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T o już nie te czasy, gdy książę
Adam Czartoryski (1770 -
1861) szarogęsił się w Eu-

ropie, załatwiając z jednej strony
osobiste sprawy rodowych dóbr, z
drugiej zaś próbując za wszelką ce-
nę w jakikolwiek sposób restauro-
wać porozbiorową Rzeczpospoli-
tą. Ten sławny arystokrata umiał
w młodych latach skumplować się
w Berlinie z późniejszym geniu-
szem niemieckiej poezji Johannem
Wolfgangiem Goethe’m, by potem
stać się stałym bywalcem dworów
największych monarchów Europy,
objąć funkcję ministra spraw za-
granicznych carskiej Rosji, przy
której początkowo widział przy-
szłość Polski, a wreszcie dostać od
Mikołaja I Romanowa wyrok
śmierci przez ścięcie toporem za
przyłączenie się do Powstania Li-
stopadowego. 

W podręcznikach historii
dla młodzieży postać
księcia Adama uwypu-

kla się zwłaszcza jako późniejszego
lidera antyrosyjskiego obozu poli-
tycznego, który wziął nazwę od
paryskiego budynku (Hotel Lam-
bert), gdzie książę, począwszy od
1833 roku,  spędził ostatnie lata
życia. Cokolwiek powiedzieć o
Czartoryskim, przynajmniej jed-
no jest pewne: był to Europejczyk w
każdym calu, władający biegle pa-
roma językami, mason pierwszej
wody, ale też niewątpliwy patriota,

w 1792 odznaczony Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Virtuti Militari
za bohaterski udział w wojnie pol-
sko-rosyjskiej, w trakcie której ja-
ko rotmistrz chorągwi w 7. Bryga-
dzie Kawalerii Narodowej dzielnie
stawał w bitwie pod Grannem. Gdy
parę lat później nabrał prorosyj-
skich przekonań i utwierdził się w
przekonaniu, że Polsce będzie naj-
lepiej pod skrzydłami cara, marzy-
ło mu się jednocześnie pokojowe
zjednoczenie państw Starego Kon-
tynentu w postaci Ligi Europy, co
było pomysłem na miarę znacznie
szerszej XX-wiecznej Ligi Narodów. 

D ziś marzenie Czartoryskie-
go się poniekąd spełniło,
Polska jest pełnoprawnym

członkiem Unii Europejskiej i wła-
śnie przychodzi nam wybrać
przedstawicieli RP na kolejną ka-
dencję w Europarlamencie. Próż-
no jednak rozglądać się za kan-
dydatem tej klasy co Czartoryski,
jakkolwiek w gronie startujących
w wyborach w warszawskim okrę-
gu IV jest ktoś z arystokratycznym
rodowodem – nasz sąsiad z Ursy-
nowa, znany lekarz, całkiem nie-
dawno minister zdrowia Konstan-
ty Radziwiłł. No cóż, mamy inne
czasy i nie jest tak, że władza w
poszczególnych państwach prze-
chodzi z rąk do rąk wyłącznie w
kręgach zasiedziałej od setek lat i
świetnie wykształconej arystokra-
cji, połączonej na dodatek w ska-
li Europy więzami krwi. Feudalny
model wszędzie już zastąpiła de-
mokracja, chociaż w niektórych
państwach zachowuje się instytu-
cję monarchy w celach ceremo-
nialnych. Dlatego np. królowa bry-
tyjska, „panująca” od 1952 roku
Elżbieta II, nie ma nic do powiedze-
nia w kwestii wyjścia Brytyjczy-
ków z Unii (tzw. brexitu). My na
szczęście, jako obywatele RP, nie-

zależnie od tego czyśmy patrioci
czy idioci, murarze czy lekarze,
nekrofile czy pedofile – mamy pra-
wo głosować 26 maja na miłych
naszemu sercu pretendentów do
miana europarlamentarzysty. A
dopóki nie nastanie cisza wybor-
cza – głośno pyskować na ten te-
mat, opowiadając się za nomina-
tami naszej ulubionej partii albo
koalicji ugrupowań. 

