasowe”. 

– Pokazy finałowych filmów
festiwalu filmowego „Klapsy
WSR 2015”. 

– Specjalnie dla mieszkańców
– uczestników Nocy Muzeów

zorganizowane będą jazdy te-
stowe ŠKODA URSYNÓW –  fir-
ma POL-MOT AUTO.

– Wystawy artystów związa-
nych na Ursynowem.

– PARKRUN, Nocna Wyciecz-
ka Biegowa, start pod Urzędem
Dzielnicy Ursynów, g. 21 .00 

Impreza przeznaczona jest dla
osób sprawnych fizycznie, któ-
re nie mają przeciwwskazań do
umiarkowanego wysiłku.

CCEENNTTRRUUMM EEUURROOPPEEJJSSKKIIEE 
NNAATTOOLLIINN,, 

uull.. NNoowwoouurrssyynnoowwsskkaa 8844;; 
gg.. 2211..0000 –– 11..0000

Nocne zwiedzanie Parku Na-
tolińskiego; wejście do Parku z
przewodnikiem co 30 minut.

MMEETTRROO WWAARRSSZZAAWWSSKKIIEE 
SSpp.. zz oo..oo..,, uull.. WWiillcczzyy DDóółł 55,, 

gg.. 1199..0000 –– 2222..3300 
(przejazdy co około 30 minut)

Zwiedzanie Stacji Techniczno-
-Postojowej Kabaty.

UURRSSYYNNOOWWSSKKIIEE CCEENNTTRRUUMM
SSPPOORRTTUU II RREEKKRREEAACCJJII –– 

ZZeessppóółł oobbiieekkttóóww ssppoorrttoowwyycchh
„„MMOOCCZZYYDDŁŁOO”” ((AAqquuaa RReellaakkss)) ––

uull.. WWiillcczzyy DDóółł 44 

PŁYWALNIA 19.00 – 24.00,
Bilet wstępu 1zł

PPRRAACCOOWWNNIIAA BBLLOOKK ŻŻAABB..,, 
uull.. JJaannaa ŻŻaabbiińńsskkiieeggoo 22 

KKllaattkkaa 22,, gg.. 1199..0000 –– 2244..0000
Zaprezentuje nasze najnowsze

dzieła, łączące tradycyjne rzemiosło
z nowoczesnym projektowaniem. 

UURRSSYYNNOOWWSSKKIIEE CCEENNTTRRUUMM
SSPPOORRTTUU II RREEKKRREEAACCJJII AARREENNAA

UURRSSYYNNÓÓWW  –– AArreennaa AAccttiivvee
CClluubb –– uull.. PPiilleecckkiieeggoo 112222,, 

SIŁOWNIA 19.00 – 24.00, 
Bilet wstępu 1zł

KKLLUUBBOOKKAAWWIIAARRNNIIAA „„VVOOLLLLEEYY
BBAAJJKKAA”” uull.. PPiilleecckkiieeggoo 112222;; 

gg.. 1199..0000 –– 2244..0000
Wystawa eksponatów siat-

karskich.

GGAALLEERRIIAA DDZZIIAAŁŁAAŃŃ SSMMBB 
IImmiieelliinn,, uull.. MMaarrccoo PPoolloo 11;; 

gg.. 1199..0000 –– 2222..0000
Zaprasza na wystawę „Pierw-

szy człowiek na księżycu” czyli
Apollo 11 – 45 lat później.

SSŁŁOOWWOO DDAAJJEE uull.. PPaassaażż 
UUrrssyynnoowwsskkii 99 // UU33;; 

gg 1166..0000-2211..0000

Twórcze warsztaty wiedzy o
Ursynowie. Zaprojektuj trójwy-
miarową mapę Ursynowa. 

KKLLUUBBOOKKSSIIĘĘGGAARRNNIIAA DDZZIIEECCIIĘĘ-
CCAA BBAADDEETT UURRSSYYNNÓÓWW 
AALL.. KKEENN 8833 LLOOKK.. UU1155,, 

gg.. 1188..0000 –– 2200..0000
Tematem przewodnim zajęć

będzie kosmos – ułożymy własne
gwiazdozbiory… 

BBIIBBLLIIOOTTEEKKAA PPUUBBLLIICCZZNNAA 
IIMM.. JJUULLIIAANNAA UURRSSYYNNAA 

NNIIEEMMCCEEWWIICCZZAA zzaapprraasszzaa ddoo
sswwooiicchh ppllaaccóówweekk ww ggooddzziinnaacchh

oodd 1188..0000 ddoo 2222..0000
Mediateka ul. Cybisa 6 dla naj-

młodszych czytelników przygoto-
wała w godz.19.00 – 22.00 wie-
czór filmowy z konkursami i liczny-
mi atrakcjami w towarzystwie Fre-
da Flinstona  „Wielkie łubu-dubu”

BBiibblliiootteekkaa ddllaa  DDzziieeccii NNrr 99 
uull.. BBaarrwwnnaa 88

Zaprasza od godz. 18.00 do
19.00 dzieci na spektakl „Pan
Toti Nocą” , a od godz. 19.00  do
21.00  na wieczorną „Karawanę
opowieści”

UUrrssyynnootteekkaa MMuuzzeeuumm –– OOdd-
ddzziiaałł ZZbbiioorróóww RReeggiioonnaallnnyycchh 
uull.. BBaarrwwnnaa 88  bbęęddzziiee cczzyynnnnyy 
ww ggooddzz.. 1188..0000 -2222..0000 .. 

TTOORR WWYYŚŚCCIIGGÓÓWW KKOONNNNYYCCHH
SSŁŁUUŻŻEEWWIIEECC,, 

uull.. PPuułłaawwsskkaa 226666,, 
gg.. 1199..0000 –– 2244..0000

Zaprasza do odwiedzenia jed-
nej z perełek architektury mię-
dzywojennej.  Dla odwiedzają-
cych w tym dniu udostępnione
będa dwie trybuny: Trybunę Ho-
norową oraz II Trybunę. 

SSAALLEEZZJJAAŃŃSSKKIIEE MMUUZZEEUUMM 
MMIISSYYJJNNEE,, uull.. KKoorroowwoodduu 2200;; 

gg.. 1199..0000 –– 11..0000
Jedno z największych tego ty-

pu muzeów w Polsce. Posiada w
swoich zbiorach ok. 3 tys. cie-
kawych eksponatów z różnych
krajów Afryki, Azji, Ameryki i
Oceanii. 

WWiięęcceejj iinnffoorrmmaaccjjii 
wwwwww..uurrssyynnóóww..ppll

W nocy z 16 na 17 maja warszawiacy i turyści będą mogli
za darmo wejść do placówek muzealnych i innych miejsc
niedostępnych na co dzień. Będzie to 12. edycja Nocy Muze-
ów w stolicy.

W tym roku w Nocy Muzeów w Warszawie weźmie udział około 240 pla-
cówek, wśród nich 50 muzeów. Do dyspozycji zwiedzających będą też
m.in. kancelaria premiera, Sejm oraz Senat. 

To nie tylko okazja do bezpłatnego zwiedzania wielu placówek kultury,
których na co dzień nie mamy czasu odwiedzić, ale też możliwość wzięcia
udziału w licznych warsztatach i pokazach. 

Podczas Nocy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zwiedzający
będą mogli obejrzeć bogate zbiory sztuki, które Stanisław Kostka Potocki
udostępnił publiczności, tworząc podwaliny pierwszego muzeum sztuki na
ziemiach polskich. Więcej informacji o historii, kolekcjach, ich twórcach i
poszczególnych eksponatach przekażą wilanowscy konserwatorzy i opie-
kunowie zbiorów! Czasy wielkich kolekcjonerów przybliży widzów pokaz
kulinarny poświęcony smakom kuchni polskiej przełomu XVIII i XIX w. oraz
pokaz mody Stylowe kolekcje. Rodzice i dzieci będą mogli stworzyć wła-
sne kolekcjonerskie pocztówki, a także posłuchać bajki o Pieńku, który nie
bał się otworzyć muzeum. Liczne warsztaty przyrodnicze pozwolą poznać
kolekcje dawnych roślin ozdobnych i użytkowych z wilanowskich ogrodów.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego przy al. Wilanowskiej 204 
również przygotowało wiele atrakcji. Wśród nich m.in. kiermasz: wy-

dawnictw MHPRL, kiermasz produktów regionalnych z gospodarstwa agro-
turystycznego Danuty Zawadzkiej z Żulina, wyrobów rękodzieła ludowego
Zofii Czubak z Łowicza. Andrzej Staśkiewicz z Kadzidła zaprezentuje swo-
je rzeźby, a także własnoręcznie budowane ludowe instrumenty muzyczne:
skrzypce, ligawki, fl ety, instrumenty perkusyjne. Zwiedzający będą mogli
przyjrzeć się pracy kowala oraz twórczyń ludowych wycinanek i koronek. 

Koncerty (na scenie w ogrodzie): godz. 19.00 – Kapela Tomka Mielnic-
kiego, godz. 20.00 – Kapela Ryszarda Maniurskiego z Kadzidła.

Imprezy potrwają do godz. 1.00 w nocy.
Organizatorzy zapraszają do zwiedzania licznych wystaw tematycz-

nych.
M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Noc Muzeów na Ursynowie 
już po raz trzeci

240 placówek dla zwiedzających!
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Albo zieleń, albo bloki – spór w Spółdzielni Imielin trwa

Drzewa czy przeciwników wyciąć w pień?

Trzy lata – tyle minęło odkąd
Rada Miasta stołecznego War-
szawy podjęła uchwałę o rozpo-
częciu prac nad projektem pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego dla Imielina. Propo-
zycja projektu wreszcie trafiła
do urzędu dzielnicy. 

