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G dyby wojewoda mazowiec-
ki Zdzisław Sipiera spróbo-
wał choć raz przejechać się

w korkach samochodowych na po-
łudniu Warszawy, może by nie po-
ważył się na częściowe wstrzyma-
nie niesłychanie pilnej inwestycji,
jaką jest dwupasmowy wjazd na
Ursynów od strony Powsina w połą-
czeniu z poszerzeniem ulicy Relak-
sowej. Na ukończenie tego przed-
sięwzięcia tysiące ludzi, a zwłasz-
cza rodzin z dziećmi, czekają jak
na zbawienie. Puławska na odcin-
ku od Piaseczna do Poleczki jest już
w zasadzie całymi dniami zakor-
kowana na amen, a to samo tworzy
się w godzinach szczytu komunika-
cyjnego na pustawym do niedawna
odcinku  Konstancin – Wilanów
(ulice Łukasza Drewny i Przyczółko-
wa). Ciągnący od południa w tem-
pie pieszego sznur aut wjeżdża w
Miasteczko Wilanów, żeby wąziut-
kim przesmykiem Orszady wspiąć
się do Kokosowej i dalej do Płasko-
wickiej i Rosoła. Tym sposobem eks-
kluzywne Miasteczko staje się po-
woli trasą przejazdową dla kawal-
kady pozawarszawskich pojazdów,
a zaciszność tego modnego osiedla
stanie się jeszcze bardziej iluzorycz-
na, gdy ruszy tuż obok autostrada
A-2, dla niepoznaki zwana na tym
odcinku tylko drogą ekspresową. 

P ozwalamy w Warszawie al-
bo na rządy dywersantów,
albo idiotów. I dlatego nie

zabrano się dużo wcześniej do prze-
dłużenia na Wilanów ursynowskiej
ulicy Ciszewskiego. Wciąż bowiem
stawia się sprawy na głowie: miast
najpierw zbudować odpowiednią
infrastrukturę, a dopiero potem
stawiać apartamentowce albo biu-
rowce, czyni się całkiem odwrot-
nie, co – jak wiadomo – zabloko-
wało na amen Służewiec, a teraz
blokuje bliźniaczy poniekąd zespół
Ursynów - Wilanów. 

D la kierowców jadących od
południa droga do War-
szawy jest obecnie drogą

przez mękę, ale pana wojewody
widocznie to nie obchodzi. Widać
Zdzisław Sipiera kieruje się starą
łacińską maksymą: quod licet Io-
vi, non licet bovi (co wolno Jowi-
szowi, tego nie wolno wołowi) –
co lud polski wyraża słowami: co
wolno wojewodzie, to nie tobie,
smrodzie! No cóż, gdy urzędnik
staje się udzielnym księciem
względnie posłusznym wykonaw-
cą politycznych poleceń, lud nie
ma nic do gadania i musi cier-
pieć, dopóki ciemiężyciel nie ze-
chce ustąpić. Warszawiacy nie
ślepcy i gołym okiem widzą, że za
działaniami wojewody stoi wła-
śnie polityka, która była niewąt-
pliwym źródłem wprowadzenia
częściowej eksterytorialności pla-
cu Piłsudskiego, polegającej na
tym, że jest to teren państwa pol-
skiego, ale nie teren miasta sto-
łecznego Warszawa. Takie są
skutki wiecznej rywalizacji dwu
największych partii. Rządzące
państwem Prawo i Sprawiedli-
wość stara się dopieprzyć rządzą-
cej Warszawą Platformie Obywa-
telskiej na każdym kroku, a Plat-
forma też idzie na udry. Tylko
dlaczego z powodu partyjnych
sporów mają cierpieć Bogu du-
cha winni mieszkańcy?

Bałagan jest czymś, do czego
zarządcy na każdym szcze-
blu wprost uwielbiają w Pol-

sce doprowadzać. Pogoniony do-
piero niedawno ze stanowiska in-
żyniera ruchu w Warszawie sza-
nowny pan Janusz Galas nie potra-
fił przez długie lata zharmonizo-
wać świateł sygnalizacyjnych, iżby
na przelotowych arteriach (jak
wspomniana Puławska) powsta-
wały zielone fale. Z kolei gospoda-
rze meczów piłkarskich z uporem
maniaka dopuszczają stale do
awantur i niszczenia stadionów,
udowadniając, że zbudowanie wie-
lu pięknych obiektów z okazji fut-
bolowych Mistrzostw Europy 2012
było po prostu rzuceniem pereł

przed wieprze. Kibole potrafili już
wcześniej poniszczyć wynajmowa-
ny przez Legię stadion miejski przy
Łazienkowskiej, noszący imię mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, a na
początku maja bardzo poważnie
uszkodzili racami konstrukcję Sta-
dionu Narodowego, bo ochrona te-
go obiektu pozwoliła im na wnie-
sienie samopałów przy okazji me-
czu o Puchar Polski pomiędzy Legią
i Arką Gdynia. 

S ytuacja powtórzyła się kil-
ka dni temu w Poznaniu na
stadionie przy Bułgarskiej,

gdzie Legia grała ostatni w tym se-
zonie mecz z Lechem, zwyciężając
walkowerem, wymuszonym nieja-
ko przez kiboli, którzy najpierw

zaczęli ostrzał racami, a potem
wtargnęli na boisko. 

O soby zarządzające pań-
stwem polskim przekonu-
ją nas od lat, że wydając

ciężkie miliardy złotych na zbro-
jenia, potrafimy obronić się przed
każdym wrogiem, a zwłaszcza
przed wyjątkowo nielubianymi
przez obecną władzę „Ruskimi”.
Czy jednak obywatele mogą uwie-
rzyć w te wojskowe gwarancje, sko-
ro państwo wciąż przegrywa – i to
na wszystkich frontach – o ileż ła-
twiejszą do wygrania wojenkę z ki-
bolami? Podobny problem – i to
na znacznie większą skalę – miała
kiedyś Wielka Brytania, aż wresz-
cie musiała się za to wziąć „baba z

jajami”, czyli pani premier Mar-
garet Thatcher, zwana Żelazną La-
dy. W trymiga uchwalona Foot-
ball Spectators Act, biorąc stadio-
nowych rozrabiaków pod lupę i w
zasadzie już od blisko 30 lat na
Wyspach jest z nimi spokój. W Pol-
sce, niestety, tak skutecznego roz-
wiązania – jak nie było, tak nie
ma. Interwencje całych oddziałów
policji pociągają za sobą istotne
koszty, lecz nie przynoszą istotnych
skutków. 

C zy może to dziwić w jakim-
kolwiek stopniu, skoro
przez lat wiele w policyj-

nych szeregach tkwiły gangster-
skie wtyczki, a ostatnio mamy na
stanowiskach kierowniczych
prawdziwy kontredans i zamiast
ścigać najbrutalniejszych przestęp-
ców, państwo polskie ściga poli-
cyjne szychy – z niedawnym ko-
mendantem głównym Zbignie-
wem Majem włącznie. W tym wy-
padku akurat sytuację można oce-
nić klasycznym zwrotem „i strasz-
no, i smieszno”, bo przecież nie-
dawno cała Polska widziała, jak
obejmujący funkcję szefa policji
Maj krytykował w blasku kamer
telewizyjnych swego poprzednika,
zarzucając mu tworzenie bizan-
tyjskich luksusów przy gabinecie,
czego dowodem miało być zain-
stalowanie w łazience... bidetu.
Pewnie lepiej byłoby, gdyby ko-
mendant główny – zamiast korzy-
stać z tak już dzisiaj zwyczajnych
udogodnień, chadzał po staremu
za stodołę, która pozostaje do dziś
symbolem naszej kultury technicz-
nej, bo podobno nawet na
drzwiach do niej polscy piloci po-
trafią wszędzie dolecieć. I tylko z
lądowaniem pewien kłopot.

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

CC oo  ww oo ll nn oo  ww oo jj ee ww oo dd zz ii ee .. .. ..CC oo  ww oo ll nn oo  ww oo jj ee ww oo dd zz ii ee .. .. ..
RYS. PETRO/AUGUST
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W majową słoneczną nie-
dzielę 20 maja w parku
im. Romana Kozłowskiego
zorganizowano już  6.
Dzień Cichociemnych na
Ursynowie. To piękna
idea, by w aktywny i inte-
grujący ursynowską spo-
łeczność sposób oddać
hołd wyjątkowym bohate-
rom oraz wziąć udział w
żywej lekcji historii i pa-
triotyzmu. Nie mogło oczy-
wiście zabraknąć kulto-
wej, wojskowej grochówki. 

Piknik edukacyjny o tematyce
militarno-historycznej został zor-
ganizowany przez Urząd Dziel-
nicy Ursynów we współpracy z
Fundacją im. Cichociemnych
Spadochroniarzy Armii Krajo-

wej, Fundacją Edukacji dla Bez-
pieczeństwa, Fundacją Sprzy-
mierzeni z Grom, Klubem Spa-
dochronowym Sił Specjalnych
oraz Muzeum Wojska Polskiego
przy istotnym wsparciu służb
mundurowych: Policji i Straży
Miejskiej oraz ZHP.  

W wydarzeniu tym wzięły tak-
że udział liczne organizacje i sto-
warzyszenia zajmujące się dzia-
łalnością proobronną i rekon-
strukcyjną oraz promowaniem
tradycji i polskiego oręża. 6.
Dzień Cichociemnych obchodzi-
liśmy w szczególnym roku 100-
lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę. Dlatego też, poza
przypomnieniem historii i doko-
nań Cichociemnych Spadochro-
niarzy AK, program rozszerzo-

no o różnorodne działania i pre-
zentacje odnoszące się do sta-
rań i walki Polaków o odzyskanie
i obronę niepodległości Ojczy-
zny w różnych okresach. Obok
oryginalnego wyposażenia i
uzbrojenia Cichociemnych i
spadkobierców ich tradycji –
współczesnych jednostek spe-
cjalnych – można było obejrzeć
prezentacje grup rekonstrukcyj-
nych w żywy sposób opowiada-
jących historię Orląt Lwowskich
lub Szarych Szeregów. Pasjona-
ci współczesnego uzbrojenia
mieli okazję, aby zapoznać się z
oryginalnymi egzemplarzami
najróżniejszych rodzajów broni
od małych pistoletów do wiel-
kokalibrowego karabinu maszy-
nowego, który stanowił pierwot-

nie uzbrojenie MIG-a. Z najnow-
szymi konstrukcjami można by-
ło zapoznać się dzięki specjalnej
wystawie przygotowanej przez
Fabrykę Broni „Łucznik”. 

Ciekawie przedstawiała się
także wystawa pojazdów woj-
skowych, wśród których uwagę
zwracały szczególnie oryginal-
ny angielski samochód zwia-
dowczy z lat 40-tych II WŚ
Humber Scout Car, replika
pierwszego polskiego samocho-
du pancernego „Chwat” z 1918 r.
oraz replika pojazdu zdobytego
przez warszawskich powstań-
ców –  samochód pancerny FAI-
202 z 1944 roku. Nie mniejszą
ciekawostką, choć współczesną,
był Ford Mustang efektownie po-
malowany na wzór samolotu

Spitfire.  Organizatorzy przygo-
towali także liczne aktywności,
m. in. różnego typu strzelnice,
strzeleckie stanowiska treningo-
we dla młodzieży i dorosłych
oraz poligon laserowy, który
wraz z animacjami plastyczny-
mi, nawiązującymi do historii
Cichociemnych, cieszył się
ogromnym powodzeniem wśród
najmłodszych. Z gorącym aplau-
zem ze strony ursynowskiej pu-
bliczności spotkały się także or-
kiestry dęte: Częstochowa Pipes
& Drums, Orkiestra Wojskowa
w Radomiu, Miejska Orkiestra z
Tłuszcza oraz prawie osiemdzie-
sięcioosobowa Orkiestra Dęta
Grandioso. 

– Choć nasz militarno-histo-
ryczny piknik tymczasowo zmie-

nił lokalizację, to jednak nie-
zmienne pozostało duże zainte-
resowanie, jakie co roku budzi
wśród mieszkańców ta impreza
– powiedział zastępca burmi-
strza Łukasz Ciołko. – Podczas
6. Dnia Cichociemnych pod Ko-
pą Cwila dopisała zarówno po-
goda, jak i frekwencja uczestni-
ków. Ursynowianie, którzy zde-
cydowali się spędzić niedzielne
popołudnie na poznawaniu hi-
storii, nie mogli narzekać na brak
aktywności i atrakcji. Cieszę się,
że Urząd Dzielnicy – organizując
Dzień Cichociemnych na Ursy-
nowie – przyczynia się do upo-
wszechniania wiedzy o naszych
dziejach, szczególnie wśród naj-
młodszych mieszkańców – pod-
kreślił Łukasz Ciołko.

Decyzją wojewody mazowieckiego
wstrzymana została inwestycja drogowa
pod nazwą „Budowa ul. Rosoła/Relakso-
wej na odcinku ul. Jeżewskiego – u. Ro-
snowskiego”. 

Ze względu na Decyzję nr 10/II/2018 wydaną
przez wojewodę mazowieckiego – Urząd Dzielni-
cy Ursynów zmuszony jest do wstrzymania reali-
zowanej przebudowy.

Urząd Dzielnicy Ursynów nie znajduje uzasadnie-
nia tej decyzji oraz ocenia, że jej konsekwencją będzie
wstrzymanie istotnej z punktu widzenia Dzielnicy
budowy, co spowoduje znaczne utrudnienia dla
mieszkańców okolic ul. Rosoła i całego Ursynowa.

Burmistrz dzielnicy Robert Kempa wyraził ubo-
lewanie z powodu tej decyzji i tak ją skomentował:

„Konsekwencją tej decyzji, zawierającej zastrzeże-
nia raczej formalno-kosmetyczne, jest nieproporcjo-
nalna kara, nałożona na mieszkańców Ursynowa.
Nasuwa mi się porównanie, że za nieprzepisową
długość rękawka zawodnik wykluczony jest z gry
o mistrzostwo świata.” – stwierdził Robert Kempa.

Urząd Dzielnicy Ursynów opublikował na stronie
www.ursynow.pl decyzję wojewody mazowieckie-
go oraz informację z Biura Ochrony Środowiska z
2014 r., z której wynika, iż już w 2014 r było wiado-
mo, że jeden z wymienionych powodów uchylenia
decyzji ZRID nie ma uzasadnienia. Burmistrz wy-
raził nadzieję, że wojewoda mazowiecki bez zbęd-
nej zwłoki przekaże dokumentację  do Biura Archi-
tektury i Planowania Przestrzennego, co pozwoli na
jak najszybsze wznowienie prac.

W minioną sobotę 19 ma-
ja odbył się  DZIEŃ SĄSIA-
DA na Zielonym Ursyno-
wie. Na terenie zielonym,
przed Dzielnicowym
Ośrodkiem Kultury Ursy-
nów przy ul. Kajakowej
12b, na najmłodszych są-
siadów czekało wiele
atrakcji. 

Dzieci mogły przejechać się
na kucyku, wziąć udział w ani-
macjach i zabawach sporto-
wych. Dla wszystkich, którzy
przyszli spędzić sobotnie popo-
łudnie z sąsiadami, przygoto-
wany został słodki poczęstunek.
Na wielkiej kartce można było
narysować swojego sąsiada.
Dzieci chętnie korzystały z kre-
dek i rysowały sąsiadów, wśród
których można było znaleźć na-
wet Shreka. 