W ubiegłym roku miałem
okazję przyjrzenia się
Parlamentowi Europej-

skiemu od kulis, udając się tam ja-
ko jeden z delegatów korpusu pol-

skiej prasy lokalnej i lobbowałem
za dyrektywą unijną chroniącą
prawa twórców w starciu z gigan-
tami od upowszechniania interne-
towej sieczki. Mogę stwierdzić – nie
bez satysfakcji, że moja misja w
Strasburgu przyniosła oczekiwa-
ny skutek, chociaż polscy eurode-
putowani, których akurat miałem
okazję przekonywać do moich po-
glądów, głosowali później przeciw-
ko wspomnianej dyrektywie. Na
szczęście większość głosujących
okazała się od nich mądrzejsza, a
ja wiem już teraz, że w razie we-
wnątrzpolskiego zacietrzewienia

partyjnego i rozgrywania party-
kularnych interesów, mogę liczyć
na wsparcie Europejczyków z
prawdziwego zdarzenia. I tak być
powinno w sytuacji, gdy świat jest
już w całym tego słowa znaczeniu
globalną wioską. 

J eśli chodzi o czekające nas 26
maja wybory, to z Warsza-
wy i okolic (powiaty piase-

czyński, zachodni, grodziski, legio-
nowski, nowodworski, otwocki,
pruszkowski i wołomiński)  może-
my wybrać do Europarlamentu 5
deputowanych. Bardziej znane w
skali kraju nazwiska w puli kandy-

datów, to wyliczając alfabetycznie:
Robert Biedroń, Michał Boni,
Krzysztof Bosak, Włodzimierz Ci-
moszewicz, Ryszard Czarnecki,
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Anna
Grodzka, Robert Gwiazdowski,
Andrzej Halicki, Danuta Hübner,
Monika Płatek, wspomniany Kon-
stanty Radziwiłł, Jacek Saryusz-
-Wolski, Joanna Scheuring-Wie-
lgus, Andrzej Smirnow, Monika
Płatek, Adrian Zandberg. 

C o ciekawe, w okręgu IV
chciał się ubiegać o mandat
niedawny członek Rady Ur-

synowa i wiceburmistrz – Wojciech
Matyjasiak, który pozostając w
ugrupowaniu Bezpartyjnych Sa-
morządowców dołączył do Polski
Fair Play Roberta Gwiazdowskie-
go, ale Gwiazdowski nie zdołał za-
rejestrować swojego komitetu we
wszystkich okręgach i pan Woj-
ciech musiał zrezygnować ze star-
tu, nie widząc realnych szans.

T rzech europosłów ma wy-
brać reszta Mazowsza
(okręg nr 5), a wśród kan-

dydatów znaleźli się: Adam Bie-
lan, Kaja Godek, Jarosław Kali-
nowski, Dariusz Rosati, Zbigniew
Kuźmiuk, Marian Piłka i Andrzej
Rosiewicz, który, podobnie jak
Wojciech Matyjasiak, dołączył do
drużyny Roberta Gwiazdowskie-
go, no i tak samo się rozczarował.
A szkoda, bo nasz były ursynow-
ski sąsiad, swego czasu ostro jaz-
zujący, mógłby zamienić nudne
sesje Europarlamentu w rytmicz-
ne jam sessions. Co najważniej-
sze zaś, zwłaszcza dla budżetu
Rzeczypospolitej, na pewno po-
trafiłby zauroczyć zachodnich
bankierów, o których nam śpie-
wał jeszcze za Peerelu. 

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

TT ww óó jj  ww yy bb óó rr  ss pp oo śś rr óó dd  rr óó żż nn yy cc hh  ff ii gg uu rrTT ww óó jj  ww yy bb óó rr  ss pp oo śś rr óó dd  rr óó żż nn yy cc hh  ff ii gg uu rr
RYS. PETRO/AUGUST



3



4

PPAASSSSAA:: RRoozzppoocczzęęłłaa ssiięę nnoowwaa eeddyyccjjaa
BBuuddżżeettuu OObbyywwaatteellsskkiieeggoo.. CCoo nnoowweeggoo
nnaass cczzeekkaa,, bboo wwiiaaddoommoo,, żżee zzmmiiaannęę pprroo-
cceessuu wwyymmuussiiłłyy mm.. iinn.. zzaappiissyy uussttaawwyy??