Szkoda tylko, że trochę za póź-
no…Mówiąc „za późno”, ma-
my na myśli likwidację zielo-

nego skwerku i parkingu przy ulicy

Dereniowej, a konkretnie obok bu-
dynku Warchałowskiego 11. Grupa
okolicznych mieszkańców walczyła o
pozostawienie jedynego zielonego
miejsca od chwili, gdy Spółdzielnia
Imielin ogłosiła, że na tym terenie
chce postawić kolejny budynek.
Wśród mieszkańców zawrzało. Jedni
byli za, inni przeciw tej inwestycji.
Do sądu trafiały kolejne sprawy, któ-
re spółdzielnia za każdym razem wy-
grywała. 

Do sprzeciwów dołączały się
także organizacje ekologicz-
ne, ale wszystkie te zabiegi na

nic się zdały. W końcu spółdzielnia wy-
stąpiła o pozwolenie na budowę. I zno-
wu decyzja wydania pozwolenia zosta-
ła wstrzymana, bo mieszkańcy wystąpi-
li do miejskiego Biura Ochrony Środo-
wiska z wnioskiem o uznanie kilku
drzew za pomniki przyrody. To także
dało niewiele, podobnie jak skierowa-
nie sprawy do wojewody, który, koniec

końców, uznał wydane przez miasto
pozwolenie na budowę. 

Na początku tego roku, teren
zielony został ogrodzony i
wjechał tam ciężki sprzęt.

Spółdzielnia zaczęła przygotowywać
teren do inwestycji, jednocześnie skła-
dając do urzędu dzielnicy wniosek o
pozwolenie na wycinkę drzew. A drze-
wa, o których mowa, nie są zwykłymi
„drzewkami”, bo znaleźć tu można to-
pole, brzozy brodawkowate, czarne so-
sny czy jesiony. Spółdzielnia Imielin
twierdziła, że zostały przeprowadzone
badania, które wskazują na to, że
wszystkie znajdujące się na skwerku
drzewa są spróchniałe i bez przeszkód
można wyciąć je w pień. Jak się jednak
okazało, urząd dzielnicy Ursynów jest
innego zdania. 

– Nie pozwoliliśmy na wycinkę
wszystkich drzew, bo naszym zdaniem
niektóre można pozostawić. Te drze-
wa nie będą przeszkadzały przy budo-
wie bloku – mówi burmistrz Robert
Kempa. 

Tymczasem spółdzielnia zdą-
żyła się już odwołać od decy-
zji dzielnicowych urzędni-

ków. Obecnie sprawa rozpatrywana
jest przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze. Prace na skwerku zno-
wu zostały wstrzymane, a osoby któ-
re wpłaciły już zaliczki na przyszłe
mieszkania zaczęły się już mocno de-
nerwować. Według informacji z ubie-
głego roku, około 90 procent miesz-
kań zostało sprzedanych, zanim in-
westycja w ogóle ruszyła. Zdaniem
przyszłych właścicieli lokali, w budyn-
ku pod nazwą „Zadanie V” dzielnica
specjalnie blokuje inwestycję, a skwe-
rek, o który od lat tak zacięcie walczą

jej przeciwnicy, był tylko wylęgarnią
pijaków.

Nie byłoby całego zamieszania,
gdyby sporządzenie planu za-
gospodarowania przestrzen-

nego odbyło się w krótszym czasie niż
3 lata. Skwerek musiałby pozostać bez-
dyskusyjnie. Co więcej, w przesłanej do
dzielnicy propozycji planu nie ma mo-
wy o inwestycji pod roboczym tytułem
„Zadanie V”, a wyraźnie widnieje na
nim teren zielony, którego w praktyce
właściwie już nie ma. I żeby jeszcze do-
lać oliwy do ognia, mieszkańcy, którzy
zamieszkują okolice ulicy Dereniowej,
muszą się liczyć z tym, że wzdłuż niej
powstaną kolejne bloki – tak zakłada
przyszły plan. Nie zabiorą już one tere-
nów zielonych, bo fizycznie ich nie ma,
za to pod ich budowę zlikwidowane zo-
staną ogólnodostępne parkingi. Osoby,
które zamieszkują stare zasoby Spół-
dzielni Imielin, już teraz łamią sobie
głowy i zastanawiają się, jak niebawem
będzie wyglądało ich życie.

– Już teraz po likwidacji parkingu
przy wodzie oligoceńskiej pojawiły się
duże problemy, związane z zaparko-
waniem samochodów. Co będzie, gdy
spółdzielnia zacznie budować kolejne
bloki? Wtedy pozostaną nam dwa roz-
wiązania: albo wynajem miejsc parkin-
gowych w nowych inwestycjach, albo
przeprowadzka. Innego wyjścia nie wi-
dzę – mówi pani Grażyna, mieszkanka
Imielina. 

Inwestycja przy Dereniowej nadal
wzbudza wśród mieszkańców
ogromne emocje. Przeciwnicy bu-

dowy z niecierpliwością oczekują teraz
na decyzję SKO. Jak zakończy się ta spra-
wa? Do tematu jeszcze powrócimy. 

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

Dwudziestolecie Niepu-
blicznego Liceum Ogólno-
kształcącego nr 61 i Nie-
publicznego Gimnazjum
nr 37 im. Stefana Kisie-
lewskiego na Ursynowie to
jubileusz placówek będą-
cych  swoistym symbolem
nowej Polski.

Warto pamiętać o rocznicach,
które przypominają smak mło-
dości, są wspomnieniem przy-
jaźni, miłości i chwytają za serce,
nierzadko spracowane i nie tak
otwarte na świat , jak kiedyś. Ta-
ką rocznicą jest dla absolwen-
tów 20-lecie ich szkoły Przy Ba-
żantarni, nazywanej „Kisielem”.

Szkoła powstała w 1995 roku
na fali „oświatowego entuzja-
zmu”, który rozbudziły wolny ry-
nek i zmiana ustawy o szkolnic-
twie. Szkoły niepubliczne zaczęły
wyrastać jak grzyby po deszczu. I
gdy deszcz demograficznego wy-
żu zamienił się w mżawkę, więk-
szość z nich przestała istnieć. Prze-
trwały najlepsze, czyli takie, któ-
re oprócz realizacji programu ofe-
rują coś więcej. W czym więc na-
leży upatrywać sukcesuszkoły? 

– Odpowiedź jest prosta i jed-
nocześnie skomplikowana – mó-
wi pani Jolanta Jabłońska, wielo-
letnia dyrektor Szkoły. I po chwi-
li zastanowienia dodaje: – Może
fakt, że każdego ucznia znamy z
imienia i nazwiska, że nie boimy
się trudnych przypadków, pora-
żek pedagogicznych szkolnictwa
publicznego, a może to sprawa
rodzinnej atmosfery.

Dwadzieścia lat zobowiązu-
je? – Tak, zobowiązuje również
patron szkoły Stefan Kisielewski
i szkolne motto, zaczerpnięte z
jego pism: „Lepiej zrobić małe
coś niż wielkie nic” – odpowiada
pani dyrektor. – Próbujemy na-
uczyć nasze dzieci, że równie
ważne, jak osiągnięcie sukcesu,
jest zachowanie godności. 

Na ulotce reklamowej szkoły,
możemy przeczytać wypowie-
dzi kilku uczniów. Są bardzo po-
zytywne. Ale ktoś mógłby rzec,
że to tylko druczek reklamowy,
więc wypowiedzi mogą być wy-
rwane z kontekstu, a ich war-
tość wątpliwa. Jest jednak wpis,
który, jeśli kto chce, można łatwo
zweryfikować.

„W tej Szkole spędziłem sześć
lat. Tu ukończyłem gimnazjum i
liceum. Obecnie jestem studen-
tem drugiego roku SGGW. Od
dwóch lat mam najwyższą śred-
nią ocen na wydziale”.

Autorem tej opinii jest Marcin
K, który po zdaniu matury w Ki-
sielu dostał się na SGGW w War-
szawie i ....., jak wynika z jego
słów, jest najlepszym studentem
na swoim roku tej renomowa-
nej uczelni.

– To szczera prawda, Marcin to
nasz uczeń, który uczęszczał do
gimnazjum i liceum , czyli rze-
czywiście był z nami przez 6 lat  –
wspomina pani Jolanta Jabłoń-
ska. – To przykład młodego czło-
wieka z pasją, która odpowiednio
„ szlifowana” przez nauczycieli
dała takie spektakularne efekty.

Myślę, że jeszcze o nim usłyszy-
my – dodaje pani dyrektor.

A nauczyciele w tej szkole to gro-
no szczególne, nie tylko pod wzglę-
dem zawodowego przygotowania
– większość to egzaminatorzy ma-
turalni, znani ze specyficznego po-
dejścia  do uczniów i ich proble-
mów, podejścia nacechowanego
tolerancją i wyrozumiałością.

– To wymóg naszych czasów.
Jest takie powiedzenie , że anal-
fabeta w przyszłości będzie po-
sługiwał się tylko jednym języ-
kiem. Ale jeśli ktoś, jak wspo-
mniany Marcin, przejawia jakieś
specjalne zainteresowania w do-
wolnej dziedzinie naukowej, też
zostanie odpowiednio ukierun-
kowany. Staramy się również,
by nasi uczniowie bywali tu i tam
– szczególnie w teatrze, na wy-
stawach, muzeach, bo przecież
sama nauka to nie wszystko –
podkreśla dyrektor Jabłońska.

Czego więc życzyć Kisielowi z
okazji jubileuszu? Może kolej-
nych 20 lat i zachowania tego, co
stanowi o specyfice szkoły, a co w
dzisiejszym, nastawionym na suk-
ces świecie, jest coraz rzadsze.