Dorośli sąsiedzi wzięli udział
we wspólnym rysowaniu kredą
podwórkowych gier swojej mło-
dości, a dzieci chętnie poznawa-
ły te gry, takie jak gra w klasy, czy
gra w kapsle. 

Dla wszystkich chętnych od-
były się wspólne ćwiczenia jogi

na trawie, które cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem.

Dzień Sąsiada uczcili również
swoją obecnością burmistrz Ro-
bert Kempa i jego zastępca Łu-
kasz Ciołko, którzy stoczyli z
mieszkańcami pasjonujący mecz
w  piłkarzyki. 

Celem spotkania, było wspól-
ne spędzenie sobotniego popołu-
dnia razem z sąsiadami, pozna-
nie się i zbudowanie spajającej
więzi oraz sieci kontaktów na
przyszłość. 

Cieszy fakt, że podczas sobot-
niego święta sąsiadów na Zielo-
nym Ursynowie, przyszli nie tyl-
ko rodzice z dziećmi, ale rów-
nież seniorzy, którzy również się
świetnie bawili.

Organizatorem Dnia Sąsiada
na Zielonym Ursynowie było
Miejsce Aktywności Lokalnej
przy Dzielnicowym Ośrodku
Kultury Ursynów.

M a r z e n a  Z i e n t a r a
k o o r d y n a t o r  M A L  

w  D O K  U r s y n ó w

W hołdzie Cichociemnym pod Kopą Cwila

Za co wojewoda karze ursynowian? Sąsiedzki piknik przy Kajakowej
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Gmina Lesznowola zajęła
pierwsze miejsce w regionalnej
– mazowieckiej edycji Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju Jed-
nostek Samorządu Terytorial-
nego 2017. Lista liderów lokal-
nego rozwoju została ogłoszona
10 maja w Warszawie, podczas
Konferencji “Zrównoważony
rozwój społeczno-gospodarczy
jednostek samorządu teryto-
rialnego”, zorganizowanej na
Uniwersytecie Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego. 

Dyplomy i gratulacje dla włodarzy
najdynamiczniej rozwijających się
gmin przekazał Marszałek Adam Stru-
zik wraz z autorem rankingu – profe-
sorem Eugeniuszem Sobczakiem z Po-
litechniki Warszawskiej. Dyplomy
otrzymali włodarze 10 najlepszych
gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i
miejskich. Gmina Lesznowola uplaso-

wała się na pierwszym miejscu w ka-
tegorii gmin wiejskich, zdobywając
laury zarówno w rankingu ogólnym
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek
Samorządu Terytorialnego za rok
2017 jak i rankingu Dynamiki Wskaź-
nika Przedsiębiorczości w okresie
2003-20016.

Rankingi oceniają samorządy za po-
mocą 15 różnych wskaźników, które
dotyczą obszarów rozwoju gospodar-
czego, społecznego i ochrony środowi-
ska. Biorą pod uwagę m. in. wydatki
majątkowe i inwestycyjne samorządu,
liczbę podmiotów gospodarczych dzia-
łających na terenie danej gminy, od-
pływ i napływ ludności czy procent
mieszkańców korzystających z kanali-
zacji i wodociągów.

Lesznowola na tle innych samorzą-
dów wyróżnia się przede wszystkim
wysoką liczbą podmiotów gospodar-
czych w przeliczeniu na 1000 miesz-

kańców oraz wydatkami inwestycyj-
nymi w przeliczeniu na mieszkańca.
Odbierając dyplom za dynamikę
przedsiębiorczości, Gmina Lesznowo-
la znalazła się na podium obok Warsza-
wy – laureata w kategorii gmin miej-
skich i Ożarowa Mazowieckiego, który
zdobył I miejsce w kategorii gmin miej-

sko-wiejskich. W kategorii gmin wiej-
skich w rankingu dynamiki przedsię-
biorczości za Lesznowolą uplasowały
się gminy  Stare Babice (III miejsce)
oraz Nadarzyn (II pozycja).

Konferencja w Warszawie była rów-
nież okazją do rozmów o ważnych
dla samorządowców tematach – poli-

tyce spójności po roku 2020, polityce
miejskiej czy finansowaniu jednostek
samorządu terytorialnego.  Ciekawej
dyskusji Marszałka i zaproszonych
ekspertów przysłuchiwali się przed-
stawiciele samorządów z całego Ma-
zowsza.  

A . A .

Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

Lesznowola liderem na Mazowszu!

R ajd to inicjatywa, która
pozwala dzieciom i
młodzieży bliżej po-

znać historię swojego regionu i
znajdujące się na terenie wła-
snych miejscowości miejsca pa-
mięci narodowej, historycznie
związane z II wojną światową.
Pomysłodawcą pierwszego raj-

du, który prowadził z Ursusa do
Włoch, Opaczy i Pęcic był por.
hm. Jan Cierliński (do tej pory
rajdy noszą jego imię). Stopnio-
wo do Rajdu włączały się inne
gminy, jak Pruszków, Raszyn,
Ożarów Mazowiecki oraz połu-
dniowo-zachodnie dzielnice
Warszawy. 

W gminie Lesznowo-
la rajd po raz
pierwszy zorgani-

zowano w 2002 roku. W tym
roku na historyczny szlak wyru-
szono w sobotę 21 kwietnia.
Uczniowie, nauczyciele oraz ca-
łe rodziny, podzieleni na patro-
le piesze i rowerowe docierali
do miejsc historycznych zloka-
lizowanych w Magdalence i
okolicach. Tam czekali na nich
instruktorzy-przewodnicy, któ-
rzy przybliżali historię danego
miejsca. Po zakończeniu Raj-
du, każdy z patroli miał obo-
wiązek stawienia się na miej-
scu startu, oddania podpisa-
nych przez instruktorów po-

szczególnych stanowisk doku-
mentów, wraz z opisem wra-
żeń związanych z odwiedzany-
mi miejscami. 

Ważnym elementem
rajdu są spotkania z
osobami, które były

bezpośrednimi uczestnikami i
świadkami wojennych wyda-
rzeń. Od wielu lat w lesznowol-
skim rajdzie w roli przewodnika
po miejscach patriotycznych bie-
rze udział pan Janusz Kaźmier-
czak, czyli żołnierz Obwodu VII
„Obroża” Rejonu VI Helenów
pseudonim „Janusz”. Walcząc w
szeregach AK był niewiele star-
szy od większości swoich słucha-
czy – miał wtedy zaledwie 16 lat. 

P an Janusz wraz z mał-
żonką był –  obok in-
nego kombatanta – pa-

na Janusza Komorowskiego i
Mirosława Bortniczuka - Pre-
zesa Koła Nr 6 “Helenów” Świa-
towego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej, gościem honoro-
wym majowej uroczystości w
Magdalence. Samorząd Gminy
Lesznowola reprezentowali
Przewodnicząca Rady Gminy
Bożenna Korlak, Sekretarz
Gminy Mariola Uczkiewicz-
-Kampczyk, Dyrektor Centrum
Sportu Rafał Skorek, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Jo-
lanta Walentyna Sobolewska
oraz Jacek Bulak – Dyrektor Ze-

społu Obsługi Placówek Oświa-
towych. Środowisko lokalne re-
prezentowali m. in. Janusz So-
czówka - Prezes Stowarzysze-
nia Miłośników Osiedli Magda-
lenka i Sękocin oraz Wojciech
Lewicki. Uroczystość prowadzi-
li pedagodzy ze Szkoły Podsta-
wowej w Łazach – Waldemar
Dymek i Andrzej Hofman, któ-
ry odpowiada za organizację
rajdu na terenie gminy. O wzru-
szającą oprawę artystyczną
uroczystości zadbali uczniowie
ze szkoły Podstawowej w Sę-
kocinie, którzy wykonali popu-
larne pieśni żołnierskie i  pa-
triotyczne. 

U G  L e s z n o w o l a

33. na Mazowszu, 16. w Lesznowoli

Rajd „Szlakiem Naszej Historii”

II mmiieejjssccee ddllaa LLeesszznnoowwoollii ww RRaannkkiinngguu  DDyynnaammiikkii WWsskkaaźźnniikkaa PPrrzzeeddssiięębbiioorrcczzoośśccii ww ookkrreessiiee 22000033-2200001166.. TTaabbeellaa wwyynniikkóóww
uuddoossttęęppnniioonnaa pprrzzeezz BBiiuurroo WWssppóółłpprraaccyy ii PPrroommooccjjii GGoossppooddaarrcczzeejj UUrrzząądd MMaarrsszzaałłkkoowwsskkii WWoojjeewwóóddzzttwwaa MMaazzoowwiieecckkiieeggoo ww
WWaarrsszzaawwiiee..

9 maja w Centrum Integracji Społecznej w Magdalen-
ce odbyło się uroczyste podsumowanie cyklicznej im-
prezy historyczno-turystycznej Rajd „Szlakiem Naszej
Historii”. Inicjatorem tego odbywającego się po raz
trzydziesty trzeci na Mazowszu przedsięwzięcia jest
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Nr
6 „Helenów”. W tym roku zorganizowano go pod ha-
słem „1918-2018, 100-lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości”.
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Po raz szósty mieszkańcy Ursynowa znaleźli w Noc Muzeów wiele atrakcji
niedaleko swojego domu. Nie sposób policzyć ilu nas było dokładnie, ale bez
wątpienia – wielu.

Na trasie linii specjalnej były: Centrum Europejskie Natolin (gdzie można było przyjrzeć się scenkom
z życia codziennego arystokracji końca XVIII wieku), Stacja Techniczno-Postojowa warszawskiego
metra, kościół i krypty parafii św. Katarzyny, Salezjańska Wystawa Misyjna, UCSiR na Dereniowej 48,
Biblioteka Publiczna (Ursynoteka – Muzeum oraz Wypożyczalnia nr 34), Dzielnicowy Ośrodek
Kultury Ursynów przy ul. Kajakowej, Klub Osiedlowy Kabaty oraz Księgarnia Mała Buka.

Ogromną popularnością cieszyły się wycieczki z burmistrzem w roli przewodnika.
A do Urzędu tradycyjnie wielu mieszkańców przyszło zagrać w planszówki pod okiem wolontariuszy

z Avangardy, obejrzeć niezwykłe pokazy tańców narodowych w wykonaniu Zespołu „Kuźnia
Artystyczna” (działającego przy Centrum Kultury Wilanów), piękną ursynowską salę ślubów, bicie
okolicznościowej monety oraz wystawy rysunku i malarstwa słuchaczy i studentów Warszawskiej Szkoły
Reklamy oraz dzieci z Pracowni „Pole Widzenia”,  a także zrobić zdjęcie w fotelu Burmistrza, posłuchać
gry na pile, spotkać się z na chwilę z miłośnikiem historii p. Dariuszem Gubasem i jego prywatnymi
zbiorami.

Do zobaczenia za rok!

Już 26 maja o godz. 15.00
na Kopie Cwila zagości Fe-
stiwal Kolorów! Będzie to
już jego szósta odsłona, a
pierwsza na Ursynowie. 

Oprócz niezapomnianej at-
mosfery wśród unoszących się w
powietrzu kolorów Holi, uczest-
ników czekać będzie m. in. kon-
cert znanego i lubianego rapera
B.R.O! Urząd Dzielnicy Ursynów
jest partnerem przedsięwzięcia.

„„OO CCOO CCHHOODDZZII??
Festiwal Kolorów (Festival of

Colours) to największa kolorowa
impreza w Polsce. Ta popularna
zabawa polega na wyrzucaniu w
górę przez tysiące ludzi różnoko-
lorowych Kolorów Holi, które

tworzą wielką chmurę barw. Fe-
stiwal wypełnia atmosfera wiecz-
nej wesołości. Młodzi i starsi,
wszyscy tańczą, śpiewają i bawią
się, rzucając Kolory w powietrze.

Planujemy dla Was już szósty
sezon! Każdy z nas przemierzył
tysiące kilometrów i odwiedził
różne zakątki Polski, aby Was
spotkać i zobaczyć uśmiech na
tysiącach kolorowych twarzy.
Mieliśmy różne przygody, a każ-
de miasto było dla nas wyzwa-
niem. Dziś czujemy się koloro-
wymi ambasadorami Polski.
Wiemy czego oczekujecie i stara-
my się, aby organizowane Festi-
wale Kolorów były dla Was jesz-
cze ciekawsze.

DDLLAA KKOOGGOO??
Dla wszystkich! Nieważne ile

masz lat czy jakiej muzyki słu-
chasz, ważne że potrafisz się
uśmiechać i lubisz spędzać czas
w gronie zwariowanych osób!
Przyjdź i pokoloruj z nami siebie
i swoich najbliższych! Festiwal
jest otwarty dla wszystkich i zu-
pełnie DARMOWY!:)

CCOO BBĘĘDDZZIIEE SSIIĘĘ DDZZIIAAŁŁOO??
Nie zmienimy tego, co dobre :)

Wyrzuty kolorów holi o każdej
pełnej godzinie, w których biorą
udział tysiące uczestników będą
must have każdego harmonogra-
mu! Ponownie pobawimy się w
zielono-owocowej fotobudce Tut-
ti-Frutti i przy kolorowym kole
Maoam.  O Wasze brzuchy za-
dbają foodtrucki w miasteczku
gastronomicznym ze smakołyka-
mi z różnych stron świata. Nasze
galerie będą pękały w szwach od
relacji fotograficznych Janka Ulic-
kiego, a z każdego eventu przygo-
tujemy relację video! W tym roku
zagrają dla Was także tacy artyści
jak B.R.O., Coria, DJ Dan i inni!

A teraz najważniejsze! My bę-
dziemy z Wami, jeśli Wy będzie-
cie z nami! Dołączajcie do na-
szych wydarzeń na portalu Face-
book. Wierzymy w Was :) i po-
zdrawiamy kolorowo ;)

Kolejna Noc Muzeów za nami!

Festiwal Kolorów na Ursynowie!
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Gwóźdź do urzędniczej trumienki Jerzego M.
Udzielona w dniu 9 maja wyczer-
pująca odpowiedź Ministerstwa
Sprawiedliwości, wyjaśniająca
ostatecznie kluczowy element po-
dejrzanej reprywatyzacji budyn-
ku Narbutta 60, pośrednio po-
twierdza, że wydana w 2014 r.
przez stołeczny ratusz decyzja re-
prywatyzacyjna opiera się na
fałszywym dokumencie.

M inęły trzy lata od pierwszej
publikacji w “Passie”, opi-
sującej podejrzaną repry-

watyzację kamienicy przy ul. Narbutta
60 na Starym Mokotowie. W maju 2014
r. stołeczne Biuro Gospodarki Nieru-
chomościami wydało decyzję o spry-
watyzowaniu budynku i znajdującej się
pod nim działki. Podstawą decyzji jest
akt notarialny z 11 stycznia 1947 r. spo-
rządzony poza kancelarią notarialną,
w suterenie jednej ze zrujnowanych
mokotowskich kamienic, przez osob-
nika podającego się za zastępcę notariu-
sza. Decyzja zawiera dane niezgodne ze
stanem faktycznym i prawdopodobnie
obarczona jest wadą prawną. Urzędni-
cy BGN wydali nieruchomość osobom
prywatnym, nie zadając sobie trudu
sprawdzenia, czy podający się za za-
stępcę notariusza Zygmunt Anyżewski
rzeczywiście istniał w latach powojen-
nych w obszarze sądowniczo – nota-
rialnym, a przede wszystkim, czy był
uprawniony do sporządzania aktów no-
tarialnych poza kancelarią. 