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: Tak, konkretnie
ustawy o samorządzie gminnym. Przede
wszystkim znacząco zwiększyła się
kwota na realizację wszystkich pomy-
słów mieszkańców. W ubiegłej edycji
na ten cel z budżetu m. st. Warszawy
wydzielono ponad 64 miliony złotych,
w obecnej – już szóstej – ponad 83 milio-
ny.  Zmieniła się też nazwa – Budżet
Partycypacyjny został zamieniony na
Obywatelski. Projekty można zgłaszać
do 10 czerwca, zarówno na poziomie
dzielnicowym jak i ogólnomiejskim.
Zmieniła się liczba wymaganych podpi-
sów na liście poparcia projektu – w przy-
padku projektów dzielnicowych jest to
20 podpisów mieszkańców danej dziel-
nicy, a ogólnomiejskich – 40 podpisów
warszawiaków. Nie ma też dzielnico-
wych zespołów, które pełniły rolę spo-
łecznego ciała doradczego oceniając m.
in. kryterium ogólnodostępności i odwo-
łania od negatywnej weryfikacji wnio-
sków. W tym roku obowiązuje jedna de-
finicja dla całej Warszawy, która mówi o
tym, że korzystanie z projektu musi być
bezpłatne. W przypadku projektów in-
frastrukturalnych, remontowych lub po-
legających na zakupie sprzętu musi być
spełniony warunek minimalnej  dostęp-
ność czyli 25 godzin tygodniowo, mię-
dzy 06.00 a 22.00, z uwzględnieniem
sobót i niedziel. W przypadku tzw. pro-
jektów miękkich, a więc wszelkiego ty-
pu zajęć czy warsztatów, muszą być
wskazane zasady informowania o termi-
nie, sposobie i rekrutacji, zwłaszcza gdy
projekt jest skierowany do ograniczo-
nej grupy odbiorców.

CCzzyy zzmmiieenniiaa ssiięę ssppoossóóbb wwyybbiieerraanniiaa
pprroojjeekkttóóww pprrzzeezz mmiieesszzkkaańńccóóww??

Przede wszystkim w tej edycji głoso-
wanie odbędzie się w dniach 6 – 23
września, a nie jak do tej pory w czerw-
cu. Tradycyjnie głosować może każdy
mieszkaniec stolicy, ale swoje głosy bę-
dzie mógł oddać na maksymalnie 15
projektów dzielnicowych jednej wybra-
nej dzielnicy – oczywiście polecam Ur-
synów oraz maksymalnie 10 projektów
ogólnomiejskich. Wybierając, nie bę-
dziemy musieli ograniczać się kwotą
przeznaczoną na dany obszar, po pro-
stu wybieramy konkretną liczbę pomy-
słów. Te, które zwyciężą, zostaną zreali-
zowane w przyszłym roku. Niezmiennie
będzie można głosować, wypełniając
papierową kartę w urzędzie lub elektro-
nicznie. 

CCzzyy ssąą jjeesszzcczzee jjaakkiieeśś zzmmiiaannyy??

Nie ma podziału dzielnic na obszary
– jest tylko jeden ogólnodzielnicowy,
więc teoretycznie trudniej mogą mieć
wnioski dotyczące małej liczby osób lub
enklaw. Najważniejszą zmianą jest brak
możliwości składania projektów na tere-
nach spółdzielni mieszkaniowych i pry-
watnych, a jak wiemy na Ursynowie ta-
kich miejsc jest bardzo dużo. Zgodnie z
zapisami uchwały Rady Miasta w spra-
wie Budżetu Obywatelskiego – Miasto
Warszawa musi posiadać tytuł prawny
do dysponowania nieruchomością, na
której projekt będzie realizowany. W
praktyce oznacza to, że możemy budo-
wać, modernizować tylko na gruntach
miejskich, a zajęcia, warsztaty, koncer-
ty i seanse filmowe mogą odbywać się
tylko w miejskich placówkach. Mam na-
dzieję, że w przyszłej VII edycji, której
start zaplanowany jest na koniec 2019
roku, ten zapis ulegnie zmianie.  