J AT

Jubileusz, z którego szczególnie trzeba się cieszyćPomimo słabej pogody przybyły tłumy

Lepsze małe coś niż wielkie nicRycerze, łucznicy i tańce...

Turniej rycerski, łuczniczy, tańce dawne
i prawdziwe rycerskie zbroje. Tego
wszystkiego mogli doświadczyć miesz-
kańcy Ursynowa, którzy przyszli na III
Piknik i Turniej Rycerski o Nagrodę Ry-
cerza Andrzeja Ciołka. 

I chociaż pogoda nie należała do tych z katego-
rii „najlepszych”, mieszkańcy licznie stawili się
na wydarzeniu.

Podczas imprezy, która organizowana jest co ro-
ku w ramach Tygodnia Tradycji i Historii na Ursy-
nowie, mieszkańcy mogli zobaczyć inscenizację
turnieju rycerskiego, sprawdzić umiejętności strze-
lania z łuku do tarczy, a także nauczyć się tań-
ców dawnych. Dzieciaki chętnie korzystały z moż-

liwości zamknięcia się w dybach, a dorośli obser-
wowali kunszt z jakim rycerze posługiwali się
mieczami. Podczas imprezy można także było po-
znać sztukę tworzenia garnków oraz kompozycji
z papieru czerpanego. 

Kim był Andrzej Ciołek i jaki jest jego związek
z Ursynowem? Andrzej Ciołek był zaufanym ryce-
rzem króla Władysława Jagiełły. Posiadał majątek
ziemski w dawnej wsi Kabaty. Stał się sławny dzię-
ki pielgrzymce do Santiago de Compostella w
Hiszpanii, gdzie promował Polskę i nakłaniał do
przenikania kultur Europy. Na jego cześć na rogu
al. KEN i ulicy Jeżewskiego znajduje się głaz upa-
miętniający tę wyprawę.

A g n i e s z k a  P a j ą k - C z e c h
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Medale w takich kolorach otrzymali
młodzi adepci sztuki z Pracowni Sztuki
Dziecka – Galeria Działań w 45 Między-
narodowym Konkursie Plastycznym w
Japonii. Firma Pentel, główny sponsor
konkursu, doceniła wartości artystyczne
jakie prezentowały prace tej znanej ursy-
nowskiej placówki.

Rysowanie z kolegami całego świata pozwala
polskim dzieciom nie tylko zaprezentować swoje
umiejętności, ale pokazać, że godnie reprezentu-
ją na arenie międzynarodowej nasz kraj. Najwyż-
sze – Złote Odznaczenie otrzymała Joanna Kute-
la lat 7. Złoty medal przyznano Zuzannie Jamro-
ziak lat 9. Srebro stało się udziałem Emilii Szmuc
lat 7 i Mateusza Stoławskiego lat 6. Brązowy me-
dal otrzymał Michał Czapczak lat 11. Nie bez zna-
czenia jest tutaj doświadczenie i talent pedagogicz-
ny artystów plastyków: Ireny  Moraczewskiej i
Katarzyny Derkacz-Gajewskiej. Nagrodzonym
dzieciom i pedagogom gratulujemy i czekamy na
dalsze sukcesy.

Na reprodukcji nagrodzona praca Joanny Kute-
li lat 7 zatytułowana „Kotek”. J D

Ostatni przed wakacjami letnimi kon-
cert z cyklu „Tam, gdzie gra muzyka”,
który odbył się w niedzielę w Domu Sztu-
ki SMB „Jary” na Ursynowie, różnił się
formułą od poprzednich.

Sami wykonawcy – Bogdan Kupisiewicz (instru-
menty strunowe) i Mariusz Puchłowski (flety) – po-
stanowili wystąpić tym razem nie w sali widowisko-
wej, lecz w innej, w której słuchanie muzyki dało się
pogodzić z rodzajem zabawy tanecznej i warsztatów. 

Bo też koncert, na przekór chłodnej i deszczo-
wej aurze za oknem, nosił tytuł „Idzie lato! 

Z czego zrobić wakacyjne instrumenty muzycz-
ne i jak na nich grać”. Dzieci i rodzice mieli wiel-
ką frajdę z wystrugiwania z drewna flecików po-
przecznych, zabawy w pociąg, wspólnego śpiewa-
nia piosenek wakacyjnych, czy akompaniowania
Kupisiewiczowi i Puchłowskiemu na instrumen-
tach perkusyjnych.

A propos instrumentów… Artyści zwieźli ich do
Domu Sztuki multum. O wszystkich opowiadali. I
każdy ze słuchaczy mógł dotknąć takich cudeniek,
jak oud (lutnia arabska), ronroco (mandolina boli-
wijska), erkhu (skrzypce chińskie), kora (harfa afry-
kańska), ney (flet perski), kena (flet indiański) i fu-
jara sałaska. Koncert „Idzie lato!”, niezależnie od
tego, że był zwyczajnie bardzo przyjemny, spełnił za-
tem przypisaną cyklowi „Tam, gdzie gra muzyka”
funkcję edukacyjną. Sfinansowany zaś został – jak
wszystkie koncerty z tego cyklu –  ze środków Dziel-
nicy Ursynów m.st. Warszawy, dzięki czemu słu-
chacze mieli zapewniony bezpłatny wstęp.

BAU

W zeszłym tygodniu na
skwerze Muzyki Węgier-
skiej przy Beli Bartoka po-
jawiła się firma, która w
trzy dni uwinęła się z budo-
wą 8 miejsc postojowych i
przesunięciem chodnika. 

W zeszłym roku mieszkańcy
ulicy Symfonii poprosili mnie o
interwencję w sprawie zwiększe-
nia liczby miejsc postojowych w
tych okolicach. Napisałem w tej
sprawie interpelację. Niestety, z
powodów braku pieniędzy, re-
alizacja tej inwestycji mogła na-
stąpić dopiero w tym roku. Były
rozważane jeszcze dwie lokali-
zacje ale ta wydaje się chyba naj-
lepsza. Oczywiście, jest to kro-

pla w morzu potrzeb parkingo-
wych na Północnym Ursynowie,
ale kropla bardzo potrzebna. 

W zeszłym roku wystąpiłem
również do ówczesnych władz
Dzielnicy z innym postulatem do-
tyczącym poprawy bezpieczeń-
stwa na przejściach dla pieszych
na ul. Beli Bartoka. Rodzice dzie-
ci zarówno z gimnazjum przy ul.
Koncertowej i Wokalnej prosili
mnie o poprawę bezpieczeństwa
na dwóch przejściach, z których
przeważnie korzystają dzieci z
tych dwóch placówek oświato-
wych. Mój pomysł, z którym się
podzieliłem z władzami dzielnicy
w mojej interpelacji, polegał na
stworzeniu wysepek pomiędzy

pasami, tak aby dzieci nie musia-
ły przechodzić „na raz” przez ca-
łe przejście. Chciałem równie, aby
widoczność pasów w nocy zosta-
ła poprawiona przez montaż mru-
gających tzw. kocich oczek, dzię-
ki którym przejścia są lepiej wi-
doczne. Mam obiecane, że jeszcze
w tym roku inwestycja ta zostanie
zrealizowana. Z powodów finan-
sowych dopiero w przyszłym ro-
ku będzie możliwe założenie do-
świetlenia tych przejść. Mam na-
dzieję, że takie działania popra-
wą bezpieczeństwo naszych naj-
młodszych pociech. 

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

„ N a s z  U r s y n ó w ”

Cztery lata trwały w Rejo-
nowym Sądzie Karnym
Warszawa Mokotów (sygn.
akt XIV K -44/12) szczegó-
łowe rozważania, czy pra-
cownicy działu rybnego
ursynowskiego hipermar-
ketu E. Leclerc, handlując
w okresie przedświątecz-
nym żywym karpiem, na-
ruszyli ustawę o ochronie
zwierząt, czy nie. 

Sąd uznał, że skierowane
przeciwko nim oskarże-
nie jest całkowicie chy-

bione. Oskarżycielem prywat-
nym była organizacja pozarzą-
dowa – fundacja Noga w Łapę –
walcząca o prawa zwierząt, co
trzeba uznać za rzecz chwaleb-
ną, bowiem walkę tej fundacji w
sprawach niewłaściwie funkcjo-
nujących niektórych schronisk
np. psów to faktycznie rzecz ko-
nieczna.  Jednakże skierowanie
przez tę fundację do sądu w nie-
zgodnej z ustawą o ochronie
zwierząt /ryb/ sprzedaży ryb ży-
wych w E. Leclercu na warszaw-
skim Ursynowie fundacja ta nie-
co zagalopowała się …. 

Oskarżenie oparto na ob-
serwacjach sprzedaży
ryb pracowników fun-

dacji i filmu prezentowanego w
sądzie z punktu handlowego E.
Leclerc. Zarzut stwierdzał zada-
wanie bólu, męczenie ryb, ubój
ryb przez osoby nieprzeszkolo-
ne, pakowanie ryb do toreb fo-
liowych bez wody. Oskarżenie
zgłoszone uprzednio przez tę fun-
dacje do prokuratury zostało
umorzone. Ten proces sądowy

był obserwowany z dużym zain-
teresowaniem całej Polski – śro-
dowisk “rybackich” .tj hodowców
ryb stawowych i firmy zajmujące
się handlem rybami. Dla nich to
wielkie i ważne wydarzenie. 