Po dwóch latach boju zdołaliśmy
doprowadzić do wstrzymania
reprywatyzacji Narbutta 60. Bez

wsparcia mokotowskich organów ściga-
nia, które bardziej nam przeszkadzały
w dochodzeniu do prawdy, niż pomaga-
ły. Po zmianie władzy w państwie spra-
wę Narbutta 60 odebrano dzielnym stró-
żom prawa z Mokotowa i przekazano
do prowadzenia Prokuratorze Regional-
nej we Wrocławiu. Decyzja reprywatyza-
cyjna, dotycząca budynku Narbutta 60,
czeka na unieważnienie przez Komisję
Weryfikacyjną pod wodzą wiceministra
Patryka Jakiego, ale pozostaje kwestia

udziału w tej brudnej sprawie urzędni-
ków dzielnicy Mokotów. 

Zarzuciliśmy im niczym nieuza-
sadnione przeznaczenie blisko
ćwierci miliona publicznych

złotówek na modernizację objętej rosz-
czeniem nieruchomości. Od 1999 r w
mokotowskim urzędzie wiedziano, że
spadkobiercy byłego właściciela ubiega-
ją się o jej zwrot. Mimo to ładowano w
modernizacje kamienicy setki tysięcy
złotych. W odpowiedzi na postawione
przez “Passę” zarzuty mokotowski
urząd zaczął rozpowszechniać kłamli-
we informacje, że w budynku Narbut-
ta 60 wyremontowano jedynie okna.
Prawda zaś jest taka, że wymienione
zostały także parapety, drzwi wejściowe
na klatkę schodową, instalacja elek-
tryczna, przeprowadzono komplekso-
wy remont dachu, wymieniono rynny,
rury kanalizacyjne i piony, położono
gładzie gipsowe na klatce schodowej,
wykonano nową elewację od strony ul.
Narbutta, a od podwórka termoizolację.
Ostatnio wspólnie z firmą Dalkia zmo-
dernizowano węzeł cieplny.   

Od 2014 r. kwestią sporną jest to,
czy zatrudniony w stołecznym
notariacie w charakterze gryzi-

piórka Zygmunt Anyżewski, sporządzają-
cy w dniu 11 stycznia 1947 r. akt notarial-
ny Rep. Nr 27/47, posiadał stosowne
uprawnienia od swojego pryncypała, no-
tariusza Bronisława Czernica oraz od pre-
zesa sądu okręgowego. Z pisma Minister-
stwa Sprawiedliwości wynika, że, tu cytat:
“W aktach nie odnaleziono upoważnienia
obejmującego dzień 11 stycznia 1947 r., w
którym został sporządzony akt notarialny
Rep. Nr 27/47”. Co to oznacza?  Oznacza
to ni mniej, ni więcej, że Anyżewski zde-
cydował się w dniu 11 stycznia 1947 r. na
– ujmując rzecz kolokwialnie – tak zwaną
“lewiznę”, czyli sporządzenie aktu nota-
rialnego bez uprawnień, bądź stosow-
nych pełnomocnictw. Zapewne zrobił to
za grubą gotówkę. 

To właściwie ostatecznie kończy
sprawę reprywatyzacji nierucho-
mości przy ul. Narbutta 60. Akt

notarialny, sporządzony przez osobę nie-
uprawnioną, jest z mocy prawa nieważny,
zatem decyzja administracyjna wydana
na podstawie sfałszowanego dokumentu
automatycznie traci ważność. Powinna
zostać szybko unieważniona przez powo-
łaną na mocy sejmowej ustawy Komisję
Weryfikacyjną, bowiem mimo ewidentnej
wady nadal znajduje się w obrocie praw-
nym. Natomiast Prokuratura Regionalna
we Wrocławiu otrzymała od resortu spra-
wiedliwości gwóźdź, który można wbić
do urzędniczej trumny byłego wicedyrek-
tora BGN Jerzego M. Mamy nadzieję, że
nie będziemy musieli zbyt długo czekać na
ten akt sprawiedliwości. 

J uż pod koniec 2014 r. skierowa-
liśmy do mokotowskiej prokura-
tury wniosek o ściganie Jerzego

M. z art. 231 kk za niedopełnienie obo-
wiązków służbowych. Wychodziliśmy z
założenia, że urzędnik tak wysokiego
szczebla – decydujący się na wydanie
prywatnej osobie szacowanego na kil-
ka milionów złotych majątku komunal-
nego – powinien dochować szczegól-
nej staranności. Przede wszystkim prze-
świetlić akt notarialny z 1947 r., który
stanowił podstawę roszczenia. Dwu-
krotnie w studiu Radia dla Ciebie Jerzy
M. zapewniał, że jego pracownicy od-
wiedzili archiwum w Milanówku i ba-
dali wiarygodność tego dokumentu.
Kłamał. W księdze wejść do archiwum
nie ma żadnego śladu o wizytach kogo-
kolwiek z BGN.

P rokuratura na Mokotowie upo-
rczywie odrzucała nasze wnio-
ski, twierdząc, że nie dopatrzy-

ła się w postępowaniu Jerzego M. zna-
mion czynu zabronionego. W sprawie
Narbutta 60 często mieliśmy do czynie-
nia z nową formułą działania prokuratu-
ry. Na doniesienie o możliwości popełnie-
nia przestępstwa przez urzędników nie
odpowiadała nam sama prokurator, lecz
szeregowy referent. Ustami referenta
prokurator informowała nas, że urzędnik
nie musi dokonywać weryfikacji doku-
mentów, na podstawie których wydaje
decyzję administracyjną. Nawet kiedy

rzecz dotyczy komunalnego majątku mi-
lionowej wartości. Tak podeszła do spra-
wy m. in. Prokuratura Rejonowa Warsza-
wa Śródmieście w osobie prokurator
Iwony Lewczyk. W głowie się nie mieści.

“Mokotowscy i śródmiejscy prokura-
torzy usiłowali rozwodnić sprawę Na-
rbutta 60”  – takie stwierdzenie padło w
sierpniu 2016 r., a więc już po zmianie
władzy w państwie, z ust prokurator
Krystyny Perkowskiej z Prokuratury
Okręgowej w Warszawie, która otrzy-
mała od przełożonych polecenie doko-
nania analizy wszystkich postępowań
dotyczących reprywatyzacji nierucho-
mości Narbutta 60, prowadzonych
przez mokotowską prokuraturę. Anali-
za jest dla mokotowskich i śródmiej-
skich prokuratorów miażdżąca. Proku-
ratura Okręgowa w Warszawie wytknę-
ła mokotowskim kolegom wiele niepra-
widłowości i w sierpniu 2016 r.  zdecy-
dowała o połączeniu pięciu umorzo-
nych postępowań w jedno śledztwo i
przekazaniu go do prowadzenia Pro-
kuraturze Regionalnej we Wrocławiu
Wydział I ds. Przestępczości Gospodar-
czej (sygnatura RP I Ds 42.2016).

Z arówno Jerzy M., jak i moko-
towscy prokuratorzy mogli
bardzo łatwo zweryfikować

akt notarialny z 1947 r. Trzeba było po
prostu skierować do Ministerstwa Spra-
wiedliwości konkretne pytanie. Tak jak
my to zrobiliśmy. I uzyskać konkretną
odpowiedź. Tak jak my uzyskaliśmy. W
skierowanym przez resort sprawiedli-
wości dwustronicowym piśmie czwar-
ty akapit od góry pogrąża Jerzego M.,
jak również kompromituje mokotow-
ską prokuraturę. Od 2014 r. zarzucali-
śmy mokotowskim stróżom prawa nie-
chlujstwo, lenistwo i złą wolę. Opinia
prokurator Perkowskiej z sierpnia 2016
r. i ostatnie pismo z Ministerstwa Spra-
wiedliwości potwierdzają, że nasze za-
rzuty były uzasadnione. 

N a brak reakcji mokotowskiej
prokuratury na próby przeję-
cia przez grupę cwaniaków,

przy biernej postawie urzędników dziel-

nicy Mokotów, ponad 0,5 ha atrakcyj-
nego terenu nazywanego “Sadybianką”
o rynkowej wartości 8–10 mln złotych,
skarżą się także działacze Towarzystwa
Społeczno – Kulturalnego “Miasto Ogród
Sadyba”. Poradziliśmy, by poprosili o
wsparcie Prokuratora Krajowego Bog-
dana Święczkowskiego. Jest to właściwie
dramatyczny apel w obronie znajdujące-
go się pod ochroną konserwatorską spo-
łecznego mienia, które poprzez machloj-
ki grupy osób ma zostać zawłaszczone
pod prywatną działalność gospodarczą.
Zdaniem pokrzywdzonych, wymieniona
w piśmie do Święczkowskiego z nazwisk
grupa, to rodzinnie i biznesowo powią-
zane osoby fizyczne będące użytkowni-
kiem wieczystym i dzierżawcą terenu,
które, jak pokazują licznie zebrane doku-
menty, działają na szkodę interesu pu-
blicznego za zgodą i w porozumieniu z
urzędnikami dzielnicy Mokotów oraz
stołecznego ratusza. 

Największe zastrzeżenia wysu-
wane są pod adresem naczel-
niczki wydziału architektury

w mokotowskim urzędzie. Szefowa mo-
kotowskiej architektury obwiniana jest
m. in. o pomaganie dzierżawcy w prze-
kształcaniu “Sadybianki” z terenu ogól-
nodostępnego i publicznego w prywat-
ny. Chodzi o pewien zapis w wyłożonym
w 2015 r. do publicznego wglądu miej-
scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego tego rejonu miasta. Prote-
stujący mają nadzieję, że interwencja
Prokuratora Krajowego zdopinguje mo-
kotowskich stróżów prawa do podjęcia
bardziej efektywnych działań w tej bul-
wersującej sprawie. Skandal związany
z modernizacją objętego roszczeniem
budynku Narbutta 60 jest najlepszym
dowodem na to, że władze dzielnicy Mo-
kotów – nazywając rzecz bardzo deli-
katnie – nie są zbyt mocne w obronie
majątku komunalnego. Podobnie jak
Prokuratura Rejonowa Warszawa Moko-
tów. Dlatego prośba do Prokuratora Kra-
jowego o objęcie nadzorem postępowań
w sprawie “Sadybianki” jest jak najbar-
dziej zasadna.  Ta d e u s z  P o r ę b s k i
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Nie, ten tytuł nie zapowia-
da tego, że dam satysfak-
cję politycznym hejterom
Bazarku, którzy od począt-
ku chcieli go zniszczyć. 

Nie dam, bo problem dotyczy
czegoś  zupełnie innego. Miano-
wicie tego, że obecna strategia
tego targowiska wygląda tak, jak-
by była ustalana ze smutnymi pa-
nami z Otwartego Ursynowa. Bo
zmierza do zagłady ulubionego
miejsca zakupów ursynowian. 

Powiedzą Państwo w tym mo-
mencie: panie Karczewski, a co
pan robi w tej sprawie? Odpo-
wiem wprost: nic nie mogę zro-
bić, bo zadeklarowałem, że nie
dopuszczę do jakiegokolwiek
konfliktu interesów pomiędzy
moimi powinnościami jako rad-
nego i jako osoby, która nigdy,
także w kampanii wyborczej, nie
ukrywała, że wywodzi się ze śro-
dowiska Klientów i Kupców Ba-
zarku Na Dołku. Pozostaje mi tyl-
ko przeprosić i liczy, że Bazarek ja-
ko organizacja opamięta się w
imię tego, o co przez lata walczy-
li ludzie chcący zachować to tak
ważne dla mieszkańców miejsce.

Byłem prezesem stowarzysze-
nia kupców wtedy, gdy pozwala-
ło mi na to prawo i zwykła ludz-
ka uczciwość. Choć różni poli-
tyczni ambicjonerzy próbowali
fałszować rzeczywistość, aby za
wszelką cenę oblać mnie błotem.
Spełniłem obietnicę daną wy-
borcom, bo ufali mi, że nie za-
wiodę – doprowadziłem do prze-
niesienia Bazarku Na Dołku w
miejsce czasowej lokalizacji po-
mimo tego, że hejterzy tego
przedsięwzięcia robili wszystko,
by zastraszyć okolicznych miesz-
kańców. Nie udało im się. Nie
udało się też zakłamać rzeczy-
wistości, że istnieje jakakolwiek
polityczna zmowa gwarantująca
Bazarkowi przetrwanie. Wrogo-
wie Bazarku atakowali Burmi-
strza, Urząd Dzielnicy, mnie sa-
mego, byle tylko wmówić opinii
publicznej, że tysiące klientów

nie ma już prawa do codzien-
nych zakupów na Bazarku.

Nie miałem żadnych wątpli-
wości – to była kampania, która
miała gdzieś w tle czyjeś interesy
ekonomiczne, które Bazarek zna-
cząco komplikował. Ale Bazarek
przetrwał. Dlatego niezmiernie
mi przykro, że muszę teraz, za-
miast cieszyć się razem z miesz-
kańcami tym sukcesem, przepra-
szać za to, w jakim kierunku idzie
ewolucja targowiska.

Od razu zaznaczę – nie chodzi
o to, że Bazarek przeszkadza są-
siadom, czy generuje zjawisko dzi-
kiego handlu. Hejterzy z Otwarte-
go Ursynowa chcieliby, żeby tak
było, ale tak nie jest. Mamy do
czynienia z innym problemem –
Bazarek traci potencjał tak ważny
dla klientów. Miały być eleganckie
pawilony i nic nie stało na prze-
szkodzie, by powstały. Nie powsta-
ły. Miało być zaplecze, parkingi
dla Bazarku, które pozwalałyby
ucywilizować to miejsce. Nie ma
zaplecza. Jest wiosna, ładna pogo-
da, klienci przychodzą, ale to miej-
sce traci spójność. Nie zostały do-
pełnione, i tu akurat nie z winy
urzędników, ale Bazarku, nie-
zbędne formalności. Kupcy nie
otrzymali tego, co było im obieca-
ne. To oczywiście oznacza, że stra-
cą na tym klienci.

Nie mam i nie mogę mieć
wpływu na obecny zarząd stowa-
rzyszenia kupców. Mogę tylko za-
apelować o to, abyśmy jako śro-
dowisko, albowiem nadal czuję
się jego częścią, nie szkodzili Ba-
zarkowi Na Dołku, bo to zakorze-
nione w tradycji Ursynowa przed-
sięwzięcie. Mogę tylko zaapelo-
wać o to, abyśmy nie lekceważy-
li pracy urzędników, którzy w tro-
sce o mieszkańców, prowadzili
sprawę przenosin Bazarku. Czę-
sto ich atakowałem, to prawda,
ale w tym miejscu należy im się
prosta ludzka uczciwość ze stro-
ny stowarzyszenia kupców. Bur-
mistrz Dzielnicy ręczył za Baza-
rek, by ten służył mieszkańcom, a
teraz odbiera sygnały, że ten sam
Bazarek nie potrafi zadbać nawet
o kawałek trawnika. Wstyd. Ja,
choć odszedłem z funkcji prezesa
Bazarku, wstydzę się za to, co się
dzieje. Oby wstydzili się też ci, od
których teraz zależy przyszłość
Bazarku Na Dołku. 