MMóówwiiłł PPaann oo ooggóóllnneejj kkwwoocciiee nnaa tteeggoo-
rroocczznnyy BBuuddżżeett OObbyywwaatteellsskkii,, aallee jjaakk wwyy-
gglląąddaa oonnaa nnaa UUrrssyynnoowwiiee??

Kwota przeznaczona na realizację
pomysłów dzielnicowych została po-
dzielona ze względu na liczbę miesz-
kańców i na Ursynowie wynosi 4 986
682 złotych. Jest to trzecia kwota
wśród wszystkich warszawskich dziel-
nic. Więcej od nas mają tylko Moko-
tów i Praga Południe. Abyśmy mogli
pozytywnie ocenić wniosek, nie może
on przekroczyć limitu 997 336,40 zł,
na który składa się koszt realizacji,
oznakowania i eksploatacji w danym
roku. Trzeba pamiętać, że zgłaszać
można tylko projekty możliwe do wy-
konania w ciągu roku, czyli od stycz-
nia do grudnia 2020 i nie mogą one
zakładać wykonania jedynie doku-
mentacji projektowej bądź realizacji
jednego etapu, a kolejnych w następ-
nych latach. Musi to być kompletny
pomysł. 

CCzzyyllii jjaakkiiee ppoommyyssłłyy mmooggąą zzggłłaasszzaaćć
mmiieesszzkkaańńccyy??

Nie chcę ograniczać pomysłowości
ursynowian, ponieważ najlepiej wie-
dzą jakie potrzeby ma lokalna społecz-
ność. Mogę jedynie wskazać kierunki i
przytoczyć wcześniej złożone wnioski.
Wszelkiego rodzaju zieleń – nasadze-
nia, mała architektura, m. in. ławki i
kosze na śmieci, doświetlenia, moder-
nizacja placów zabaw i siłowni plenero-
wych, zajęcia sportowe i warsztaty dla
wszystkich grup wiekowych, koncerty.
To tylko kilka przykładów.

WWssppoommnniiaałł PPaann oo bbuuddżżeecciiee ooggóóllnnoo-
mmiieejjsskkiimm.. JJaakkiiee ppoommyyssłłyy bbęęddzziiee mmoożżnnaa
ttaamm zzggłłaasszzaaćć??

Na budżet ogólnomiejski przezna-
czono 24 933 409 złotych, a limit jed-
nego projektu wynosi 4 986 681, 80
zł. Mogą to być pomysły dotyczące ca-
łego miasta, kilku dzielnic lub takie,
które są w kompetencji biur, a nie dziel-
nic – np. wszelkie projekty związane z
teatrami. Jeśli mieszkaniec zgłaszają-
cy swój projekt błędnie go przypisze do
poziomu miejskiego lub dzielnicowe-
go, to pracownik weryfikujący będzie
mógł to zmienić. 

AA ggddzziiee mmoożżnnaa zzggłłaasszzaaćć pprroojjeekkttyy
ooggóóllnnoowwaarrsszzaawwsskkiiee??

Do urzędów dzielnic, a one przekażą
je do Centrum Komunikacji Społecznej. 

CCzzyy pprroojjeekkttooddaawwccyy mmooggąą lliicczzyyćć nnaa
ppoommoocc zzee ssttrroonnyy uurrzzęędduu??

Oczywiście. Serdecznie zapraszamy
na poniedziałkowe dyżury na parterze
ursynowskiego ratusza  w dniach 27
maja, 3 i 10 czerwca w godzinach 15.00
– 18.00. Pomocą służyć będą pracowni-
cy kilku wydziałów. Będzie także moż-
na uzyskać informacje dotyczące loka-
lizacji i podpowiemy jak wypełnić for-
mularze. Będziemy także na zbliżają-
cych się imprezach plenerowych czyli
pikniku historyczno-militarnym – Dniu
Cichociemnych w najbliższą niedzielę
26 maja w Parku im. Romana Kozłow-
skiego oraz w czasie Dni Ursynowa – 8
czerwca, także w tym samym miejscu.
Poza tym można telefonicznie i mailo-
wo skontaktować się z urzędnikami.
Kontakt do nich i wszelkie niezbędne in-
formacje dotyczące procesu można zna-
leźć na stronie www.ursynow.pl w za-
kładce poświęconej Budżetowi Obywa-
telskiemu. 