WPolsce produkuje się
rocznie ca 20 000
ton karpia. Utartą w

Polsce od lat tradycją jest sprze-
daż karpia w okresie Świat Boże-
go Narodzenia – ca 80 % pro-
dukcji tj. ok., 16 000tys ton!  Pol-
ski klient wie (i to jest prawda),
że największą świeżość tuszy
karpia, a więc i jego smak uzyska
z zakupu karpia żywego, a nie
mrożonego lub zleżałego na la-
dzie sklepowej. Ursynowski hi-
permarket E. Leclerc od kilku lat
bardzo profesjonalnie, z zacho-
waniem wszystkich obowiązu-
jących zasad prawnych, zgodnie
z ustawą o ochronie zwierząt
/ryb/ organizuje poza gmachem
głównym /namiot – zdjęcie nr
1) przed świętami specjalistycz-
ny punkt sprzedaży detalicznej
karpia żywego. W tym przygoto-
waniu do sprzedaży wspólnie z
E. Leclerc od lat bierze udział je-
den z najlepszych hodowców
polskiego karpia z gospodarstwa
rybackiego Zawólcze (woj. pod-
karpackie), którego karp posia-
da Certyfikat Jakościowy /Pana
Karpia/. Ta symbioza przygoto-
wania i współpracy pozwoliła na
organizację wysoce profesjonal-
nej sprzedaży ryb żywych.
Świadczy o tym wysoka od lat
sprzedaż ryb i korzystna opinia
klientów, a także profesjonali-
stów tej branży.

Ze zdziwieniem więc
branżyści polscy – ho-
dowcy i handlowcy –

przyjęli atak fundacji Noga w Ła-
pę na ten wzorowy punkt dystry-
bucji karpia żywego. Oskarży-
ciel domagał się nałożenia  „nie-
wielkiej kary” na oskarżonych,
ale za to znaczącej nawiązki na
fundację /?.../. W sprawie sądo-
wej zeznawało dwóch dyplomo-
wanych ichtiologów, w tym je-
den z cenzusem doktora ichtio-
logii z Instytutu Rybactwa Śród-
lądowego w Olsztynie jako bie-
gły sądowy. W toku wielu roz-
praw sądowych przez kilka lat
pani sędzia W. Ślifirczyk

10.kwietnia 2015 roku w sposób
szczegółowy, logiczny i oparty
na zeznaniach świadków i wyja-
śnieniach profesjonalnego bie-
głego – uzasadniła wyrok unie-
winniający trzech pracowników
E. Leclerca od postawionych im
zarzutów naruszenia prawa.

Jako dyplomowany ichtio-
log, klient E. Leclerca i
obserwator tego procesu

ośmielam się stwierdzić, że wy-
rok skazujący tych bogu ducha
winnych pracowników byłby
wielce niesprawiedliwy. W tym
procesie sądowym Fundacja No-
ga w Łapę pokazała swoją wiel-
ce amatorską wiedzę o życiu i fi-

zjologii ryb oraz aspiracje do wy-
kazania się “obroną zwierząt (w
tym wypadku ryb). Ja dostrze-
gam raczej chęć zaistnienia
przez nagłośnienie tego wyssa-
nego z palca męczenia i zada-
wania bólu karpiom, a być może
– uzyskanie wysokiej nawiąz-
ki….od zamożnego hipermar-
ketu. Żaden z postawionych
przez fundację zarzutów nie zo-
stał przez panią prezes fundacji
i jej prawnika obroniony. !!! Ten
proces i wyrok uniewinniający
ma jednak swoją dobrą stronę.

– Po pierwsze – hodowcom sta-
wowych ryb daje nadzieję utrzy-
mania i rozwijania produkcji ryb,

bo stosowane zasady dobrostanu
ryb w gospodarstwach rybackich
po tym procesie sądowym nie mo-
gą ulec obniżeniu, a wręcz odwrot-
nie – spowodują, że ten dobrostan
wszędzie w Polsce, gdzie to jest tyl-
ko możliwe, będzie doskonalony.

Po drugie – mogę z zado-
woleniem powiedzieć,
że największym wygra-

nym w tym procesie są właśnie
ryby,. bo ich dobrostan w obro-
cie handlowym na pewno się nie
pogorszy! 

Po trzecie – hipermarket E.
Leclerc na Ursynowie i w
innych miastach Polski na

pewno będzie nadal prowadził
specjalistyczną sprzedaż przed-
świąteczną, ku zadowoleniu
mieszkańców Ursynowa. A przy-
pomnieć warto, że w ubiegłorocz-
nej sprzedaży E. Leclerc miał naj-
tańszego karpia w  Warszawie.

Spodziewam się jednak ko-
lejnego ataku „obrońców
ryb” i wytaczania nowych

bardzo wątpliwych argumentów
ze strony różnych “obrońców zwie-
rząt”, w tym szczególnie urażo-
nych wyrokiem sądowym i nie naj-
lepiej doinformowanych o najnow-
szych naukowych doniesieniach
/np. sprawa bólu/ obrońców pły-
wających stworzeń. Wyrok bo-
wiem jest nieprawomocny. Ryba-
cy wygrali na Ursynowie jedną bi-
twę. Wierzą jednak , że w ewentu-
alnej apelacji wygrają całą wojnę..

S ł a w o m i r  L i t w i n
m i e s z k a n i e c  U r s y n o w a

C z ł o n e k  Z a r z ą d u
Z w i ą z k u  P r o d u c e n t ó w  

R y b - P o z n a ń

Karpie z hipermarketu E. Leclerc na Ursynowie wygrały proces sądowy…

I nikt na szczęście nie dostanie w łapę

Złoto, srebro i brąz z Japonii Nowe miejsca na Beli Bartoka 

Poradnik muzyczny DS...

Bieg im. Piotra Nurowskiego
Mieszkaniec Konstancina-Jeziorny, a wcześniej Ursynowa – Piotr Nurowski – zginął 10 kwietnia 2010

w katastrofie rządowego tupolewa pod Smoleńskiem, dokąd poleciał wraz z prezydentem RP Lechem Ka-
czyńskim jako prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, żeby złożyć wieńce i zapalić lampki na grobach na-
szych olimpijczyków, którzy znaleźli się wśród ponad 20 000 ofiar zbrodni katyńskiej, dokonanej przez sie-
paczy z NKWD. Nurowski jest do dzisiaj wspominany jako postać na stanowisku prezesa PKOl wprost nie-
zastąpiona. Nie dziwi zatem inicjatywa środowiska sportowego, które 14 czerwca organizuje pierwszy Bieg
Konstanciński imienia Piotra Nurowskiego. Zawodnicy pobiegną na dystansie 10 kilometrów w obrębie Par-
ku Zdrojowego (start i meta przy Hugonówce), a pilotem czeredy współzawodników będzie słynny sko-
czek narciarski (obecnie kierowca rajdowy) Adam Małysz. Bieg jest organizowany pod patronatem PKOl
i burmistrza Konstancina Kazimierza Jańczuka. Szczegóły organizacyjne: www.biegkonstancin.pl m p
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To, co miałem powiedzieć, przeczytałem i żegnam panów – zakomuniko-
wał obcesowo Radzie Ministrów przesławny pan Nikodem Dyzma, pre-
zes Państwowego Banku Zbożowego, bohater kultowego serialu telewi-

zyjnego. Pan prezydent Bronisław Komorowski postąpił w minioną niedzielę po-
dobnie – to, co miał do powiedzenia przeczytał. Ale w odróżnieniu od Dyzmy do
dymisji się nie podał, choć, jakby określiłby obecną sytuację w państwie prezes PBZ, “to wszystko
jest do chrzanu”. To wszystko, czyli sam prezydent, popierająca go partia, jak również uprawiany
przez tę trzymającą władzę grupę styl rządzenia. 

Tak jakoś wyszło, że lokalny tygodnik „Passa”, jako jedna z nielicznych gazet w kraju, dokładnie prze-
widział nadciągające grzmoty w postaci spektakularnego sukcesu Pawła Kukiza, czego dowodem mo-
że być mój felieton z przedwyborczego czwartku zatytułowany “Młodzi mówią: państwu już dziękuje-
my”. Dlatego w ogóle nie jesteśmy zaskoczeni tym, co się stało. Nie ma u nas w redakcji jasnowidzów, po
prostu trzeba było systematycznie obserwować Facebook, wziąć pod uwagę bardzo ważny fakt w posta-
ci zebrania przez bezpartyjnego kandydata (bez najmniejszych problemów) blisko ćwierć miliona pod-
pisów pod swoją kandydaturą, a przede wszystkim z góry nie przesądzać, jak większość mediów, że w
wyborach prezydenckich jest tylko dwóch kandydatów, reszta zaś to przysłowiowe armatnie mięso.

Pisałem m. in.: “Rośnie poparcie dla Pawła Kukiza. Na początku kwietnia wynosiło 6 proc., na ko-
niec miesiąca wzrosło aż do 11 procent. Na czym polega fenomen tego człowieka? Mainstream w
ogóle nie dąży do rozwiązania tej zagadki, chociaż to psi obowiązek mediów. Przecież pojawił się
ktoś, kto bije na łeb partyjnych kandydatów, człowiek znikąd, skąd więc tak mocne poparcie? A mo-
że to jakiś sygnał? Należałoby to zbadać i opublikować wyniki. A tu nic z tego. Tegoroczna kampa-
nia prezydencka to gigantyczny blamaż tzw. niezależnych mediów”. 

Jaki był pierwszy komentarz prezydenta po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów? “To sy-
gnał i ostrzeżenie dla klasy rządzącej”. A jaki był komentarz samego Kukiza w odniesieniu do tzw.
niezależnych mediów? W bardzo mocnych słowach oskarżył TVN24 i głośno powiedział to, o czym
od dawna cicho mówi ulica. Sukces Kukiza jest tym większy, że został osiągnięty mimo niechęci me-
diów do tego kandydata, a nawet sekowania go. Początkowo mainstream ograniczał się do wyszy-
dzania muzyka, ale kiedy poparcie dla niego zaczęło rosnąć, rozpoczął się bezpardonowy atak. Na-
jemnicy z jednego z dwóch brukowców zarzucili w marcu Kukizowi kupowanie głosów. To było zwy-
kłe świństwo, prawdopodobnie dokładnie przemyślane i zaplanowane. 