P i o t r  K a r c z e w s k i  
R a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

W dniu 15 maja stowarzy-
szenie Otwarty Ursynów
zorganizowało spotkanie
z mieszkańcami ws. ewen-
tualnej zmiany nazwy ul.
Szolc-Rogozińskiego. 

W spotkaniu udział wzięło kil-
kudziesięciu mieszkańców. Wszy-
scy byli zaskoczeni tą informacją
oraz wszyscy byli przeciwni maj-
strowaniu przy nazwie tej ulicy. 

Zmiana nazwy ul. Szolc-Rog-
ozińskiego, istniejącej od 1977
r., miała zostać dokonana, po-
nieważ odpowiednia komisja ds.
nazewnictwa miejskich ulic do-
patrzyła się, że zawiera ona błąd.
Zgodnie z zasadami języka pol-
skiego oba człony nazwiska po-
winny zostać odmienione. Za-
tem prawidłowo powinna ona
brzmieć: Szolca-Rogozińskiego. 

W mojej opinii, a także stowa-
rzyszenia Otwarty Ursynów
zmiana nazwy ulicy, nawet jej
poprawa, powoduje liczne uciąż-

liwości dla mieszkańców i kosz-
ty np. dla spółdzielni mieszka-
niowych, czy też koszty dla osób
prowadzących działalność go-
spodarczą (a w tym przypadku
jest ich około 160). W przypadku
tej ulicy można uznać, iż jej na-
zwa przyjęła się zwyczajowo i jej
korekta dla ludzi byłaby zupeł-
nie niezrozumiała. Pamiętajmy,
że na Ursynowie w zeszłym roku
zmieniono  nazwy czterech ulic
w związku z tzw. ustawą deko-
munizacyjną. Spowodowało to
spory chaos i sprzeciw społeczny. 

Na szczęście radni naszej dziel-
nicy na wtorkowej sesji, rozpatru-
jąc projekt uchwały rady dzielnicy
w tej sprawie, powiedzieli „nie”
dla zmiany. Opinia ta powinna
mieć kluczowe znaczenie dla miej-
skich radnych, którzy podejmą
ostateczną uchwałę w tej sprawie,
o ile dojdzie do głosowania. Trud-
no sobie wyobrazić bowiem, że
nowa nazwa przyjęłaby się, gdyby
nawet miejscy radni zagłosowali
wbrew woli mieszkańców. Mógł-
by to być podobny przypadek jak
nazwa ulicy Jana Rosoła, której
część w latach 2002-2006 została
zmieniona na ulicę Rodowicza
„Anody”. Pewnie spora część osób
nie zdaje sobie z tego sprawy. 

P i o t r  S k u b i s z e w s k i  
O t w a r t y  U r s y n ó w  

Przepraszam za Bazarek

Zmiana nazwy Szolc-
Rogozińskiego niepotrzebna

Bielany to obecnie (2016) północna
dzielnica lewobrzeżnej Warszawy.
Powstała, tak jak inne gminy/dziel-
nice „wianuszka” na mocy ustawy z
25 marca 1994 r. Jest to dzielnica
szczycąca się znakomitymi osiedla-
mi z okresu międzywojennego, jak
też powojennego. 

Nie była jednak nigdy jednostką samorzą-
du terytorialnego. Do 1994 r. stanowiła część
dzielnicy-gminy Warszawa  Żoliborz. Nie mia-
ła w związku z tym własnych budynków lo-
kalnej administracji. Po wyłączeniu z Żolibo-
rza, przez pewien czas administracja Bielan
urzędowała w żoliborskim ratuszu przy ul.
Słowackiego 6/8.  Później w adaptowanych
budynkach przy ul. Przybyszewskiego 70/72,
Lipińskiej 2,  Podczaszyńskiego 12, Schro-
egera 90, Schroegera 82, Wóycickiego 1/3,
Naukowskiej 11, Skalbmierskiej 13 i Kaspro-
wicza 52.   Rada Gminy Warszawa-Bielany 17
grudnia 1994 r. podjęła uchwałę nr 53/IX/94
o budowie bielańskiego ratusza. Pod przy-
szły ratusz wyznaczono działkę u zbiegu ulic
Żeromskiego i Jarzębskiego. Dzielnica Bie-
lany liczy 131,9 tys. mieszkańców. 

Jednym z najbardziej reprezentacyjnych ra-
tuszy dzielnicowych jest bielański. Powstał w
wyniku architektonicznego  konkursu rozpisa-
nego przez SARP, który rozstrzygnięty został
26 stycznia 1996 r. Pierwsza nagroda przy-
znana została zespołowi w składzie: arch. Mi-
chał Jaworski i student Wydz. Architektury
Politechniki Warszawskiej Bartłomiej Telec. W
uzasadnieniu  Sąd Konkursowy SARP napisał
m. in.: „Za właściwą koncepcję urbanistyczną,

stworzenie kameralnego placyku przed ratu-
szem, właściwą skalę architektury przynoszą-
cej w kulminacyjnym miejscu kompozycji wy-
różnik przestrzenny w krajobrazie miasta”.

Architekt Andrzej Kiciński, jeden z sę-
dziów w konkursie SARP, powiedział m. in.:
„Konkurs na bielański ratusz był praktycznie
pierwszą otwartą okazją do profesjonalnej
dyskusji na temat kształtu siedziby władzy
dzielnicowej. Wcześniej przetargi w Białołę-
ce i Targówku odstraszały wielu twórców
niejasnością warunków, sposobu oceny, kry-
teriów wyboru projektu do realizacji”

Tak więc władze bielańskie dały przykład
następnym gminom, że oparcie się na profe-
sjonalnych regułach konkursowych – ćwi-
czonych i sprawdzanych w Warszawie przez

ponad sto lat – daje najpełniejszą gwarancję
uzyskania dzieła satysfakcjonującego zarów-
no zleceniodawców, jak i architektów1.

Projektantem budynku była firma: „Plan
Sp. z o.o.” z ul. Twardej 16a w Warszawie.
Powierzchnia użytkowa wynosi 13 639 m
kw., a kubatura 54 000 m sześciennych.

Adres: Urząd Dzielnicy Bielany m. st. War-
szawy ul.  Żeromskiego 29; 01-882 Warszawa.

Według informacji z 2 września 2016 r. w
Urzędzie Dzielnicy Bielany zatrudnionych
było 255 osób na 253,775 etatach. Staty-
stycznie na jeden etat w urzędzie przypada
na  Bielanach 519,7 mieszkańców.

(Średnia dla wszystkich dzielnic Warsza-
wy wynosi 438 mieszkańców/1 etat)
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Informacja z 5 kwietnia 2018 r.
o wypadku na drodze dla rowe-
rów prowadzącej wzdłuż al. KEN
rozeszła się szerokim echem
wśród ursynowian. Jak donosiły
media nie tylko lokalne, ale
również o zasięgu ogólnopol-
skim, do kolizji cyklistów doszło
ok. godziny 18 na wysokości ul.
Jeżewskiego. Jadący z przeciw-
nej strony rowery z nieznanych
przyczyn zderzyły się, w wyniku
czego jeden z rowerzystów stra-
cił przytomność. Przybyła karet-
ka zabrała go do szpitala. 

Jeszcze do niedawna wśród informa-
cji o wypadkach komunikacyjnych z
udziałem rowerów dominowały prze-
kazy o potrąceniach rowerzystów przez
samochody osobowe. Jednak powięk-
szająca się liczba eksploatowanych jed-
nośladów i rosnące natężenie ruchu na
drogach rowerowych przyczyniły się do
zwiększenia możliwości kolizji pomię-
dzy rowerami lub rowerów i pieszych.

Rośnie liczba 
wypadków rowerowych 

Przegląd doniesień internetowych
ilustruje nasilanie się tego zjawiska. W
samym tylko kwietniu 2018 r. miało
miejsce kilka spektakularnych kolizji
rowerowych, skutkujących często po-
ważnymi obrażeniami – złamaniem pal-
ców, rąk, kości twarzoczaszki, zranie-
niami. Przegląd z portali internetowych
wskazuje niepokojący obraz sytuacji: 

-  28 kwietnia 2018, Lublin – czołowe
zderzenie na drodze dla rowerzystów –
nie pędzili, ale i nie widzieli się; efekt:
obrażenia ciała, niezbędna interwen-
cja medyczna;

-  24 kwietnia 2018, Olsztyn – zderze-
nie czołowe na ddr – rowerzysta doznał
urazu szczęki, kobieta ogólnie w stanie
ciężkim, obydwoje trafili do szpitala;

-  18 kwietnia 2018, Jastrzębie Zdrój
– zderzenie czołowe, na wąskim chod-
niku przy nadmiernej prędkości nie
mieli szans, by się wyminąć, na szczę-
ście obyło się bez obrażeń, ale znisz-
czone rowery;

-  5 kwietnia 2018, Ursynów – zderze-
nie czołowe na ddr, ciężko ranny rowe-
rzysta trafił do szpitala;

-  9 sierpnia 2017, Olsztyn – czołów-
ka na ddr, sprawczyni z ranami ciętymi
nogi i poszkodowana ze złamanym pal-
cem trafiły do szpitala;

- 31 maja 2017, Ostrołęka – zderzenie
na ddr, sprawca zjechał na lewy pas,
poszkodowana z urazem ręki trafiła do
szpitala;

- 30 grudnia 2016, Łódź – zderzenie
czołowe przy wjeździe na ddr, poszko-
dowany doznał pęknięcia łąkotki;

- 22 czerwca 2015, Warszawa – czo-
łówka na ddr, w wyniku zderzenia potrą-
cony rowerzysta wpadł pod autobus...

Tylko część kolizji rowerowych
jest rejestrowana

Kolizje rowerowe są rejestrowane
tylko wyjątkowo – policja jest wzywa-
na zazwyczaj wtedy, gdy są ciężko ran-
ni. – Na moją koleżankę wpadł taki roz-
pędzony rowerzysta – pisze Katarzy-
na na forum fb „Mieszkańcy Ursyno-
wa”.  – Wstał, otrzepał się, stwierdził
“bywa” i pojechał. Ona z rozwaloną
nogą dojść do domu nie mogła. Burak,
nie rowerzysta, sorry...

Natomiast Karolina na forum fb
„Obywatele Ursynowa” pisze: – Przy-
taczam sytuacje ze spaceru wzdłuż Ro-
soła na wysokości Lasku Brzozowego i
Belgradzkiej. Rowerzyści wyprzedzali
się wjeżdżając na chodnik. Pilnowałam
córki jak zawsze, ale trzeba ć debilem,
żeby tak się zachowywać widząc ludzi
idących chodnikiem.

W przypadku stłuczek samochodo-
wych jest inaczej. Dla ułatwienia reali-
zacji ubezpieczeń dużo wygodniej niż
samym oświadczeniem sprawcy (któ-
re później może odwołać) jest posłuże-
nie się oględzinami i protokołem poli-
cyjnym. Natomiast w przypadku po-
trąceń pieszych przez cyklistów naj-
częściej nie ma strat wymiernych fi-
nansowo, a skutki są stosunkowo ma-
ło dotkliwe – ktoś się przewróci, są ja-
kieś siniaki, otarcia, rowerzysta odje-
dzie, czasem rzuci ciężkim słowem na
„do widzenia” i po problemie. 

Nie demonizujmy jednak cyklistów.
Sprawcy wypadków, zresztą jak i w
przypadku kierowców lub pieszych, sta-
nowią tylko małą grupę wśród  popraw-
nie zachowujących się użytkowników.
Jednak to właśnie te małe grupki  są
źródłem spektakularnych problemów.
Świetną ilustracją jest zachowanie użyt-
kowników na drodze wzdłuż ul. Roso-
ła na południe od Ciszewskiego. Na dłu-
gich odcinkach droga dla rowerów są-
siaduje bezpośrednio z drogą dla pie-
szych. I dzieje się tam dużo.

Rowerzyści jeżdżą na ogól swoim
ddr, ale wcale nierzadko, zwłaszcza gdy
są w grupie, zajmują całą szerokość z
drogą dla pieszych włącznie. Przez jezd-
nie (Gandhi, Belgradzką) przejeżdżają
zwykle również ddr-em, ale sporo cykli-
stów korzysta również z zebr, czyli
przejścia dla pieszych, w myśl zasady –
skoro jest, to czemu nie skorzystać. Do-
jazdy ddr do tych jezdni są wytyczone
w bardzo karkołomny sposób, na kształt
esów-floresów, no więc większość rowe-
rzystów ścina skrótem zawiłą drogę.

A piesi, jak to piesi, zazwyczaj chodzą
jak im wygodnie. Czy ddr,  czy ich pra-
widłowa droga, to często kwestia przy-
padku. Przecież chodnik jest od trawni-
ka do trawnika, a rowerzysta niech so-
bie uważa.

Natomiast największą bodaj plagę
na ddr stanowią pseudo-piesi czy róż-
nej maści użytkownicy deskorolek, ro-
lek bez desek, hulajnóg elektrycznych,
czasem klasycznych. Faktem jest, że
są w trudnej sytuacji. Nie poruszają
się na nogach, więc nie dla nich drogi
dla pieszych. 

Czy rowerzyści jeżdżą 
zbyt szybko? 

Na pewno konieczne jest przestrzega-
nie przepisów PoRD. Ale również zasad
kultury i współżycia użytkowników
dróg. To jednak walka na dłużej, poko-
lenia nie potrafiły rozwiązać tych proble-
mów. Więc od czego zacząć? Gdy za-
rządcy dróg nie mogli dać sobie rady z
niesfornymi  pieszymi przechodzącymi
w dowolnych miejscach przez ul. Pu-
ławską od Pyr w kierunku Piaseczna,
sporo lat temu wprowadzili na tej arte-
rii wylotowej ograniczenie prędkości.
Radykałowie komunikacyjni wymyślili
sobie również tzw. „uspokojenie ruchu”
pod pretekstem poprawy bezpieczeń-
stwa pieszych  na niektórych ulicach Ur-
synowa (np. Cynamonowa, Derenio-
wa). Kierunki rozwiązań mamy więc
wskazane. Zatem jak szybko jeżdżą ro-
werzyści, rolkarze, e-hulajnogi? Na pew-
no szybciej niż chodzą piesi. Czyli to oni
stwarzają zagrożenie dla pieszych. 