DDzziięękkuujjeemmyy zzaa rroozzmmoowwęę.. 

Z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą o Budżecie Obywatelskim

Blisko 5 milionów dla dzielnicy

Zgodnie z informacją
przekazaną przez Urząd
Dzielnicy Ursynów ruszyły
prace w związku z podpi-
saną w kwietniu umową,
której przedmiotem jest
odwodnienie kolejnego
odcinka ul. Farbiarskiej. 

Wartość realizowanej na zle-
cenie Urzędu Dzielnicy Ursynów
inwestycji to 690 000,00 zł brut-
to. Prace zakończą się do dnia
30 czerwca 2019 r. i będą obej-
mowały odwodnienie ul. Far-
biarskiej na odcinku długości ok.
101,3 m – od istniejącej studni
SR-31 do SR-34.

– Kontynuujemy prace związa-
ne z odwodnieniem ulic Zielo-
nego Ursynowa. W ubiegłej ka-
dencji wykonano odwodnienie
części ul. Farbiarskiej oraz 798
metrów na ul. Ludwinowskiej.
Teraz rozpoczęły się prace obej-
mujące kolejny odcinek ul. Far-

biarskiej o długości ponad 100
metrów. Jestem przekonany że
zarówno ta inwestycja jak i inne
dotyczące odwodnień, które re-
alizujemy w tym rejonie, popra-
wią bezpieczeństwo i komfort
życia mieszkańców – mówi bur-
mistrz Ursynowa Robert Kempa.

Warto zauważyć, jakie  inwe-
stycje poczyniono w związku z
kanalizacją deszczową. Otóż
Urząd Dzielnicy Ursynów zreali-
zował w 2016 roku zadanie inwe-
stycyjne odwodnienia ul. Farbiar-
skiej o wartości ponad 0,5 mln
złotych. Zakończono etap obej-
mujący odcinek ok. 170 m od ro-
wu melioracyjnego, będącego od-
biornikiem ścieków opadowych.

W przypadku ul. Ludwinow-
skiej wybudowano odwodnie-
nie na odcinku od ul. Farbiar-
skiej do ul. Kujawiaka o długości
412 m za kwotę ponad 2,1 mln zł
(do tego doszły wykupy grun-

tów za 0,4 mln zł). Na odcinku
tej ulicy od ul. Farbiarskiej do ul.
Puławskiej wybudowano od-
wodnienie o długość 386 m za
kwotę 1,7 mln zł.

A planuje się dodatkowe dzia-
łania w tym rejonie:

Dzielnica otrzymała przygo-
towany projekt odwodnienia ul.
Transportowców od mieszkań-
ców tworzących Niezależny Ko-
mitet Budowy Infrastruktury
Technicznej tej ulicy na odcinku
od ul. Ludwinowskiej do ul.
Głuszca. Mieszkańcy sami sfi-
nansowali opracowanie doku-
mentacji przez projektanta. W
marcu 2019 r. Urząd Dzielnicy
Ursynów wystąpił o zabezpie-
czenie dodatkowych środków na
budowę kanalizacji deszczowej
w 2020 roku oraz rozpoczął pro-
cedurę administracyjną związa-
ną ze zgłoszeniem zamiaru bu-
dowy sieci.

Urząd Dzielnicy Ursynów jako pierwsza
jednostka samorządowa w Polsce rozpo-
czyna projekt badawczo-rozwojowy, któ-
rego efektem ma być optymalizacja pro-
cesów i kosztów związanych z funkcjo-
nowaniem placówek oświatowych na te-
renie Dzielnicy.