Kolejny cytat z mojego
przedwyborczego felietonu:
“Bez wprowadzenia okrę-
gów jednomandatowych nie
ma żadnych szans na zmia-
ny. I Kukiz to wie. Preferując
w swoim programie wpro-
wadzenie okręgów jedno-
mandatowych, daje dowód

na to, że myśli racjonalnie i na dłuższy dystans. Nie wzywa młodych do wprowadzania zmian po-
przez wyjście na ulice z koktajlami Mołotowa w dłoniach, tylko wpaja im, że głębokich zmian w pań-
stwie demokratycznym dokonuje się wyłącznie przy pomocy urn wyborczych. Trzeba tylko do
nich pójść. I oni pójdą, widać to po kolejnych sondażach. Ja też pójdę, jak zawsze zresztą po 1989
r., i wesprę Pawła Kukiza w pierwszej turze, stając tym samym po stronie coraz bardziej sfrustro-
wanego młodego pokolenia”.

Tak napisałem. I młodzi faktycznie poszli do urn, a ja, tak jak obiecałem, razem z nimi. I stało się.
Nagle obaj główni kandydaci do Belwederu, jak jeden mąż, zaczynają kochać jednomandatowe okrę-
gi wyborcze, zwane skrótowo JOW, mimo że zwycięzca oraz popierająca go partia w ogóle dotych-
czas JOW nie kochali, a pokonany kochał je tylko na niby, w 2010 r., aby przypodobać się dużej gru-
pie Polaków. Po objęciu urzędu natychmiast zapomniał o swojej miłości. Czy w tych wyborach bę-
dzie podobnie? To bardzo możliwe, bo tak naprawdę żadnej z liczących się w Polsce partii politycz-
nych zmiana ordynacji wyborczej absolutnie nie jest na rękę. Dlaczego? Bo dzisiejsza ordynacja -
proporcjonalna, której algorytmy znają wyłącznie zaawansowani matematycy – bardzo ułatwia par-
tyjnym przywódcom rządzenie swoimi ugrupowaniami (odsyłam do mojej osobnej publikacji o JOW). 

Nagle wszyscy, jak jeden mąż, zaczynają Kukiza szanować, liczyć się z nim, niektóre media przecho-
dzą ze skrajności w skrajność i zamieniają niechęć na fascynację fenomenem rockowego muzyka. Głów-
ni kandydaci oraz politycy z popierających ich partii na wyścigi czapkują Kukizowi, co jest przejawem
niebywałej politycznej obłudy. Lud patrzy na to teatrum i śmieje się w kułak. Bronisław Komorowski
zapowiedział złożenie w Senacie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie wprowadzenia
JOW do Sejmu, likwidacji finansowania partii z budżetu oraz zmian w ordynacji podatkowej, tak aby
wątpliwości rozstrzygać na korzyść podatnika. Po otrzymaniu prezydenckiego projektu w sprawie re-
ferendum Senat ma 14 dni na podjęcie decyzji. Jeśli poprze projekt referendum, musi się ono odbyć
w ciągu 90 dni. Być może pan prezydent zrealizuje swoją obietnicę, bo przekonał się, że nie ma  żar-
tów. Być może nawet referendum odbędzie się i lud zażąda w głosowaniu zmiany w ordynacji wybor-
czej. I co wtedy? Wtedy zaczną się schody, bo wpierw trzeba będzie przegłosować zmianę zapisu w
punkcie 2, art. 96 Konstytucji RP (“Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i PROPOR-
CJONALNE oraz odbywają się w głosowaniu tajnym”). 

Niestety, zmiany w Konstytucji wymagają zgody aż dwóch trzecich z 460 posłów zasiadających
w Sejmie. Już dzisiaj widzę jak na dłoni rozwój sytuacji -– kręcenie, mącenie, wzajemne oskarża-
nie się o działania destrukcyjne i w efekcie wieloletnia inercja. Aż do kolejnych wyborów, kiedy głów-
ni kandydaci po raz kolejny pokochają JOW.  Konkluzja: Kukiz ma szanse na zrealizowanie swoje-
go postulatu wyłącznie w przypadku wprowadzenia do Sejmu bardzo mocnej reprezentacji, z któ-
rą sejmowa większość będzie musiała się liczyć, aby zyskiwać jej poparcie konieczne do przepycha-
nia własnych projektów legislacyjnych. Ale nawet w takiej sytuacji Kukiz będzie musiał układać się
z głównymi filarami obecnego systemu – PO oraz PiS. Więc zawczasu nie może do siebie zrażać ani
Ewy Kopacz, ani Jarosława Kaczyńskiego. Ale wtedy głęboko wejdzie w politykę, a w polityce jed-
na twarz nie wystarcza. Aby w tym bagienku być skutecznym,Sum trzeba mieć wiele twarzy. I to
może być największy problem  z gruntu uczciwego i charakternego nowego trybuna ludowego.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Sukces Kukiza to dopiero preludium...

„Tak jakoś wyszło, że lokalny 
tygodnik Passa, jako jedna z nie-
licznych gazet w kraju, dokładnie
przewidział nadciągające grzmoty
w postaci sukcesu Pawła Kukiza”

Dzień po… Masz kaca? Weź tabletkę.
Musisz ją przełknąć, chociaż gorzka!
Znowu nam przyszło grać w ruletkę,

Albo w nowego wierzyć bożka.

W walce o tron czy zmianę krzesła,
Lud łatwo mamić wiarą w cuda.

Kiedyś wołano: Wie-sław! Wie-sław!
Dziś tłum skanduje: An-drzej! Du-da!

Chcesz zmian. Natychmiast! Tu i teraz.
Łatwiej ci burzyć niż budować,

Lecz sprawdź, czy ktoś cię nie nabiera
Na obietnice i czcze słowa.

Zmiany, lecz jakie? Sam odpowiedz!
By potem długo nie bolało.

Zamienił stryjek… Znasz przysłowie? 
Z deszczu pod rynnę… Chcesz, Dyndało?

Nim dasz poparcie w dobrej wierze,
Bacz, kto sternikiem? Patrz na ręce!

Ile zyskujesz? Rozważ szczerze,
Bo możesz stracić znacznie więcej.

Którym zaufać politykom?
Którędy bliżej nam do celu?

Czy doświadczenie czy ryzyko?
Mądrych przed szkodą niezbyt wielu.

Tu zacytuję myśl Bismarcka,
Może te słowa nas połączą:

Dajcie Polakom (to nie sarkazm),Władzę.
A sami się wykończą.

Fakt. Naprawiacze różnej maści,
Ciągle marnują nasze szanse.

Tak łatwo sukces zaprzepaścić,
Gdy dzielą kłótnie, spory, anse.

Dzień po… Masz kaca? Weź pigułkę.
Pójdzie jak z płatka, według planu.

Kiedyś stawiano na Gomułkę.
Ty nad wyborem się zastanów.

A gdy zabraknie twego głosu,
Nie skarż się potem i nie złorzecz.

Dzień po... Za późno! Nie wiń losu.
Żadna pigułka nie pomoże.

PO PIERWSZEJ TURZE

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Piszę raczej niepewnie, z pamięcią błędu, jaki popełniłem w przeddzień
Święta Niepodległości w listopadzie 2014. Wtedy prezes PiS ogłosił, że
kandydatem jego ugrupowania jest Andrzej Duda. Dworowałem, iż

prawicowy wyborca zna lepiej innego Dudę, Piotra, szefa „Solidarności”. Choć
przecież Andrzej Duda nie był nieznany. Jego kariera jest szybka, ale logiczna.
Zwłaszcza jeśli zna się Jarosława Kaczyńskiego, dla którego kadry to fundament działania. Du-
da, wynaleziony przez Mularczyka (dzisiaj niewidocznego), stał się szybko bliskim współpracow-
nikiem Ziobry, ministra sprawiedliwości, chwilowego delfina w PiS. Ten robił politykę, Duda
pracował. U prezydenta Lecha Kaczyńskiego był pierwszym prawnikiem. Prezentował inicjatywy
prezydenta w Sejmie. Rzeczowo i z taktem. Raczej sympatyczny. Kindersztuba z dobrej krakow-
skiej profesorskiej rodziny. Zięć jednego z najciekawszych postaci polskiej humanistyki, współau-
tora (z Adamem Zagajewskim) formacyjnej w początku lat 70. książki - „Świat nieprzedstawio-
ny” Juliana Kornhausera.

Szerszej publiczności jednak nie był znany. Jego współpraca z Ziobrą nie była specjalnie dobrą
rekomendacją dla ludzi dialogu i praworządności. No i ten Piotr! Przysłaniał Andrzeja swoją tele-
wizyjną widzialnością. 

Może mój błąd nie był aż tak wielki. Duda osiągnął pułap możliwości PiS. Nie przebił go. Ale czy
oznacza to, że każda wysunięta przez prezesa Kaczyńskiego osoba (Szydło, Szczerski, Błaszczak,
Brudziński) osiągnęłaby to samo, co Andrzej Duda? Możliwe. Tyle że Duda ma atut wyjątkowy. Szan-
sę w drugiej turze. Nie różni się treścią polityki od reszty, godzi się na brednie Macierewicza, nie
wadzi mu cynizm Kaczyńskiego i jego rozwalanie Polski, potrafi czekać, zachowując formy dające
szacunek ludzi w żadnym przypadku nieskłonnych współpracować z kimkolwiek ze starej gwardii
prezesa. W listopadzie nie doceniłem tego aspektu tej kandydatury. 