Badanie prędkości rowerzystów na
wydzielonych drogach rowerowych w
2017 r. w Warszawie zrealizował Insty-
tut Naukowo - Wydawniczy “Spatium”
i opublikował w miesięczniku “Auto-
busy - Technika, Eksploatacja, Systemy
Transportowe” nr 12 z 2017 r. Kontro-
lę przeprowadzono w 12 lokalizacjach
na reprezentacyjnych próbach liczą-
cych od 50 do 100 pomiarów, przed-
stawiając m. in. osiągane przez rowerzy-
stów prędkości maksymalne i minimal-
ne. Największą prędkość rowerzysty
zarejestrowano na ulicach: Tamka –
53,9 km/h,  Sikorskiego – 43,6 km/h,
al. Ujazdowskich – 40,5 km/h, Wybrze-
żu Szczecińskim – 37,0 km/h i Ander-
sa – 36,0 km/h. Ciekawostkę stanowią
prędkości minimalne, które poniżej 10
km/h zarejestrowano aż w 6 lokaliza-
cjach. Przeczy to stanowisku niektóry-
cyh dyskutantów na forum fb “Obywa-
tele Ursynowa” twierdzących, że z tak
niewielką prędkością w ogóle nie da
się jeździć.

Świat myśli o ograniczeniu 
prędkości rowerzystów

Swoistymi matecznikami cyklistów
w Europie są niewątpliwie takie kraje
jak Dania, Holandia czy Szwecja. Licz-
ne drogi dla rowerów, zdyscyplinowa-
ni użytkownicy – pomimo bardzo dużej

ilości rowerów, zarówno cykliści jak i
piesi, przestrzeganie przepisów – to
wszystko przyczynia się do harmonijne-
go rozwoju komunikacji rowerowej.
Jednak zarówno w Europie, jak i na
świecie, pojawiają się coraz liczniejsze
głosy, a nawet działania, zmierzające
do wprowadzenia szerszych ograniczeń
prędkości rowerów. 

We wnioskach badawczych z 2016, r.
dotyczących wypracowania europej-
skiej strategii rowerowej (www.cycling-
strategy.eu) z 2016 r., znalazł się po-
stulat o ograniczeniu prędkości do 30
km/h w zatłoczonych obszarach miej-
skich. W dokumencie “Mobility and
Transport Road Safety” (https://ec.eu-
ropa.eu) wśród środków bezpieczeń-
stwa wymienia się ograniczenie prędko-
ści do 30 km/h oraz oddzielenie rowe-
rzystów od komunikacji ulicznej. W Ho-
landii wprowadzono w obszarach miej-
skich ograniczenie do 30 km/h na dro-
gach dojazdowych. Natomiast w Niem-
czech obowiązuje ograniczenie pręd-
kości rowerów na skrzyżowaniach do 10
km/h (http://bicyclegermany.com). 

Jako przykład spoza Europy można
wymienić rozwiązania zaakceptowane
przez rząd  w Singapurze w 2016 r. Na
drogach dla pieszych prędkość rowe-
rów została ograniczona do 15 km/h,
natomiast na drogach rowerowych do
25 km/h.

Czy może 
w Polsce również? 

Jak do tej pory  w Polsce  tylko samo-
rząd sopocki wykazał się dbałością w
poszukiwaniu rozwiązań poprawiają-
cych bezpieczeństwo pieszych na dro-
gach sąsiadujących bezpośrednio z dro-
gami dla rowerów. Już w 2012 r. na
kilku odcinkach dróg nadmorskich
(łącznie ok. 1 km) wprowadzono ogra-
niczenie prędkości rowerów do 10
km/h. Pomysł wzbudził wiele sprzeci-
wów i dyskusji, zwłaszcza w środowi-
sku cyklistów, i jak na razie nie znalazł
naśladowców. Jednak od 2012 r. bar-
dzo wiele się zmieniło. Budowa licz-
nych odcinków dróg dla rowerów i sze-
roka promocja aktywności fizycznej,
w tym rowerowej,  spowodowały gwał-
towny wzrost faktycznie wykorzysty-
wanych rowerów w ośrodkach miej-
skich. Widać to również na Ursynowie.
Jak informuje portal Haloursynów z 5
kwietnia 2018 r. przy okazji newsa o
zderzeniu czołowym rowerzystów na
ddr, “w porze wieczornej w al. KEN
przejeżdża ok. 255 rowerów na godzi-
nę, jednak wielu kierowców jednośla-
dów jedzie po prostu zbyt szybko”. Fak-
tycznie, ruch na ursynowskich ddr-ach
jest spory. Do tego dochodzi jednak
bardzo częste nieprzestrzeganie prze-
pisów, o czym pisałem wcześniej. Jako
jedno z rozwiązań w takich przypad-
kach, w celu uspokojenia ruchu, moż-
na wykorzystać właśnie ograniczenie
prędkości w miejscach szczególnie nie-
bezpiecznych. 

68% głosów za ograniczeniem
prędkości rowerów!

Chcąc zapoznać się z opinią inter-
nautów, na głównych grupach fb

“Mieszkańcy Ursynowa” i “Obywate-
le Ursynowa” opublikowałem post z
pytaniem: “Czy na Ursynowie ogra-
niczyć maksymalną prędkość rowe-
rów na drogach dla rowerów (ddr)
sąsiadujących bezpośrednio z chod-
nikami oraz na ddr dwukierunko-
wych”.  No i zaczęło się... Potężna fa-
la hejtu zdominowała ponad 200
otrzymanych komentarzy, przy czym
wpisy merytoryczne stanowiły przy-
tłaczającą mniejszość. Większość hej-
terów stanowili tzw. “ortodoksyjni cy-
kliści”, od których dowiedziałem się
kilku rozbawiających,  nieznanych mi
rzeczy o sobie, w tym również o wła-
snej orientacji politycznej. Ale najcie-
kawszy jest w miarę obiektywny wy-
nik głosowania. Otóż na łącznie ok.
100 opinii, tylko 32% stanowiły opinie
negatywne, zaś aż 68% stanowiły “laj-
ki” i “serduszka”. 

Choć wynik jest budujący, jestem da-
leki od hurraoptymizmu. Nawet akcep-
tacja społeczna ograniczenia prędko-
ści nie rozwiąże masy problemów, któ-
re wiążą się z bezpieczną rekreacją ro-
werową. Oczywiście chciałoby się wy-
budowania jednokierunkowych ddr po
obu stronach ulic, odseparowanych od
ciągów pieszych. Jest to jednak obecnie
niemożliwe.  

Następna sprawa to brak obowiąz-
ku posiadania prędkościomierzy rowe-
rowych. Nie jest to jednak argument
przesądzający. W sumie w miarę ogar-
nięty rowerzysta orientuje się, czy jedzie
wolno , trochę szybciej niż pieszy, czy
normalnie  “średnio szybko”. Zresztą
ograniczenia prędkości już istnieją. Wy-
stępujące w wielu miejscach “strefy za-
mieszkania” objęte są ograniczeniem
prędkości do 20 km/h, dotyczącym
również rowerzystów. Nikt nie troskał
się czy biedny cyklista bez szybkościo-
mierza będzie wiedział, czy jedzie 18
km/h (dozwolone) czy też 23 km/h
(teoretycznie mandat). I cykliści jakoś
z tym żyją.

I jeszcze kwestia egzekwowania
ograniczeń. Czyżby kolejny martwy
przepis? I tak i nie. Świadomość istnie-
nia ograniczenia prędkości w niebez-
piecznych miejscach na pewno wpły-
nie tonująco na część rowerzystów. Ale
część i tak będzie gnała po ddr-ach na
maksa, co obserwujemy codziennie
również w przypadku aut na ulicach.
Szereg razy widziałem policjantów nie
reagujących na rowerzystów przejeż-
dżających po pasach dla pieszych lub
chodnikach, przy wymogu w tym miej-
scu jazdy jezdnią. Czy więc zlikwido-
wać ten przepis? No nie. Przecież co-
raz więcej ludzi zsiada z rowerów
przed zebrą, nauczyli się.

Nasuwa się kolejny wniosek. Przepi-
sy, ograniczenia - można wprowadzić
lub zmienić szybko. Niezbędna jest jed-
nak nauka współegzystencji uczestni-
ków ruchu drogowego. Żeby piesi nie
chodzili ddr-ami, żeby rowerzyści trzy-
mali się swoich dróg i nie meandrowa-
li pomiędzy pieszymi. Jedni nazywają to
kulturą współżycia, inni zaś – utopią.
Jednak Duńczykom, Holendrom, Szwe-
dom jakoś to się udaje. Więc może nam
też się uda?

W ruchu ulicznym mamy całkiem nowe problemy

Kwadratura rowerowego koła
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Chociaż wyświetlany w
Polsce od niedawna film
Romana Polańskiego
„Prawdziwa historia” nie
wzbudził powszechnego
entuzjazmu, mnie się bar-
dzo spodobał.

A spodobał bynajmniej nie dla-
tego, że wykonująca jedną z dwu
głównych ról piękna aktorka –
mająca francusko-szwedzkie po-
chodzenie Eva Green – akurat w
tym filmie nie rozbiera się do na-
ga, jak w „Marzycielach” Bernar-
do Bertolucciego. Gra autorkę
utrzymującą się z pisywania bio-
grafii celebrytów jako ghostwri-
ter. Sprytnie wkrada się w łaski
pisarki, której udało się zdobyć
taką sławę, że ludzie oglądają się
za nią na ulicy i na każdym kro-
ku proszą o autograf.

Niby zasadniczym wątkiem
filmu jest nagła niemoc twórcza
owej kobiety sukcesu, granej
przez żonę Polańskiego Emma-
nuelle Seigner, i próby ponowne-
go rozbudzenia jej talentu przez
wspomnianą ghostwriterkę, lecz
w gruncie rzeczy – jak to u tego
reżysera – mamy do czynienia z
cokolwiek mroczną psychologią
wzajemnych relacji dwu intelek-
tualistek, z których każda pró-
buje różnymi sposobami drugą
wykorzystać, a gra aktorek jest
po prostu koncertowa. 

Łatwowierność i okresowa
bezradność sławnej pisarki zo-
staje skontrastowana z bez-
względnością chytrego działa-
nia ghostwriterki, przy czym wy-
obraźnia obu pań miesza się z
rzeczywistością. Dodatkowo po-
jawia się swoisty wątek stalkin-
gu, czyli złośliwego nękania po-
przez media społecznościowe, a
już propozycja zastąpienia tej
pierwszej przez tą drugą na spo-
tkaniu z młodzieżą szkolną (cze-
go proponująca to kombinatorka
w końcu nie realizuje, jakkol-
wiek zapewnia swoją okresową
gospodynię, iż rzecz doszła do
skutku) – to przykład zręcznie
zaaranżowanego od strony psy-
chologicznej szalbierstwa.

Film obejrzałem na ekranie
„Kinoteki” w Pałacu Kultury i Na-
uki, gdzie na koniec Magdalena
Juszczyk poprowadziła ciekawy
panel dyskusyjny, w którym mię-
dzy innymi wzięła udział będąca
obecnie na topie aktorka Kata-
rzyna Warnke. I dopiero panelo-
wa dyskusja z udziałem psycho-
loga Mateusza Banaszkiewicza
otworzyła oczy niektórym wi-
dzom, niekumającym początko-
wo, o co Polańskiemu chodziło.

Z całą pewnością wielkim atu-
tem filmu jest to, że reżyser bar-
dziej przemawia do publiczno-
ści obrazem niż słowem, a zaska-
kujące puenty wielu scen są jak-
by żywcem wyjęte z horrorów.
Ale niezależnie od tego, ile war-
te jest dzieło urodzonego (i

mieszkającego obecnie) w Pary-
żu wybitnego polskiego reżysera
o żydowskim rodowodzie, dla
mnie ponowne spotkanie z Po-
lańskim w entourage’u warszaw-
skiego Pałacu Kultury, gdzie na
ekranie niegdysiejszego Kina Do-
brych Filmów „Wiedza” ogląda-
łem kiedyś  nowatorskie dzieła
animowane Waleriana Borow-
czyka – było szczególną przyjem-
nością. Przypomniałem sobie bo-
wiem, że kiedyś w paru częściach
PKIN-u gościła nieustannie wiel-
ka sztuka. Przecież nieopodal
KDF „Wiedza” działał znakomity
Teatr Dramatyczny, zachwycają-
cy chociażby wystawianiem
sztuk Friedricha Dürrenmatta. 

Z samym Romanem Polańskim
zetknąłem się na gruncie prywat-
nym bodaj w 1987 roku, gdy po
długiej nieobecności przybył na
powrót do Polski opromieniony
już sławą jednego z najznakomit-
szych reżyserów filmowych na
świecie, a także skandalisty uwi-
kłanego w aferę seksualną z nie-
letnią. Roman był wtedy świeżo
po nakręceniu filmu „Piraci”, w
którym jedną z ról powierzył mo-
jemu serdecznemu przyjacielo-
wi, dziś już świętej pamięci Wła-
dysławowi Komarowi, w 1972 mi-
strzowi olimpijskiemu w pchnię-
ciu kulą. Komar prowadził wte-
dy położoną na rogu Świętokrzy-
skiej i Emilii Plater małą knajpkę,
mieszczącą się w okrąglaku po to-
alecie publicznej (dlatego lokal
nazywał „szczalnią”). W dniu lą-
dowania Polańskiego wyjechali-
śmy po niego na lotnisko Okęcie.
Miałem okazję powitać mistrza
kina, wychodząc mu naprzeciw
wraz z Władkiem, jego żoną Misią
i Andrzejem Kostenką. Prosto z
lotniska pojechaliśmy do owej
„szczalni”, gdzie Roman i towa-
rzysząca mu już wtedy Emmanu-
elle Seigner zostali poczęstowani
szampanem. Chwila była bądź co
bądź historyczna. 

Owo powitanie odbyło się w
przeddzień wigilii Świąt Boże-
go Narodzenia. Władek zabrał
Romana i Emmanuelle na daczę
nad Narwią. A tam, gdy już
wszyscy byli pod dobrą datą, do-
szło do specyficznego zakładu.
Otóż znający już szaleńczy cha-
rakter Komara Polański wskazał
na wijącą się obok Narew i
stwierdził, że nawet taki kozak
jak Władek wobec kilkustopnio-
wego mrozu nie odważyłby się
tej rzeki przepłynąć. Jeszcze
ostatnie słowa nie wybrzmiały
w ustach reżysera, gdy mistrz
olimpijski już runął swymi 150
kilogramami do wody, by bez
problemu pokonać Narew w te i
nazad. Jaka szkoda, że tej wy-
jątkowo filmowej sceny Roman
nie utrwalił na taśmie. Byłaby to
wszak najprawdziwsza historia
w całej jego filmowej karierze.

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

Moja prawdziwa historia

W Centrum Kultury Wilanów, ul Ra-
dosna 11, można obejrzeć niezwy-
kłą wystawę prac uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej Insty-
tutu Psychiatrii i Neurologii przy ul.
Sobieskiego 9. 

WTZ to miejsce, w którym chętni mogą
rozwijać swoje zainteresowania po zakoń-
czeniu terapii. Kontakt z szeroko rozumia-
ną sztuką pozwala im na doskonalenie
uzdolnień. Pod okiem instruktora Anny Te-
śniarz, która prowadzi takie zajęcia z od
wielu lat, powstają dzieła mogące wzbu-
dzić podziw u najbardziej wymagających
znawców sztuki. Wiele prac śmiało może
konkurować z pracami profesjonalistów.
Dotyczy to różnych technik, m. in.: malar-
stwa, tkaniny, ceramiki i grafiki. Osobną
kategorię stanowią znakomicie wykonane
ozdoby, pomysłowe gadżety, gry, pudełka
etc. Prace te są chętnie oglądane i kupowa-
ne przez osoby indywidualne i instytucje.
Należy podkreślić, że środki ze sprzedaży są
przeznaczane na zakup materiałów pla-
stycznych, wykorzystywanych przy tworze-
niu następnych prac. Prace można kupo-
wać zarówno jako pomoc dla WTZ, a także
jako dzieła sztuki, które mogą stać się ozdo-
bą mieszkań, pomieszczeń bursowych, czy
jako lokatę kapitału.