W dniu 10 maja 2019 r. została zawarta umowa
przewidująca trzy etapu realizacji projektu. Do
pierwszego etapu zostały zakwalifikowane trzy
szkoły podstawowe z przedszkolem (przy ul. Wil-
czy Dół 4, ul. ZWM 10, ul. Hirszfelda 11) oraz dwie
szkoły podstawowe (przy ul. Lokajskiego i ul. Ta-
necznej). Pierwsze efekty poznamy już na począt-
ku września tego roku. Kolejne dwa etapy, które
obejmują wszystkie pozostałe placówki na Ursyno-
wie, mają się zakończyć 14 sierpnia 2020 r.

Partnerem Urzędu Dzielnicy Ursynów zostało
Studio Vector. Zespół składa się z kadry naukowej
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz cer-
tyfikowanych ekspertów branżowych.

W tym samym dniu w Urzędzie Dzielnicy Ursy-
nów odbyła się konferencja naukowa, mająca na
celu zaprezentowanie projektu oraz szkolenie z za-
rządzania nieruchomościami dla dyrektorów pla-
cówek oświatowych.

Do przygotowania i skompletowania danych
potrzebnych dla przeprowadzenia badań anali-

tycznych burmistrz Robert Kempa powołał zespół
składający się z zastępcy naczelnika Wydziału In-
frastruktury Adama Bonieckiego oraz pracowni-
ków Referatu Infrastruktury Miejskiej 

Badania przeprowadzone zostaną w czterech
obszarach: zarządzanie powierzchnią nierucho-
mości w oparciu o metodologię Miejsc Powsta-
wania Kosztów, zarządzanie obszarem technicz-
nym nieruchomości poprzez systematyzację in-
formacji o kluczowych instalacjach i urządze-
niach technicznych oraz ocenę stanu technicz-
nego pomieszczeń, zarządzanie energią poprzez
przeprowadzenie audytów energetycznych dla
wybranych nieruchomości oraz przeglądów
energetycznych dla pozostałych nieruchomo-
ści, wizualizację nieruchomości do celów za-
rządczych z wykorzystaniem technologii foto-
grafii 360°.

Po zakończeniu projektu Urząd szacuje uzy-
skanie oszczędności w wydatkach na media na po-
ziomie minimum 500 000 złotych. Współpraca
obejmie również testowanie innowacyjnego symu-
latora edukacyjnego dla zarządców nieruchomo-
ści, realizowanego przez Studio Vector w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020, którego celem jest wspieranie kadry
zarządzającej w efektywnym zarządzaniu nieru-
chomościami.

Ruszyły prace na ul. Farbiarskiej

Niższe koszty ursynowskich placówek
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

W czwartek 16 maja w
Szkole Podstawowej w
Mrokowie odbyła się kon-
ferencja pt. pt. „30 lat pol-
skiej transformacji – inte-
gracja diaspory azjatyc-
kiej na Mazowszu”.  Go-
spodarzem i głównym or-
ganizatorem konferencji
była  Gmina Lesznowola,
gdzie w Wólce Kosowskiej
zlokalizowane jest naj-
większego w Europie Środ-
kowo - Wschodniej  azja-
tyckie centrum handlowe. 

Powstanie na terenie gminy
w latach 90. azjatyckiego cen-
trum było impulsem do rozwo-
ju gospodarczego gminy. Cen-
trum  to miejsce pracy dla
mieszkańców gminy i rzeszy
imigrantów pochodzenia azja-
tyckiego, dla których Leszno-
wola to także nowy dom. Wie-
lokulturowość, która się z tym
wiąże, jest dużą wartością, ale
też dużym wyzwaniem, przede
wszystkim w zakresie edukacji,
z czym lesznowolski samorząd
nauczył się dobrze radzić. Szko-
ła Podstawowa w Mrokowie,
gdzie w większości przypadków
trafiają dzieci z rodzin imi-
granckich, stała się krajowym
liderem w zakresie rozwiązań
ułatwiających proces asymila-
cji szkolnej. O historii, teraźniej-
szości i możliwościach prze-
kształcenia obecnego  centrum
handlowego w nowoczesny
ośrodek biznesowy można było
usłyszeć  podczas międzynaro-
dowej konferencji, która odby-

wała się właśnie w szkole w
Mrokowie.