Zwłaszcza że kampania obecnego prezydenta, którego popieram, Bronisława Komorowskiego, jest
wyjątkowo słaba. Tłuste karpie są za nim. I partia, której wszystko się w mniemaniu jej prominen-
tów należy. Osiadła i obrosła. Młodzi w tle jako paprotki. Bezmyślnie uśmiechnięte podlotki poprze-

bierane w organizacyjne koszulki.
Jak przed ćwierćwieczem. Sam kan-
dydat jakby speszony, że musi wal-
czyć. Szczerze współczuję. Broni-
sław Komorowski jest po prostu do-
brym człowiekiem, uczciwym,

otwartym na odmienne od swoich idee. Przygotowanym do swojej funkcji. Do odpowiedzialności.
Ale on nie tylko  poglądami, lecz i osobowością – konserwatysta. Ciężkawy. Dopóki był Tusk, nie mu-
siał udawać fajtera. Dzisiaj na tle partii i rządu wypłukanego (może poza panią premier) z jakich-
kolwiek godnych uwagi osobowości, źle obsadzonego (dlaczego nie ma Sikorskiego tam, gdzie był
wybitny, a Schetyna jest tam, gdzie być nie powinien, zaś nie ma go tam, gdzie jego miejsce, czyli w
MSW albo w Kancelarii?) Komorowski musi potykać się z ludźmi i pomysłami nie tej skali, w której
od lat jest. Dla człowieka bardziej elastycznego, z nutą aktorstwa w swej osobowości nie byłoby pro-
blemu. On ma problem. Duda, młodszy o dwadzieścia lat, z kupą adrenaliny we krwi, niesiony do-
tychczasowymi kampanijnymi przewagami jest, z punktu widzenia Kaczyńskiego, najlepszy z moż-
liwych. Prezes w takich grach ma dar bezcenny. Zimno patrzy. Z chłodną głowa wybiera. 

Obawiam się wyniku II tury, choć Komorowski może ją jeszcze wygrać. Mimo Platformy, która
nie zasługuje na ten jego wybór, mimo swojej niechęci do kampanii, mimo siedmiu zmarnowanych
przez Platformę lat. Bo Komorowski ma wartość, jakiej nikt z jego konkurentów nie ma. Jest obli-
czalny. Twardy. Nie kłania się bożkom doraźnego sukcesu. Komorowski może wygrać tę kampanię
rozumem i oddaniem jego zwolenników. Determinacją ludzi naprawdę kochających Polskę, myślą-
cych ponad niedogodności, dla większego planu. Chcących mu pomóc tam, gdzie nie dysponuje naj-
silniejszymi atutami.

Paweł Kukiz. Mimo prawie 21% poparcia zdania nie zmieniam. To jest nieporozumienie. Czyste,
negatywne emocje. Żadnego planu. JOW-y? Zero wiedzy o skutkach realizacji. Nawet celnie wy-
punktowany przez swego dotychczasowego przyszłościowego partnera – Korwina nie potrafi się
zachować, stonować. Człowiek kompletny w lekceważeniu innych niż własne poglądów, doświad-
czenia. Klasyka z podręcznika uzależnień. On jest uzależniony od siebie. To najcięższe z możliwych
uzależnień. Nie ma z niego wyjścia.

Reszta niewarta komentarza. Poza jedną, fundamentalną dla demokracji sprawą. 49-
procentowa frekwencja! W wyborach prezydenckich! Można pocieszać się, że to świadectwo te-
go, że ludzie czują się w porządku. Że nic się nie pali. Pozamykali się w swoich sprawach, pieką
karkówkę na grillach, flancują kwiatki w ogródkach, małe domowe remonty  i ćwierć dnia co ty-
dzień z rodziną w supersklepach. Ale można też dostrzec, iż to państwo nie jest ich. Doraźnie nie
ma to wielkiego znaczenia. W historycznej perspektywie to znak klęski obywatelskiej edukacji
i wspólnoty. Nie ma wspólnoty! Już jej po prostu nie ma. Historyczne rekonstrukcje, niedzielne
jarmarki patriotyzmu prawdziwej wspólnoty obywateli swojego państwa nie zastąpią. Są atra-
pą zbudowaną z papieru maché.

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

Komentarz przed drugą turą

„Paweł Kukiz. Mimo prawie 21%
poparcia zdania nie zmieniam. 
To jest nieporozumienie”

MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo)) wwyyssttąąppii ww nnaajjbblliiżżsszząą nniieeddzziieellęę 1177 mmaajjaa 
oo ggooddzz.. 1188 ww DDoommuu KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy,, uull.. LLaacchhmmaannaa 55
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Do widzenia, Ryszardzie...
Taki już jest ten nasz nowy wspaniały, komórkowo-mailowy świat: ści-

śle współpracując z Ryszardem Kochanem jako sekretarzem redakcji
PASSY, widziałem się z nim dwa, może trzy razy. A przecież miałem wra-
żenie, że widywałem go co środę, kiedy ustalaliśmy przez telefon – nie
przez żadnego Skype’a! – co nazajutrz, w kolejnym czwartkowym wyda-
niu gazety, znajdzie się z materiałów dotyczących Domu Sztuki. Dziwne?
Nie! Ryszard miał bowiem tak ciepłe usposobienie, że mógł być daleko –
niewidzialny – na drugim końcu łącza telefonicznego, a miało się wraże-
nie, że jest blisko i widzi się Jego oblicze: twarz zdradzającą mądrość, po-
czucie humoru, wyczucie ironii – cechy obecne także cotygodniowych fe-
lietonach, które publikował w PASSIE.

Z pozycji skromnego współpracownika PASSY, ale też kogoś, kto już z niejednego redakcyjne-
go pieca chleb jadł, mogę powiedzieć z obiema rękami na sercu, że Ryszard był FANTASTYCZ-
NYM sekretarzem redakcji! Nie potrafię pogodzić się z tym, że już nigdy w środę pod wieczór nie
zdzwonimy się, by dokonać, jak mawialiśmy żartobliwie, „przeglądu wojsk”, tj. recenzji i zapo-
wiedzi z Domu Sztuki. We współpracy z naszą placówką Ryszard wykazywał się nadzwyczajną
skrupulatnością, uważnością, tolerancją, otwartością, dzięki czemu współpraca ta przebiegała bez
najmniejszych zakłóceń czy nieporozumień. Dziękuję Ci za nią, Ryszardzie, w imieniu całego Do-
mu Sztuki i własnym. I za to, że byłeś tak bardzo sympatycznym i życzliwym człowiekiem.

We wtorek wieczór, wysyłając PASSIE weekendowe zapowiedzi, złapałem się na tym, że chcia-
łem kliknąć mailowy adres Ryszarda. Dziwne? Nie! W naszej pamięci Ryszard żyje i będzie żyć
zawsze. A n d r z e j  B u k o w i e c k i
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To wyjątkowy dzień dla wszystkich miłośników polskiej motory-
zacji, a w szczególności wszystkich miłośników marki Warsza-
wa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już dziś na pl. Kon-
stytucji, oglądać będziemy mogli najnowsze wcielenie kultowej
Warszawy 223. Pamiętam, że wspomnienia o tej bliskiej warsza-
wiakom marce, gościły już w u.r. na łamach MOTO-PASSY. Wów-
czas przypomniałem historię produkcji kilku modeli i wersji w
fabryce na warszawskim Żeraniu. Na zdjęciu do felietonu umie-
ściłem wówczas prototyp wspaniałej Warszawy W210...

Warszawa 210 nigdy nie weszła do produkcji, a zachowany prototyp w kolorze ciemnej zie-
leni znają dobrze miłośnicy marki i polskiej motoryzacji. Zamiłowanie do starych pojazdów to
wspaniała pasja. Jeśli może być połączona z możliwościami finansowymi, co poskutkuje przy-
wróceniem do życia jakiejś perełki sprzed lat, to ogromna frajda i satysfakcja nie tylko dla wła-
ściciela i wykonawcy rekonstrukcji, ale też dla każdego, kto taki „nowy-stary” pojazd ogląda.
Muszę przyznać, że nie posiadałem, jak dotąd, żadnego pojazdu zabytkowego, ale zawsze bli-
sko mi było do pojazdów „innych niż wszystkie”.

Pasja do motoryzacji może być przeżywana na wiele różnych sposobów i przejawiać się w
najróżniejszych projektach. Kolekcjonując materiały o ciekawostkach z branży, zachowałem
wśród nich również wiele o najróżniejszych wyrazach miłości do konkretnego modelu, mar-
ki, bądź motoryzacji jako takiej. Dziś szczypta takich właśnie wspominek i zapowiedź materia-
łu przyszłotygodniowego.

Poszukiwania swojego upragnionego starego pojazdu rozpocząć możemy w najróżniej-
szych miejscach. Również i w naszym kraju jest coraz więcej dużych składowisk ze zuży-
tymi pojazdami, ale nie będzie zadaniem prostym, aby tam właśnie odnaleźć prawdziwą
perłę. Co zwykle nie jest łatwe, nie musi być niemożliwe. Wielu z nas zapewne słyszało o
dawno zapomnianym składowisku wielu zabytkowych pojazdów w jednej z podwarszaw-
skich miejscowości. Bodaj w „Motorze”, na początku tego roku przeczytałem materiał o od-
nalezieniu w u.r. we Francji, kompletnie zapomnianej kolekcji ponad 100 sportowych aut
z najwyższej półki. Wartość kolekcji wstępnie oszacowano na kilka milionów dolarów!
Ponoć takie odkrycia nie są wcale aż tak rzadkie, jakby się mogło wydawać. W ubiegłym
roku w muzeum BMW w Niemczech, prezentowany był, jeden z  odnalezionych, samocho-
dów Elvisa Presleya. Model 507, roadster z silnikiem V8, to niezwykle rzadki pojazd, wy-
produkowany jedynie w ilości 254 sztuk. Został on odnaleziony po 50 latach w USA. Obec-
nie jest odrestaurowywany.