W działalność WTZ włącza się wiele osób,
które angażują się w promowanie idei tera-
pii przez sztukę, m. in: dyrektor Centrum
Kultury Wilanów Robert Woźniak, który
udostępnił sale przy Międzypokoleniowym
Centrum Edukacji, pani Barbara Skąpska,
bez pomocy której i opieki nad wystawą nie
mogłaby się ona odbyć oraz Paulina Gra-
barczyk, Anna Faszczewska, które zechcia-

ły pokazać dorobek artystyczny uczestni-
ków mieszkańcom Wilanowa. 

Warto skorzystać z możliwości nabycia
prac. Tym bardziej, że w grę wchodzą nie-
wielkie pieniądze, a dla uczestników WTZ to
znaczący zastrzyk finansowy. 

Więcej informacji: Anna Teśniarz – kura-
tor wystawy Tel. 668928909

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Wilanów Dell’Arte 
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Piórem Derkacza
Kazimiera

Smólska 
(1951-2018)

artystka zespołu „Dereń”

Im bardziej poznaję zespół „De-
reń”, tym bardziej ulegam fascyna-
cji tym zespołem. Są jak jedna arty-
styczna rodzina, łączy ich nie tylko
śpiew i scena. Są w zasięgu nas
wszystkich, bo to nasi sąsiedzi, któ-
rzy dają nam radość życia.  Tym bar-
dziej jest nam smutno, gdy zabra-
kło jednego ogniwa zespołu – Kazi-
miery Smólskiej. Popularna „Kazia”,
była od początku istnienia zespołu
„Dereń”, gdzie stworzyła wiele nie-
zapomnianych kreacji artystycz-
nych. Laureatka „Złotego Liścia” na
I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
Retro w Krakowie w 2002 r.  Bóg
szczególnie upodobał sobie Arty-
stów, przenosząc ich jak najszybciej
do Nieba. Kazimiera Smólska do te-
go grona należy. 

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

Miłościwie nam panujący najwidoczniej zapomnieli, że potężny wyż de-
mograficzny z czasów powojennych wszedł w wiek emerytalny. Dodat-
kowym problemem jest to, że z ciężkimi chorobami borykają się dzisiaj

nie tylko osoby w podeszłym wieku. Zapadają na nie także ludzie młodzi. Nie przy-
pominam sobie, by w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, czy osiemdzie-
siątych w gronie moich rówieśników znajdowali się koledzy z nadciśnieniem tętniczym, chorobą wień-
cową, bądź cukrzycą. Nie przypominam sobie, by w tych latach ktokolwiek z moich znajomych
zmarł na udar, wylew krwi do mózgu lub zawał serca. Jeśli o mnie chodzi, to do ukończenia pięćdzie-
siątego piątego roku życia o ciśnieniu wiedziałem tyle, że ono jest w oponie samochodowej.  

Dzisiaj trzydziestoletni młodzian z górnym ciśnieniem krwi na poziomie 200 mm Hg wcale nie
jest przypadkiem rzadkim. Dla niezorientowanych  – prawidłowe ciśnienie dla wieku średniego to
120–80 mm Hg. Aż 3 miliony Polaków nie ma bladego pojęcia, że choruje na nadciśnienie tętnicze,
a to jest  główna przyczyna przedwczesnych zgonów. Długoletnie bagatelizowanie tej podstępnej
choroby to niechybny zawał serca, udar niedokrwienny lub wylew krwi do mózgu. Równie podstęp-
na jest cukrzyca, nazywana przez lekarzy cichym zabójcą. Nadmierna senność, wzmożony apetyt
połączony z ciągłym pragnieniem, to początkowe jej objawy.  Konsekwencje nieleczenia tej nieby-
wale niebezpiecznej choroby są bardzo poważne – m. in. hipoglikemia, zespół stopy cukrzycowej,
retinopatia cukrzycowa (problemy ze wzrokiem), zawał serca i udar. Cukrzycę najłatwiej można zdia-
gnozować poprzez przeprowadzenie badania stężenia glukozy we krwi żylnej. Pobierana jest ona
po upływie minimum 8 godzin od chwili spożycia ostatniego posiłku. 

Rak prostaty jest już trzecią przyczyną zgonów. Powyżej trzydziestego roku życia prawie u każ-
dego mężczyzny prostata zaczyna się rozrastać, co może prowadzić do problemów z oddawaniem
moczu – zmianie ulega siła strumienia moczu, wydłuża się czas jego oddawania lub nietrzymanie.
Nie wolno lekceważyć tego rodzaju objawów, bo może to być oznaka na przykład raka prostaty. Le-
karze zalecają, by każdy mężczyzna po czterdziestce wykonał oznaczenie markera PSA w krwi i pod-
dał się badaniu organoleptycznemu przez lekarza urologa. Przeciętny Polak nadal żyje krócej niż
przeciętny Europejczyk z Zachodu. Przyczyną jest wrodzony wstręt do korzystania z badań i pro-
gramów profilaktycznych, nieumiejętność korzystania z nich, ale także problemy z szybkim dostę-
pem do lekarzy specjalistów. programów profilaktycznych.

C oraz straszniejsze żniwo zbiera rak. Już prawie trzy miliony Polaków cierpi na choroby no-
wotworowe i liczba chorych z roku na rok wzrasta. Państwo nie jest w stanie zapewnić im
szybkiej pomocy medycznej, bowiem NFZ nadal limituje leczenie nowotworów. W wielu

krajach rozwiniętych uznano, że skuteczność zwalczania nowotworów złośliwych jest ważnym wskaź-
nikiem postępu cywilizacyjnego. Polski rząd zgodził się z taką tezą i swego czasu opracował Naro-
dowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 2006–2015. Tyle że nie poszły za tym stosow-
ne do potrzeb pieniądze. Jednym z głównych celów działań w krajach UE jest dostępność metod wcze-
snej diagnostyki. To klucz do sukcesu, bo np. wcześnie wykryty dzięki profilaktycznym badaniom
USG nowotwór nerki może być całkowicie uleczalny. Polacy mają bardzo utrudniony dostęp do pro-

filaktyki, jak również do leczenia. Co-
raz częściej pojawiają się głosy, że jest
to hańba i dla państwa, i dla elit poli-
tycznych nim rządzących. Rak stał się
chorobą cywilizacyjną, więc walka z
nim powinna być absolutnym prio-
rytetem dla rządu. Żyjemy w coraz
bardziej zatrutym środowisku i jeste-
śmy chodzącymi filtrami. Oddycha-
jąc, pijąc, jedząc – przepuszczamy

przez siebie tysiące toksycznych substancji. W ciągu jednego dnia mamy kontakt z około 50 tysią-
cami cząsteczek, które potencjalnie mogą doprowadzić do zmian w genomie i wywołać raka. 

Najgorsze jest to, że opinia publiczna w ogóle nie ma pojęcia, w jaki sposób zapadają ostateczne de-
cyzje o refundacji leków hamujących postęp chorób nowotworowych. Ponoć używa się do tego celu skom-
plikowanych algorytmów, opartych m. in. na wysokości produktu krajowego brutto. Organ administra-
cyjny można wydać zgodę na refundowanie określonego leku, jeśli jego wartość nie przekracza trzy-
krotnej wartości PKB. Przyjęto wzorzec stosowany w krajach Europy Zachodniej, nie biorąc pod uwa-
gę, że produkt krajowy na Zachodzie jest wielokrotnie wyższy od polskiego. Takie myślenie powoduje
odcięcie od możliwości refundowania wielu leków ratujących życie pacjentów. Najwyższy czas, aby za-
żądać szczegółowych informacji o rzeczywistych kosztach leczenia chorób nowotworowych. Powinni-
śmy również posiąść pełną wiedzę o kosztach obsługi samego NFZ oraz zapoczątkować ogólnonaro-
dową debatę o racjonalności ponoszonych przez nas wydatków na rzecz funkcjonowania tej instytucji.

P aństwo polskie musi zapewnić chorym na raka nie standardowy, lecz najwyższy komfort opie-
ki. Tasiemcowe kolejki w poradniach onkologicznych są wielką  porażką obecnego systemu.
Pacjent dotknięty tą straszną chorobą NIE MOŻE czekać tygodniami na konsultację, ponie-

waż tylko w ciągu miesiąca guz może podwoić masę i pojawią się przerzuty. Rząd musi znaleźć środ-
ki na walkę z rakiem w odpowiedniej wysokości. I to szybko. Ponoć w budżecie państwa jest bardzo
dużo pieniędzy, tak przynajmniej twierdzi premier Mateusz Morawiecki. Może więc ciachnąć kilka mi-
liardów z rozbuchanego budżetu MON i przesunąć je do Ministerstwa Zdrowia, bo w razie ewentu-
alnego konfliktu z Rosją i tak nic nie jest nas w stanie obronić. Nawet zakupiony za gigantyczne pie-
niądze amerykański system obronny “Patriot”. Nasi wschodni sąsiedzi testowali ostatnio ważącą 100
ton i mającą zasięg około 10 tys. km rakietę RS 28 Sarmat. Może ona przenosić 16 głowic jądrowych
i w ciągu kilkunastu sekund przyspieszyć do 20 tys. km/godz. niszcząc terytorium wielkości Francji.   

Teraz o największych problemach zdrowotnych Polaków i o naszych lekarzach. Największym pro-
blemem Polaków w 2017 r. była depresja. Warto zauważyć, że z roku na rok rośnie liczba ludzi do-
tkniętych tym problemem. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aż 350 milionów ludzi
na świecie cierpi na depresję, a każdego roku liczba ta się zwiększa. Okazuje się, że depresją dotknię-
ty jest już co 10 Polak, a tylko połowa otrzymuje fachową pomoc medyczną. I tu jak wyżej – chro-
niczny brak pieniędzy na rozwój programów profilaktycznych i leczenie psychiatryczne bądź po-
radnictwo psychologiczne. Pacjent pozostaje sam ze swoją siedzącą mu w głowie dolegliwością. 

Drugim w kolejności problemem zdrowotnym są bóle kręgosłupa. Stały się one zmorą naszych czasów.
Zgodnie z badaniami, co czwarta osoba zmaga się z nimi niemal codziennie. Dotyczy to nie tylko osób star-
szych i w średnim wieku, ale również młodzieży. Lista dolegliwości spowodowanych problemami z krę-
gosłupem jest bardzo długa. Ból karku, krzyża albo powtarzający się przez długi czas ból innej, odległej od
kręgosłupa części ciała, migrena i zawroty głowy, mrowienie lub drętwienie palców u rąk i stóp potrafią
wytrącić z normalnego życia. Najczęstszą przyczyną zespołów bólowych są zmiany przeciążeniowo – zwy-
rodnieniowe kręgosłupa spowodowane „spłaszczeniem” dysków (krążków) międzykręgowych, które od-
dzielają od siebie sąsiadujące kręgi. Na skutek „zużycia” dysku (krążka) dochodzi do ocierania się stawów.
Chrząstka stawowa staje się coraz cieńsza, powstają na niej rysy i nierówności. Organizm próbuje ją rege-
nerować, jednak proces uszkodzenia stale postępuje. W konsekwencji wcześniej czy później w efekcie prze-
rwania pierścienia włóknistego dochodzi do przemieszczenie jądra miażdżystego, potocznie nazywane-
go wysunięciem dysku. Powstała wypuklina może uciskać na rdzeń kręgowy lub korzenie nerwowe. Po-
jawia się ból uniemożliwiający poruszanie. O wiele silniejsze dolegliwości bólowe, połączone często z nie-
dowładami, powoduje przepuklina jądra miażdżystego, tzw. wypadnięcie dysku. 

S am cierpię na schorzenie kręgosłupa i doskonale wiem, co to ból. Miałem już nawet skie-
rowanie na operację, ale na moje szczęście trafiłem do prawdziwego cudotwórcy, który za
pomocą specjalnych zabiegów i zastosowaniu klawipunktury, zwanej też klawiterapią,

uwolnił mnie od bólu i postawił na nogi. Mój cudotwórca to pan Łukasz Michalak, wysoko wykwa-
lifikowany fizykoterapeuta z 22. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego w Cie-
chocinku. Zmagając się z problemami z kręgosłupem, wykonałem kawał dziennikarskiej roboty, by
poznać najlepszych fachowców na tym obszarze polskiej medycyny. Centrum leczenia chorób krę-
gosłupa znajduje się dzisiaj we Wrocławiu, konkretnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym,
gdzie pracuje doc. Paweł Tabakow, neurochirurg, o którym mówi cały świat. W Polsce jest o nim sto-
sunkowo cicho. Ten gość wykonuje najcięższe i najtrudniejsze operacje, bo medyczna klasyka go
po prostu nudzi. Drugi spec, dr hab. nauk med. Bogdan Czapiga, szefuje klinicznemu oddziałowi
neurochirurgicznemu w 4. Szpitalu Wojskowym i Poliklinice we Wrocławiu. To najlepsi z najlepszych,
jak idzie o problemy z kręgosłupem. Może Czytelnikom Passy przyda się taka wiedza. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Choremu biada...

„Przeciętny Polak nadal żyje
krócej niż przeciętny Europej-
czyk z Zachodu. Przyczyną
jest wrodzony wstręt do
korzystania z badań i 

programów profilaktycznych”

Wostatnich czasach przybywa chętnych do udziału przy podziale
przysłowiowego tortu, czyli publicznych pieniędzy. Z entuzjastycznych
zapowiedzi rządzących przeniknęło do szeroko rozumianej opinii, że

nie jest źle, a może być jeszcze lepiej. Nie trzeba było długo czekać na reakcję
różnych grup społecznych, które uznały, że dobry stan finansów państwa to dobra
okazja, aby uszczknąć coś dla siebie. Kolejne grupy artykułują więc swoje żądania wypłat z
wypracowanego budżetu. Abstrahując od tego, czy owe roszczenia są uzasadnione, czy też nie, trudno
nie zauważyć, że są to grupy, a nie pojedynczy ludzie. 

Dlaczego tak się dzieje? To oczywiste, liczy się siła przebicia - mówiąc kolokwialnie, albo jak kto
woli siła perswazji. Nie jest przypadkiem, że grupy aktywne, jeśli chodzi o wywieranie nacisku,
wywodzą się z tych środowisk pracowniczych, w których wciąż mamy do czynienia z „silną
reprezentacją” związków zawodowych, choć nie tylko dlatego. Przyczyn jest więcej, ale nie warto
się nad nimi rozwodzić. Tak się dzieje w wielu krajach. Wystarczy przypomnieć sobie niedawne strajki
u naszych unijnych sąsiadów. Są pewne grupy, które tradycyjnie już „specjalizują” się w tego rodzaju
akcjach, m. in.: rolnicy, górnicy, stoczniowcy, transportowcy, służba zdrowia, nauczyciele, niektóre
służby mundurowe etc. O ile do strajków i protestów tych grup zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o
tyle zastanawiające jest to, że rzadko mamy do czynienia z wystąpieniami o podłożu ekonomicznym
pracowników tzw. budżetówki. Natomiast są grupy, które zupełnie niczego się nie domagają, a już
najmniej podwyżek honorariów, czy tantiem. Należą do nich artyści. 