Czym innym jak nie wyjątkową pasją, nazwać można zamiłowanie Irva Gordona, ame-
rykańskiego emerytowanego nauczyciela, który w ciągu 47 lat jazdy swoim Volvo P1800,
przejechał dystans blisko 5 milionów kilometrów! Pedantyczne podejście do pojazdu po-
zwoliło zachować auto w znakomitym stanie pomimo niewiarygodnego przebiegu i god-
nego absolutnego uznania wieku. Właściciel pojazdu ze swoim wyczynem niejednokrotnie
trafiał już do Księgi Rekordów Guinnessa. Czytałem też o pewnej pani z Niemiec, która ja-
ko emerytowany kierowca rajdowy, wyruszyła w podróż swojego życia. Nie byłoby w tym
może nic nadzwyczajnego, gdyby, jako 77-letnia osoba, nie realizowała swojej pasji na po-
kładzie wiekowej limuzyny, The Hudson Greater Eight, wytwarzanej w USA w latach 1931-
32. Podróż rozpoczęta w u.r. ma potrwać ok, dwóch lat. Do pokonania „jedynie” ok. 60 tys.
km!  

Słyszałem o pomyśle wskrzeszenia historycznej marki „Loryc”, pojazdów produkowanych
na Majorce w latach 1920-25. To absolutnie zapomniane auta, których powstało jedynie 120
sztuk, a tylko kilka z nich przetrwały do dziś. Jeden z niemieckich przedsiębiorców, pragnie wy-
twarzać takie właśnie pojazdy retro z napędem elektrycznym. Prawda, że piękne połączenie.

Godne wspomnienia są również inne przejawy zamiłowania do motoryzacji. Mam na my-
śli choćby wiele restauracji, kawiarni i barów, a nawet sal kinowych i widowiskowych, których
wystrój zdecydowanie wyraża motoryzacyjne klimaty. Jest już takich miejsc całkiem sporo rów-
nież i w naszym kraju. Godną uznania grupą miłośników „małej motoryzacji”, są też liczni pa-
sjonaci-modelarze, którzy specjalizują się w najróżniejszych klasach i nurtach. To obszerny, wspa-
niały temat na oddzielny felieton.

Ogromną i coraz większą popularnością, cieszą się również w Polsce wszelkie aukcje starych
pojazdów. W Internecie są specjalistyczne portale dla miłośników starych pojazdów, ale też nie-
mal każdy z popularnych porali aukcyjnych ma w swojej ofercie pojazdy zabytkowe. 

Powrócę do „początku”. Stare Warszawy już ponoć nie drożeją. Pojazdy w różnym stanie moż-
na dziś kupić w kwotach od kilku do ok. 30 tys. zł. Za to sam remont i renowacja wszystkich
elementów i wyposażenia może ponoć pochłonąć kwotę nawet ok 100 tys. zł! Wszystko zale-
ży od tego jak wiernie i przy użyciu jakich części, chcemy przywrócić świetność takiemu samo-
chodowi. Więcej o „nowej Warszawie” już za tydzień. Serdecznie zapraszam!
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Kochane i niezapomniane...

Warszawa wczoraj i dziś
Piórem Derkacza

Ksiądz Jubilat Tadeusz Wojdat
Benedykt XVI podczas wizyty w Polsce powiedział, że nie wymaga się od księdza żeby był

ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Ursynowianie na szczęście ma-
ją takiego eksperta w osobie księdza prałata Tadeusza Wojdata. Realizując dzieło swego ży-
ci,  jakim jest kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, rolę budowniczego, polityka i ekono-
misty spełniał jako jedna osoba. Jest też  ksiądz Wojdat wybitnym ekspertem od spotkań czło-
wieka z Bogiem. Jak mało kto, potrafi wcielać w życie ideę pokory, którą nacechowany był św.
Franciszek. Jestem dumny z tego, że należę do grupy artystów plastyków, którą ten skrom-
ny kapłan szczególnie sobie umiłował. Księże Prałacie, 50 lat Twojej służby ludziom i kościo-
łowi to okazja do powiedzenia  „Bóg zapłać” i „dziękujemy”. Jednocześnie znając księdza Ta-
deusza  przywiązanie do ludzi i Boga, prosimy o dalszą pracę duszpasterską. 

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

W niedzielę 17 maja w ur-
synowskim Kościele Wnie-
bowstąpienia Pańskiego
(aleja KEN 101) msza świę-
ta będzie celebrowana o
12.00 przez 40 księży pod
przewodnictwem metropo-
lity warszawskiego kardy-
nała Kazimierza Nycza. 

Będzie to dzień szczególny i
dla parafian, i dla długoletnie-
go (1984-2012) proboszcza, pra-
łata Tadeusza Wojdata, który –
już jako ksiądz-senior– obcho-
dzi w maju 50-lecie święceń ka-
płańskich. 

Data świętowania jubileuszu
została wybrana bardzo trafnie,
bo 17 maja wiąże się w kalen-
darzu katolickim właśnie z Uro-
czystością Wniebowstąpienia.
Dziękując księdzu prałatowi za
już półwieczną posługę, parafia-
nie będą mieli dobrą okazję, że-
by przypomnieć, iż ks. Wojdat
był na wysokim Ursynowie pro-
boszczem-pionierem, pod któ-
rego skrzydłami zbudowano
pierwszą świątynię o bardzo
charakterystycznym wystroju ar-
chitektonicznym, zaprojektowa-
nym przez Marka Budzyńskie-
go, który współtworzył zresztą
całą północną część dzisiejszej
dzielnicy. 

Jubileusz pierwszego pro-
boszcza będzie więc po części
świętem samych ursynowian,
którym ks. Wojdat zaczął towa-
rzyszyć w trudnych czasach u
schyłku PRL. O zezwolenie na
budowę ursynowskiej świątyni
Archidiecezja Warszawska wy-
stąpiła już w 1976 roku, gdy
przyszły proboszcz parafii Wnie-
bowstąpienia Pańskiego świeżo
objął probostwo w pobliskim
Grabowie (parafia pw. św. Zofii
Barat). Wcześniej był wikariu-
szem w Pyrach, więc poniekąd
cały czas obracał się w granicach
dzisiejszej dzielnicy Ursynów. W
1974 ukończył studia w zakre-
sie socjologii religii w Akademii
Teologii Katolickiej. 

Faktycznym początkiem kon-
kretnego działania ks. Wojdata n
a wysokim Ursynowie było uzy-

skanie wspomnianego wspo-
mnianego zezwolenia i wejście
na teren budowy 1 grudnia
1980, gdy panowały siarczyste
mrozy i z robotami nie sposób
było ruszyć. Zaczęły się dopiero
w styczniu 1981, a już 12 kwiet-
nia tamtego roku była gotowa
kaplica do odprawiania mszy
świętej. We wrześniu zaś odda-
no do użytku pomieszczenia ka-
techetyczne, w których lekcje re-
ligii pobierało wtedy 6500 dzie-
ci i młodzieży. 

Wielu mieszkańców Ursyno-
wa z wielkim entuzjazmem po-
magało społecznie w budowie
kościoła, a ks. Wojdat musiał bo-
rykać się z brakami materiałów
budowlanych na rynku. Najtrud-
niejsza do zdobycia była blacha
miedziana do pokrycia dachów. 

To był okres politycznego bun-
tu społeczeństwa, więc nowy
proboszcz stał się duchową osto-
ją dla parafian, którzy nie szczę-
dzili datków na budowę i poma-
gali w przełamywaniu biurokra-
tycznych przeszkód. 

Tę pierwszą świątynię budo-
wano w dzielnicy inteligenckiej.
nic dziwnego zatem, że od razu
została zaplanowana również ja-
ko świątynia sztuki. Aż 1500 me-
trów kwadratowych w dolnym
kościele przeznaczono na dzia-
łalność kulturalną. Jej począt-
kiem były wystawy (m. in. „Sztu-
ka religijna dla domu”). Potem
jednak dominantą stały się kon-
certy z udziałem najznakomit-

szych muzyków. Rewelacją był
spektakl, wystawiony przez Ope-
rę Krakowską, a także występy
uczestników festiwalu Warszaw-
ska Jesień. 

O koncertach wielu wspania-
łych chórów w dolnym kościele
można by tomy napisać. A ko-
ścielne mury próbował rozsadzić
swoim potężnym basem sam
Bernard Ładysz. Pod sklepieniem
świątyni Wniebowstąpienia Pań-
skiego obchodził 40-lecie pracy
artystycznej Wojciech Młynarski.
Działo się więc przy alei Komisji
Edukacji Narodowej 101, oj dzia-
ło... A wszystko za sprawą peł-
nego entuzjazmu i życzliwości
dla artystów ks. proboszcza Ta-
deusza Wojdata, którego jubile-
usz chce uświetnić recytacją po-
ezji Tadeusza Nowaka znakomi-
ty aktor Henryk Talar, który
przez długi czas mieszkał wraz z
rodziną w sąsiedztwie kościoła
Wniebowstąpienia Pańskiego.

Jak ksiądz Wojdat się czuje w
obliczu jubileuszowych uroczy-
stości?

– Starałem się zawsze spra-
wować posługę kapłańską w
sposób radosny, więc i jubileusz
będę świętował radośnie, mając
satysfakcję z pracy duszpaster-
skiej. Trochę mnie tylko krępuje,
że nie będąc jakimś uczonym ani
kimś uważanym za wielkiego
człowieka z innego tytułu, spoty-
kam się z tyloma spontaniczny-
mi gestami przyjaźni. W moim
osobistym odczuciu posługa ka-
płańska na Ursynowie to był dla
mnie dar od Boga, któremu je-
stem za to nieskończenie
wdzięczny. Tym bardziej, że po
tylu latach zdrowie wciąż w mia-
rę mi dopisuje. A najbardziej
mnie cieszy, że – używając sfor-
mułowania śp. pamięci biskupa
Jana Chrapka – udało mi się zo-
stawić za sobą jakiś ślad na zie-
mi – zwierzył się „Passie” dostoj-
ny jubilat. Nam pozostaje tylko
życzyć księdzu prałatowi co naj-
mniej drugiego półwiecza w
trwaniu na duszpasterskim po-
sterunku.