Wprawdzie pobrzmiewają wśród nich nieśmiałe narzekania na niskie zarobki, ale nie przybierają
one form zorganizowanego protestu. Bo i nie tak łatwo się organizować w przypadku kogoś, kto
najczęściej wykonuje swą pracę w ciszy pracowni, czy gabinetu. W dodatku większość artystów
należących do związków i stowarzyszeń twórczych w nich właśnie pokłada nadzieję na rozwiązywanie
problemów, choćby dotyczyły one ich, a nie związkowej kieszeni. Tak więc da się usłyszeć utyskiwania,
że kultura jest niedofinansowana, ale trudno mówić tu o jakichś zorganizowanych akcjach,
konkretnych i konstruktywnych rozwiązaniach, mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej

artystów. Czyżby artyści, którzy
przecież potrafią przebijać się z wielką
determinacją w swoich sprawach
twórczych, w kwestiach finansowych
nie potrafili mówić jednym głosem?
Właśnie tak jest. Większość twórców to
kapitanowie samotnych statków na
wodzie, którzy posiedli umiejętność
nawigacji, ale nie potrafią utworzyć
szyku. To sprawia, że pojedyncze głosy
giną w szumie fal. 

Powstaje zatem uzasadnione
pytanie: czy to dobrze, czy źle? Przecież sztuka wcale nie jest demokratyczna i nigdy w przeszłości
taka nie była. Oczywiście, istniał taki, czy inny mecenat. Czasem sprzyjał on określonej grupie
artystów, wspomagał poszczególnej dzieła. Nie powstałaby sztuka dworska bez pieniędzy płynących
z kieszeni arystokracji i zamożnej szlachty. To samo dotyczy sztuki sakralnej. Bez mecenatu Kościoła
nie moglibyśmy podziwiać wybitnych dzieł twórców renesansu, takich jak: Leonardo da Vinci,
Michał Anioł Buonarotti, Rafael Santi, który nie namalowałby słynnej Madonny Sykstyńskiej, gdyby
nie zamówienie papieża Juliusza II. Nie powstałyby wspaniałe katedry zachwycające swym
rozmachem i pięknem, które możemy podziwiać w wielu miastach Europy, nie stworzono by też
tysięcy znakomitych rzeźb, witraży, fresków, posągów, obrazów, czy też ponadczasowych dzieł
muzycznych i literackich. 

Nie zachęcam wcale do zorganizowania się pod hasłem „więcej pieniędzy dla artystów”, ale
pragnę uświadomić rządzącym oczywisty fakt, że żadne społeczeństwo bez szeroko rozumianej sztuki
i inwestowania w nią nie może istnieć. Ktoś, kto myśli inaczej, głęboko się myli. Rozumiem argumenty
w rodzaju: najpierw należy zaspokoić potrzeby grup najbardziej potrzebujących, czy najuboższych,
a jeśli coś zostanie, można będzie przeznaczyć to na sztukę i kulturę, jednak się z takim podejściem
nie zgadzam. Kraj bez własnej sztuki i kultury jest pozbawiony tożsamości. To one bowiem stają się
wizytówką każdego kraju. To one pozwalają jednoczyć się wokół określonych wartości, kodów
myślowych które odróżniają poszczególne zbiorowości od innych. Bogactwo narodowych kultur
składa się na globalny obraz kultury w ogóle. Każde społeczeństwo dokłada do kulturowego tygla
własną cegiełkę. To sprawia, że świat jest znacznie ciekawszy, niż gdyby zunifikowana papka
kulturowa była narzucana słabszym gospodarczo krajom przez dominujące gospodarki. Każdy z nas
zapewne chętnie zje sushi pałeczkami, ale nie chcielibyśmy, aby stało się to narzuconą normą. 

Warto odpowiedzieć sobie, czy mecenat w sztuce jest konieczny? Czy bez tego artyści nie wzniosą
się na wyżyny geniuszu? Czy może sczezną, jak w tytule pamiętnego przedstawienia Tadeusza
Kantora „Niech sczezną artyści” – parodii rewii z buntem poniżanych twórców w tle.

Truizmem jest stwierdzenie, że sztuka musi kosztować. Niezależnie od tego, czy mówimy o
kulturze wysublimowanej, przeznaczonej dla znawców, czy też kulturze masowej. Czy ona też
musi kosztować? Odpowiedź jest prosta – tak. Twórca też człowiek. Musi z czegoś żyć. Podobnie jak
górnicy, pielęgniarki, transportowcy, kierowcy autobusów, kolejarze czy lekarze. Żyje on ze swej
twórczości. Ma taki sam żołądek jak inni. Musi stale doskonalić swoje umiejętności, poszerzać
wiedzę, rozwijać się. A to kosztuje. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Nie dajmy sczeznąć artystom!

„Truizmem jest stwierdzenie,
że sztuka musi kosztować.
Niezależnie od tego, czy
mówimy o kulturze
wysublimowanej,
przeznaczonej dla znawców,
czy też kulturze masowej”
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W rozegranej pod patronatem
ministra sportu i turystyki se-
lekcyjnej gonitwie o nagrodę
Rulera (kat. A) dla trzyletnich
folblutów triumfował ogier Fa-
bulous Las Vegas pod dżokejem
Szczepanem Mazurem. Był to
pokaz trenerskiego kunsztu i
perfekcyjnej pod każdym wzglę-
dem jazdy.

T rzy tygodnie wcześniej, w na-
grodzie Strzegomia (kat. B),
Fabulous Las Vegas wypadł

na pozór bezbarwnie, zajmując przed-
ostatnie miejsce. Kto jednak dokonał
dokładnej analizy gonitwy, musiał dojść
do wniosku, że ogier był eksploatowa-
ny przez jeźdźca najwyżej na 70 pro-
cent. Prawdopodobnie Mazur kiero-
wał się wytycznymi trenera Krzysztofa
Ziemiańskiego, który niczym stary do-
świadczony lis pozwolił rywalom wy-
grać wyścig niższej kategorii, by w ko-
lejnej próbie, tym razem selekcyjnej i
klasycznej, bezlitośnie ich ograć. Bo
Fabulous Las Vegas nie pozostawił ry-
walom najmniejszych złudzeń, kto roz-
daje karty w roczniku derbowym. Zwy-
cięzcę udekorowała na padoku zastęp-
ca dyrektora Departamentu Sportu
Wyczynowego MSiT pani Anna Kude-
ra w towarzystwie prezesa Polskiego
Klubu Wyścigów Konnych Tomasza
Chalimoniuka.

T riumf podopiecznego trenera
Ziemiańskiego był dużą nie-
spodzianką, ale nie dla wszyst-

kich. Gracze, typerzy i wyścigowi ko-
mentatorzy jak jeden mąż wieszczyli
zwycięstwo ogiera Xawery, który zo-
stał wykreowany na wielką gwiazdę.
Tymczasem już poprzedni jego start w

nagrodzie Strzegomia pokazał, że nie
jest on tak wielki, jak się bywalcom Słu-
żewca wydaje. Nieznaczną przegraną z
ogierem Medrock kładziono na karb
dosiadającej Xawerego utalentowanej
amazonki Joanny Wyrzyk, której za-
rzucano zbyt statyczną jazdę na końco-
wej prostej. W minioną niedzielę Xa-
werego dosiadł związany z warszaw-
skim torem czeski internacjonał Tomaš
Lukašek, który wielokrotnie dawał przy-
kłady znakomitej technicznie i wyjątko-
wo skutecznej taktycznie jazdy. Oka-
zało się, że porażka w nagrodzie Strze-
gomia nie była spowodowana kiepską
jazdą Joanny Wyrzyk, lecz prawdopo-
dobnie brakiem klasy u Xawerego. Jest
to dobry, rzetelny wyścigowiec, ale do
statusu gwiazdy sporo mu brakuje. 

K olejna porażka Xawerego wy-
wołała wiele spekulacji na te-
mat szans ogiera w tegorocz-

nej gonitwie Derby. Panuje opinia, że
jest to typowy “miler” najlepiej czujący
się na dystansach od 1400 do 2000 m i
dodatkowe 400 m może być dla niego
dużym problemem. Rzeczywiście,
szwedzka matka Xawerego była sprin-
terką, ale jej pochodzący ze słynnej staj-
ni Godolphin ojciec biegał z sukcesami
(G1 i G2) na 2100 m. Natomiast wyho-
dowany w Irlandii ojciec Xawerego ści-
gał się w gonitwach G1 i G2 także na dy-
stansie 2400 m. Tak więc wcale nie jest
pewne, że Xawery faktycznie boi się
dystansu. Być może, nie jest to koń aż
tak szybki, jak go oceniano, lecz bar-
dziej wytrzymały i dopiero na dłuższym
dystansie potwierdzi, że jednak ma kla-
sę. W Derby bardziej zagrożony dłuż-
szym dystansem wydaje się być Fabulo-
us Las Vegas, którego ojciec ścigał się

wyłącznie na dystansach od 1000 do
1500 m, a matka nie ma w dorobku
wyścigowej kariery.          

W odróżnieniu od prawdzi-
wie selekcyjnego, rozegra-
nego w znakomitym tem-

pie wyścigu o nagrodę Rulera, gonitwę
o nagrodę Kabareta dla czteroletnich
arabów można śmiało nazwać kpiną z
selekcji oraz ponurym żartem z publicz-
ności. Przez większą część dystansu ko-

nie galopowały tempem spacerowym i
przyspieszyły dopiero na końcowej pro-
stej. Legitymująca się znakomitym ro-
dowodem General Lady pokonała ostat-
nie 500 m w niespotykanym w wyści-
gach dla arabów czasie 30,6 sek! Takie
czasy osiągają folbluty, i to te z wyż-
szych grup. Ze względu na zaistniałe
w tej gonitwie wyścigowe wypaczenia
nie ma sensu wymieniania nazw kolej-
nych koni na celowniku. 

W niedzielę nikt nie trafił
kwinty (pięć zwycięskich
koni w pięciu kolejnych go-

nitwach) i skumulowanej septymy (sie-
dem zwycięskich koni w siedmiu kolej-
nych gonitwach). W następną sobotę
do podziału będzie ponad 100 tys. zł
w septymie i ponad 30 tys. w kwincie.
Warto więc zajrzeć tego dnia na Służe-
wiec, bo a nuż... Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

F o t o :  T S  

Gracze zaskoczeni fuksem w Nagrodzie Rulera

Fabulous Las Vegas ośmieszył inne konie
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Kolorowy peleton Poland
Bike ponownie zawitał na
Ursynów. Miłośnicy
dwóch kółek rywalizowali

w zawodach Poland Bike
XC na Kopie Cwila. 

Na starcie stawiło się blisko
200 kolarzy. Tych małych i du-

żych. Impreza zorganizowana
przy ścisłej współpracy z dzielni-
cą Ursynów m. st. Warszawy by-
ła zaliczana do punktacji
Omnium Poland Bike 2018.

– Było widowiskowo, również
dla kibiców. Z jednego miejsca mo-
gliśmy obserwować niemal całą
rywalizację – mówi Grzegorz Wajs,
organizator Poland Bike XC i LOT-
TO Poland Bike Marathon. – Wy-
ścig w formule XC to jazda na krót-
kiej rundzie. Aż pięciokrotne zdo-
bywanie Kopy Cwila na zmodyfi-
kowanej i wymagającej trasie oka-
zało się prawdziwym wyzwaniem.

Dystans MAX (18 km - pięć
rund po 3,6 km) najszybciej po-
konał Paweł Pięta (Rafako Orbea

MTB Team), finiszując przed Bar-
tłomiejem Kwapiszem (t-bike.pl
Racing Team) i Pawłem Kalinow-
skim (Rexona MTB Team). Rywa-
lizację kobiet wygrała Barbara Kle-
czaj (Go Sport AK Sped Team),
która wyprzedziła Izabelę Dudek
(Peva MTB Team) i Aleksandrę
Lach (Rafako Orbea MTB Team).

Wyścig na trasie FAN (6 km - dwie
rundy po 3 km) należał do chłopców
i dziewcząt z roczników 2004-2011,
startujących w czterech grupach wie-
kowych. Zwyciężyli Maciej Petry-
szyn (UKK Huragan Wołomin) i Ka-
mila Klaus (Kamyk Radzymin MTB
Team). Swoje wyścigi Mini Cross
miały też przedszkolaki, czyli dzieci
w wieku 2-4  i 5-6 lat.

Teraz pora na LOTTO Po-
land Bike Marathon. W naj-
bliższą niedzielę 27 maja ko-
larski peleton amatorów MTB

odwiedzi podwarszawską Gó-
rę Kalwarię. Wystartować mo-
że każdy. Wystarczy mieć ro-
wer i kask.

Super oferta Roberta!

Peleton Poland Bike XC na Kopie Cwila

W 2003 roku na fali po-
wstawania uniwersytetów
III wieku przy SGGW po-
wstał też taki uniwersytet.
Zgłosiło się rzeczywiście
(wbrew pesymistom) wie-
lu seniorów z różnych
dzielnic Warszawy. Wsze-
dłem w skład organizato-
rów  ww. Uniwersytetu. 

Podczas zastanawiania się
nad programem różnorodnych

zajęć dla naszych „studentów”
zainicjowałem powstanie sekcji
brydżowej. Wniosek mój został
zaakceptowany. 

Wykorzystałem na tym polu
swoje doświadczenie z działania
w  Radzie Nadzorczej SBM Stokło-
sy .Przekonałem Radę, że warto
taką działalność podjąć w naszym
osiedlowym Domu Kultury . 

Brydż to przecież specyficzna
forma działalności kulturalnej,

a jednocześnie rozwój sportowy
umysłu w szerokim tego słowa
znaczeniu, tak bardzo potrzebny
w wieku senioralnym.(60+).

Sprawdzianem trafności  po-
mysłu była duża liczba osób
chcących rozwijać swoje tego
rodzaju potrzeby. Zmuszeni by-
liśmy wprowadzić więc pewną
selekcję naboru. Postanowili-
śmy zająć się osobami  posiada-
jącymi już pewien zasób wiedzy
o brydżu, aby wyrównać po-
ziom gry. Poprzez naszą selekcję
w okresie kilkunastu lat prze-
szło  kilkadziesiąt osób z róż-
nych dzielnic stolicy.

Dzisiaj, po 15 latach działania
sekcji brydżowej, ukształtował
się stały zespół (ok. 20 osób) o
wyrównanych  poziomach takty-
ki i wiedzy brydżowej. Niezmier-
nie ważne też, że narodził się
również  zwyczaj wspólnych to-
warzyskich obchodów świąt i
imienin.

Przy pytaniach o znaczenie
brydża posługuję się często  po-
glądami różnych osób (star-
szych i młodszych). Ostatnio za-

imponowała mi wypowiedź
znanej aktorki Renaty Dance-
wicz – członkini Polskiego
Związku Brydża Sportowego
(Przegląd nr.3 - 2018): ”Brydż to
szczególna gra. To nie jest poker,
gdzie gra się na pieniądze, to
nie jest hazard. Brydż jest,  mo-
im zdaniem, najszlachetniejszą
rozrywką. Wymaga współpra-
cy, bo gra się parami .Fascynują-
ce jest również to, że zawsze
chcesz jednak wygrać. Kiedy nie
wygrywasz, to chcesz się ode-
grać. Ale myślę, że najważniej-
sze są okoliczności towarzyskie.
Tworzymy  zgraną, paczkę przy-
jaciół z różnych dzielnic War-
szawy. To nawet rodzaj” brydżo-
wej sekty” – wyznała pani Dan-
cewicz. 

My w DK Stokłosy stworzyli-
śmy też taką „sektę” brydżową. 

Z okazji naszej  „15” pragne
podziękować kierownikowi Do-
mu Kultury Stokłosy Witoldowi
Pizło za udostępnianie nam w
DK pomieszczeń i za życzliwość,
jaką darzy naszą „sektę”. 

S ł a w o m i r  L i t w i n

AAżż ww1177 kkoonnkkuurreennccjjaacchh lleekkkkooaattlleettyycczznnyycchh wwyyssttaarrttoowwaałłoo 115500
cchhłłooppccóóww ii ddzziieewwcczząątt ww wwiieekkuu 77-1199 llaatt nnaa ttaarrttaannoowwyymm ssttaaddiioonniiee
AAmmeerriiccaann SScchhooooll ooff WWaarrssaaww ww BBiieellaawwiiee nnaa pprrzzeeddmmiieeśścciiuu KKoonnssttaann-
cciinnaa.. BByyłłaa ttoo wwssppaanniiaałłaa pprroommooccjjaa ddyyssccyypplliinnyy zzwwaanneejj kkrróólloowwąą
ssppoorrttuu,, zzoorrggaanniizzoowwaannaa pprrzzeezz cczztteerrookkrroottnneeggoo mmiissttrrzzaa oolliimmppiijjsskkiiee-
ggoo ww cchhooddzziiee RRoobbeerrttaa KKoorrzzeenniioowwsskkiieeggoo ii jjeeggoo kklluubb RRKK AAtthhlleettiiccss..
RRoozzeennttuuzzjjaazzmmoowwaannaa mmłłooddzziieeżż sszzeeśścciiuu sszzkkóółł zz WWaarrsszzaawwyy,, KKrraakkoo-
wwaa ii WWrrooccłłaawwiiaa nniiee cchhcciiaałłaa ooppuusszzcczzaaćć ssttaaddiioonnuu nnaawweett ppoo zzaakkoońń-
cczzeenniiuu zzaawwooddóóww.. CCzzyyżżbbyy zzaarraazziiłłaa ssiięę jjuużż ww ssppoossóóbb nniieeuulleecczzaallnnyy
bbaakkccyylleemm lleekkkkooaattlleettyykkii??

15-lecie  warszawskiej sekcji brydżowej na Ursynowie
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PPOOŻŻYYCCZZKKII WW 2244 HH (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

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

KKAANNAAPPĘĘ narożną rozkładaną
tanio sprzedam, 510 544 669

KKUUPPIIĘĘ znaczki, książki, monety,
obrazy, meble, medale, pocztówki,
601 235 118; 22 253 38 79

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSKKUUPP odzieży, 502 275 714

SSKKUUPP AAUUTT II MMOOTTOOCCYYKKLLII
KAŻDY STAN, 
791 373 004

AANNGGIIEELLSSKKII, doświadczenie,
dojazd, 601 333 707

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA,, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
RROOSSYYJJSSKKII, 504 213 003

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361

DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjno-
budowlane, leśne, Prażmów, 
602 770 361

SSPPRRZZEEDDAAMM działkę 1790 m2

Zalesie Górne. Wszystkie media.
Bezpośrednio, 789 472 314

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
! 6600 mm 22, Nowe Miasto, super

standard, cisza, spokój, 
601 720 840

!BBeemmoowwoo, 2 pokoje 66 m2,
piękne mieszkanie, c. 540 tys. zł,
601 720 840 

!CCeennttrruumm,75 m2, 3 pok., 
ul. Wilcza,  świetny standard, do
wejścia, 601 720 840

!KKaabbaattyy, 155 m2, piękne
mieszkanie z trzema balkonami,
dwoma garażami i dwoma
miejscami garażowymi. Winda.
Niedaleko metro, c. 1.500 tys. zł,
601 720 840

!KKaabbaattyy, niedaleko metra, 
3 pokoje 67 m2. ładne i ciche
mieszkanie, 601 720 840

!KKrraakkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840

!MMookkoottóóww, 58 m2, 
2 pokoje,wysoki standard, blisko
metra, ochrona, garaż, 
601 720 840

!MMookkoottóóww, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój, 
601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, 70 m2, 
4 pok., zł 560 tys., do neg., 
601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza 
i spokój, kamienica, 601 720 840

! SSttaarróówwkkaa, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 
601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 2 pok.,56 m2, ładne
mieszkanie dwustronne, obok
metra, do wejścia, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 3 pok.,65 m2, dobry
standard, do wejścia, ul. Lanciego,
620 tys.zł, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 53 m2, do wejścia,
390 tys.zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 4 pok. 103 m2,
piękne mieszkanie w wysokim
standardzie, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 87 m2, 3 pok., tylko
780 tys. zł, ładne - do wejścia, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 139 m2, ładne
mieszkanie, ochrona, cisza, spokój,
tylko 1.200 tys. zł - do neg., 
601 720 840

DDoommyy::
!DDoomm 300 m2, Służewiec,

okolice Puławskiej, świetna
lokalizacja, 601 720 840

!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

!DDoomm ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840

!DDoomm Sadyba, 220 m2, ładne
pół bliźniaka, świetne
wykończenie, piękny ogród, do
wejścia, 601 720 840

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

!KKoonnssttaanncciinn, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1.049 tys.
zł, 601 720 840

!MMookkoottóóww, pół bliźniaka
220/280 m 2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra 
cena 1.290 tys. zł, 601 720 840,, 

!MMookkoottóóww, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,, 

! PPoowwssiinn, 240m2, ładne pół
bliźniaka, dobry standard, piękny
ogród, tanio 1.250 tys. zł, do neg.,
601 720 840,, 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2.500 tys. zł, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

! JJóózzeeffoossłłaaww, działka 1200 m2,
media, blisko lasu,
601 720 840,
!KKoonnssttaanncciinn, działka 1671 m2,

piękna, wszystkie media, dobra
cena, 601 720 840,

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

!WWiillaannóóww, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!MMookkoottóóww 125 m2, Pod

Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!WWiillaannóóww, lokal handlowy 

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,

WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 
SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

DDAAMM w biurze rachunkowym na
Ursynowie pracę osobie z
doświadczeniem w pełnej
rachunkowości, 666 66 44 82

FFIIRRMMAA produkcyjna z Piaseczna
k/Warszawy zatrudni
OPERATORA PRAS - ŚLUSARZA z
umiejętnością wykonywania prac
na prasach hydraulicznych i
mimośrodowych. Mile widziane
doświadczenie zawodowe, 668
128 571;604 220 442, mail:
e.jaworska@sertapolska.pl

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

PPRRZZYYJJMMĘĘ do pracy kobiety.
Sprzątanie biur i salonu

samochodowego na Ochocie.
Zgłoszenia pod tel. 601 20 20 59

PPOOZZNNAAMM samotnego Pana ok.
70 na miłe spacery, 508 371 621

AAAAAA  AANNTTEENNYY..  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,,
drzwi antywłamaniowe, 

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

CCYYKKLLIINNAA,, 22 240 36 56
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków

szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214 

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

GGAAZZ, hydraulika, 513 965 304
GGLLAAZZUURRAA, hydraulika, 

22 240 87 31
HHYYDDRRAAUULLIIKKAA, remonty, 

602 651 211

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp., 
22 644 52 59, 501 122 888

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO,, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

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

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT BBUUSSEEMM, TANIO,

SOLIDNIE, 604 555 942

UUDDRROOŻŻNNIIAANNIIEE kanalizacji,
maszynowo, 602 651 211

WWIIEERRCCEENNIIEE, KARNISZE, itp. 
608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588 

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

Centrala 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  4 4 3  6 4  0 0
Wydział Obsługi Mieszkańców

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

Urząd Skarbowy 2 2  5 0 2  0 0  0 0
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 2 6  6 7  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

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

PPo pro pr zzerer wiewie
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje ZZuuzzaannnnaa PPłłoottkkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 2266 mmaajjaa,, 1133..0000:: „Biu-
ro Tropicieli Iluzji” – spektakl i
warsztaty dla dzieci. Bilety w
Domu Sztuki w dniu imprezy od
godz. 12.00.

SSoobboottaa,, 2266 mmaajjaa,, 1188..0000:: Ki-
no Dokumentu w Domu Sztu-
ki zaprasza na pokaz pn. „Trzy-
dziestka Kalejdoskopu” zorga-
nizowany z okazji jubileuszu
trzydziestolecia Studia Filmo-
wego Kalejdoskop. W progra-
mie: film Stanisława Muchy
„Reality Shock” i nominowa-
ne do Oscara „89 mm od Euro-
py” Marcela Łozińskiego. Part-
ner pokazu: Stowarzyszenie
Filmowców Polskich. Wstęp
wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 2277 mmaajjaa,, 1188..0000::
koncert „Czar piosenki retro”.
Wystąpi wokalistka: Klaudia Ku-
lik. Prowadzenie: Wojciech Dą-
browski. Wstęp wolny.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii – Klubu Seniora (ul. Pię-
ciolinii 10, tel. 22 643 02 10) i
Modelarni Lotniczej (ul. K. Kar-
dasia „Orkana” 1, tel. 22 643 12
82), która od poniedziałku do
piątku w godz. 15.00-21.00 or-
ganizuje zajęcia dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych (w tym senio-
rów). Wstęp wolny.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

2277 mmaajjaa ((nniieeddzziieellaa)) oo ggooddzziinniiee
1177::0000 odbędzie się u nas werni-
saż prac uczestników zajęć pla-
stycznych dla dorosłych Spotka-
nie ze sztuką po latach. Prowa-
dzonych przez ursynowską ar-
tystkę plastyka Barbarę Bielecką-
Woźniczko. Wstęp wolny!

Zajęcia dla seniorów “Pilates i
zdrowe plecy na Ursynowie”. We
wtorki, w grupie ćwiczącej od
godziny 13:00, zostało jeszcze 8
wolnych miejsc! 

WW nniieeddzziieellęę 2277 mmaajjaa zaprasza-
my na spektakl dla dzieci pt.  „Ro-
dzina Adamsów” w wykonaniu
naszych najmłodszych aktorów.
Uczestników zajęć teatralnych.
Godzina 18:00. Wstęp wolny.

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

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

2255 mmaajjaa ((ppiiąątteekk)) ggooddzz.. 1188 kon-
cert “ Odrobina szczęścia w miło-
ści...” w programie: ludowe inspi-
racje, melodie świata dla naszych
mam. Wykonawcy: Zespół APA-
SJONATA oraz uczniowie Studia
Wokalnego opieka artystyczna,
wokalna i prowadzenie koncertu
- Izabela Wardak akompaniament
i opracowanie muzyczne - Euge-

niusz Strociak. Wstęp - zaprosze-
nia do odbioru w DK imielin.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

2244..0055,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000 -
KLUB  PODRÓŻNIKA pt. „JERO-
ZOLIMA – miasto  miast  ”. Spotka-
nie poprowadzi Grzegorz KOSSON.

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

2244 ((cczzwwaarrtteekk)),, ggooddzz.. 1199..3300 -
Koncert z cyklu: Jazz w NOK
OLD TIMERS – wstęp wolny

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2244..0055 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
Język, historia, kultura pt. „Wy-
bitni językoznawcy polscy: Wi-
told Doroszewski”

2299..0055 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Tycja-
na: historie malarzy, historie ob-
razów pt. „Wieczne gody mistrza
z Werony: Paolo Veronese”

PPoocczząątteekk zzaawwsszzee oo 1199.. WWssttęępp
wwoollnnyy!!

Kolejny raz jako egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej poprawiałem
tegoroczne prace maturalne z matematyki. Stwierdzam, że w znanym dowcipie
internetowym nie ma cienia przesady.

MMAATTUURRAA 11995500

Drwal ściął drzewo za 100 złotych,
5 % odpala.

Drugie tyle - koszt roboty.
Oblicz dochód drwala.

MMAATTUURRAA 11998800

Drwal ściął drzewo za 100 złotych,
Na pniu sprzedał całość.
Przepił dychę do soboty.

Ile mu zostało?

MMAATTUURRAA 22000000

Drwal ściął drzewo za 100 złotych,
Dychę wziął pan Czesio.

Koszt odejmij od tej kwoty.
Zaznacz: dziewięćdziesiąt.

MMAATTUURRAA PPOO RREEFFOORRMMIIEE

Z tym zadaniem ma kłopoty
Niejeden mądrala:

Drwal ściął drzewo za 100 złotych.
Pokoloruj drwala.

W o j t e k  D ą b r o w s k i

ROZWÓJ EDUKACJI W POLSCE
ZADANIA Z MATEMATYKI 

DAWNIEJ I DZIŚ

INAUGURACJA XV OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU
PIOSENKI RETRO IM. MIECZYSŁAWA FOGGA

((ww 111177 rroocczznniiccęę uurrooddzziinn))
pod Honorowym Patronatem Prezydenta m.st. Warszawy, Rodziny Foggów, Biblioteki Polskiej

Piosenki w Krakowie i Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

3300 MMAAJJAA 22001188 ((śśrrooddaa)),, ggooddzz.. 1144::0000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego,

ul. Kozia 11. Po spotkaniu zapraszamy do zwie-
dzenia wystawy Kabarety i rewie dwudziestole-
cia międzywojennego w Polsce.

2277 MMAAJJAA 22001188 ((nniieeddzziieellaa)),, ggooddzz.. 1188::0000
Dom Sztuki, Warszawa Ursynów, ul. Wiolinowa

14. Koncert z udziałem Klaudii Kulik laureatki na-
grody publiczności konkursu wokalnego XIV
OFPR’2017

2266 MMAAJJAA 22001188 ((ssoobboottaa)),, ggooddzz.. 1133::0000

Saska Kępa, Zaułek Marii i Aleksandra Żab-
czyńskich. Spotkanie z piosenką retro w ramach
Święta Saskiej Kępy

WWsszzyyssttkkiiee iimmpprreezzyy ppoopprroowwaaddzzii WWoojjcciieecchh DDąą-
bbrroowwsskkii,, dyrektor artystyczny OFPR, Gościem spe-
cjalnym będzie Michał Fogg, prawnuk Mieczysława.

Ponadto podczas Święta Saskiej Kępy wystąpią lau-
reaci Złotych Liści Retro: Warszawska Orkiestra Senty-
mentalna, Łukasz Jemioła Trio, Grupa Warszawiaki
Mała orkiestra dancingowa Noama Zylberberga, Voice
Band (szczegółowy program na stronach organizatorów) 
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