M a c i e j  P e t r u c z e n k o

50-lecie święceń kapłańskich ks.Tadeusza Wojdata

Śpiewali mu parafianie i Bernard Ładysz
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ALE POŻYCZKA 
nawet w 24 godziny, 

tel. 668-681-916

ANTYKI wszelkie za gotówkę
kupię, 601-336-063

BARDZO TANIO!
Sofę 2-osobową IKEA. Stan

b.dobry. Stół dąb
rustyk.80x120cm, po
rozł.80x220cm. Tel. 502-738-394

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

PSZCZOŁY i wykręcarkę miodu
sprzedam, 22 849-72-53, 
784-294-507

SKUP KSIĄŻEK, dojazd, 
509-548-582

SKUP KSIĄŻEK
każda ilość, wszystkie

dziedziny - dojazd, 
602-254-650

TANIO sprzedam zakład
fryzjerski, 516-144-424

KUPIĘ mieszkanie: zadłużone, z
lokatorem, z problemem
prawnym, 796-796-596

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

SPRZEDAM Volksvagen Golf
kombi, 95 r.,benz./gaz, 
608-49-42-44

AA ANGIELSKI, 503-765-393
FIZYKA, MATEMATYKA,

pedagog, 609-41-66-65
HISZPAŃSKI, 507-087-609
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

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

NIEMIECKI, skutecznie, 
505-022-862

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

DO BIURA: prace finansowo-
księgowe i rozliczenia;
biuro@atsdigital.pl

LEKARZA medycyny pracy,
pielęgniarkę do przychodni, 
22 651-70-75, 609-373-582, 
605-440-831

SIEĆ obuwnicza KANGUR
zatrudni Panie do pracy na
stanowisko sprzedawcy w Galerii
Ursynów i Galerii Renova oraz na
Tarchominie. CV proszę przesłać
pod adres: babiejdominika@wp.pl

SPRZEDAWCZYNI do sklepu ze
zdrową żywnością, Mysiadło, 
603-68-65-61

SPZOZ WARSZAWA-
URSYNÓW

zatrudni “złotą rączkę”
(elektryk z upr.SEP, prace

rem.-bud.,inne). 
CV na adres:

joanna.horczak@zozursynow, 
tel. 22 643-74-44

ZATRUDNIĘ elektromechanika
(pensja 5000 zł) i blacharza 
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

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE poddaszy -

solidnie, 501-624-562
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTRYK - kuchnie, 

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

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

kompleksowo, 796-664-599
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211

KOMPUTERY 
pogotowie

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

602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

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

22 644-94-55, 607-775-259
MALOWANIE, 722-320-650

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

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

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
22 641-80-74

OGRODY, pełen zakres, 
501-311-371

PIELĘGNACJA zieleni,  prace
porządkowe, koszenie trawników,
604-401-161

PORTRETY MALARSKIE na
zamówienie, niedrogo, tel. 
512-202-496

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

REMONTOWO-BUDOWLANE.
Ogrodzenia, 513-137-581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

REMONTY, wykończenia, 
502-814-701

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

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

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

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

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

USŁUGI rębakiem do gałęzi oraz
frezowanie pni, 503-954-603

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

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
601-870-594

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

LEKARZ seksuolog, 
22 825-19-51

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 ra r ozluźnienie...ozluźnienie...
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje ZZyyggmmuunntt CCzzeekkaajj
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 .

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii,, AAggnniieesszzkkaa PPaajjąąkk-CCzzeecchh,, 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.. 
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

NNiieeddzziieellaa,, 1177 mmaajjaa,, 1188..0000:: se-
ans filmowy z cyklu „W Starym
Kinie ze Stanisławem Janickim”.
Rekonstrukcja cyfrowa komedii
„ABC miłości” (Polska 1935, reż.
Michał Waszyński, wyk. Adolf
Dymsza, Maria Bogda, Kazimierz
Krukowski). Wstęp wolny.*

PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 1188 mmaajjaa,, 1199..0000::
promocja książki Lidii Stanisław-
skiej „Jak nie zrobić kariery” oraz
mini-recital autorki. Wstęp wolny.

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa fotograficzna
Anny Matysiak „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” pierw-
sza w historii najdłużej działają-
cej galerii sztuki na Ursynowie
wystawa zbiorów własnych. Po
ponad trzech dekadach zdecy-
dowaliśmy się odsłonić przed
państwem nasze zbiory. Ta nie-
powtarzalna okazja zobaczenia
na jednej wystawie dzieł wybit-
nych malarzy takich jak m.in.:
Mirosław Miroński, Rafał Strent,
Andrzej Podkański, Włodzimierz
Kowalski, Barbara Bielecka-Woź-
niczko. Gorąca zapraszamy. Wy-
stawa czynna do 21 maja.

1166 mmaajjaa oo ggooddzziinnęę 1199..0000 wy-
stąpią laureaci tegorocznej edy-
cji festiwalu PAKA. Kabaret „Nic
Nie Szkodzi”. Serdecznie zapra-
szamy na pozytywną dawkę hu-
moru w najlepszym wykonaniu.

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

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

1166 mmaajjaa ((ssoobboottaa)) zapraszamy
na warsztaty z malarstwa z mode-
lem, prowadzone przez Barbarę
Bielecką-Woźniczko. Zajęcia za-
czną się o godzinie 10:00 i potrwa-
ją ok. 4 godzin. Zapisy pod nume-
rem telefonu:22 855 35 17. Zajęcia
są bezpłatne. Zapraszamy.

1177 mmaajjaa oo ggooddzziinniiee 1188..0000 wy-
stąpi Muzyczny Kabaret Wojtka
Dąbrowskiego. Wstęp wolny po
uprzedniej rezerwacji miejsc. Za-
praszamy. 

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

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

1166 mmaajjaa ((ssoobboottaa)) oo ggooddzz.. 1188 -
Koncert  największych przebo-
jów z lat 70 -tych zespołu PARTI-
TA w składzie: Anna Pietrzak,
Ludmiła Zamojska, Andrzej
Frajndt, Bronisław Kornaus.

Wstęp: zaproszenia rozdawa-
ne od 11 maja, w godzinach
działalności DK Imielin

KKlluubbootteekkaa DDoojjrrzzaałłeeggoo
CCzzłłoowwiieekkaa

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

1144..0055..22001155,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz..
1188::0000 – KRĘGOSŁUP JAKO
FUNDAMENT, NA KTÓRYM BU-
DUJE SIĘ CAŁY ORGANIZM

Spotkanie z fizjoterapeutką
Hanną Szlachcikowską, która od-
powie na pytania, związane z co-
dziennym funkcjonowaniem –
co to znaczy „zła pozycja”, czy
istnieje uniwersalny lek na po-
zbycie się bólów kręgosłupa i co
zrobić, żeby cieszyć się zdrowiem
i nieograniczoną aktywnością

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

1177..0055.. //nniieeddzziieellaa//,, ggooddzz..
1122..0000 koncert edukacyjny z cy-

klu „Bliżej klasyki dla dzieci” O
ZUZI, KTÓRA CHCIAŁA PO-
ZNAĆ CAŁĄ EUROPĘ. Słynne
klasyczne melodie kompozyto-
rów polskich i europejskich.
Wstęp wolny.

Natolińskie Centrum Seniora
zaprasza 20.05. /środa/, godz.
15.30 na spotkanie z policją i
urzędnikami ds. bezpieczeństwa
w sprawie akcji „Babciu, to nie
twój wnuczek, to nie policjant.
Bądź ostrożna”, która ma wzma-
gać czujność osób starszych przecz
nieuczciwymi praktykami wszel-
kich oferentów oraz naciągaczami
i oszustami.  Wstęp wolny.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

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.”

19.05 – wtorek – spotkanie z p.
Anną Reichert w cyklu „Dwudzie-
stolecie międzywojenne w War-
szawie - kultura, sztuka, rozryw-
ka” pt.: „Zofia Stryjeńska – księż-
niczka malarstwa polskiego”

2211..0055 –– cczzwwaarrtteekk – spotka-
nie z prof. Krzysztofem Mrow-
cewiczem w cyklu „Świat jest
teatrem. Sceny z historii dra-
matu i teatru” pt.: „Teatr mo-
dernistów”

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

SSzzaannoowwnnyy PPaanniiee RReeddaakkttoorrzzee!!

Ja jeszcze nie wykasowałem numery telefonu Kochanego / nie
tylko z nazwiska/ redaktora Ryszarda! Ta wiadomość jeszcze nie
dotarła do mojej świadomości , że jest prawdziwa? Mieliśmy na-
kreślone plany konkretnych zamierzeń i współpracy do końca ro-
ku i co??? 

Był miłośnikiem i znawcą brydża ,pasjonowały go rozdania gra-
ne na Mistrzostwach Ursynowa, z których później zdawał relację.

Na ręce Pana Redaktora składam, w swoim i członków Sekcji
Brydża Sportowego NOK, najgłębsze wyrazy współczucia wszyst-
kim przyjaciołom z Redakcji , oraz bliskim i krewnym nieodża-
łowaneo Sekretarza!

Z  w y r a z a m i  s z a c u n k u
p ł k  w  s t . s p .  S t a n i s ł a w  W z o r e k
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