Współorganizatorem konfe-
rencji był niedawny wicepre-
mier, obecnie prezes Izby Prze-
mysłowo-Handlowej Polska –
Azja  Janusz Piechociński, wraz
z innymi organizacjami zrzesza-
jącymi przedsiębiorców pocho-
dzenia azjatyckiego: Stowarzy-
szeniem Wietnamczyków w Pol-
sce, Stowarzyszeniem Wspiera-
nia Przedsiębiorczości w Wólce
Kosowskiej Wólka Center oraz
Stowarzyszeniem Przedsiębior-
ców Polska -Turcja. Patronat nad
przedsięwzięciem objął Marsza-
łek Województwa Mazowieckie-
go oraz Ambasadorzy – Chiń-
skiej Republiki Ludowej i Socja-
listycznej Republiki Wietnamu.
Konferencja wzbudziła ogromne
zainteresowanie. Wśród gości
oprócz przedsiębiorców z Chin i
Wietnamu znaleźli się także Ma-
lezyjczycy, Indonezyjczycy i Ko-
reańczycy. 

Występ artystów 
wietnamskich

Konferencja rozpoczęła się
od występów wietnamskich ar-
tystów. Następnie głos zabrała
wójt Maria Jolanta Batycka-
-Wąsik, która przedstawiła
Lesznowolę jako gminę wielo-
kulturową.

– Priorytetem naszego samo-
rządu jest tworzenie przyjaznych
warunków dla rozwoju przed-
siębiorczości, ale także podej-
mowanie działań przyczyniają-
cych się do integracji społecznej

– mówiła. – Mam nadzieję, że
dzisiejsze spotkanie będzie in-
spiracją do nawiązywania no-
wych relacji biznesowych.

Zaproszonych do Mrokowa
gości, wśród których było nie tyl-
ko wielu Wietnamczyków i Chiń-
czyków, ale także Turków, Indo-
nezyjczyków i Koreańczyków,
oficjalnie powitał Janusz Pie-
chociński.

– Budujemy drogi i mosty do
współpracy – zaznaczył. Następ-
nie głos zabrali przedstawiciele
ambasad Chin i Wietnamu, któ-
rzy podkreślili silne związki z
Polską.

– Ostatnich 30 lat to czas wiel-
kiego rozwoju naszego kraju –
podsumowała Aleksandra Han-
zel, która reprezentowała mar-
szałka województwa Adama
Struzika. – Mazowsze jest jed-
nym z najszybciej rozwijających
się regionów w Unii Europejskiej.
Doceniamy wkład społeczności
azjatyckiej w ten proces.

Konferencję zdominowały
liczne prezentacje. Najpierw
dr Elżbieta Kazubek, dyrektor
Mazowieckiego Biura Planowa-
nia, mówiła o potrzebie współ-
działania i priorytetach inwe-
stycyjnych, które w przyszłości
mogą zaowocować jeszcze lep-
szą współpracą. Potem przed-
stawiciele Chin i Wietnamu
opowiedzieli trochę o swoich
społecznościach, mieszkających
od lat w Polsce (wielu Chińczy-
ków i Wietnamczyków żyje w
gminie Lesznowola i prowadzi
interesy w Wólce Kosowskiej).
Było też sporo o samym cen-
trum przy ul. Nadrzecznej, któ-
re ma szansę stać się w przy-
szłości nie tylko ośrodkiem han-
dlowym, lecz także miejscem
aktywności społecznej.

Azjaci w naszej 
szkole

Liczba uczniów obcokrajow-
ców w szkole w Mrokowie stale
rośnie. Ze statystyk przedstawio-
nych przez dyrektorkę  tej pla-
cówki Małgorzatę Perzynę, wy-
nika, że w roku szkolnym
2009/2010 w szkole uczyło się 4
obcokrajowców, w roku
2013/2014 liczba ta wzrosła do
49 osób, a w roku 2018/2019 w
szkole uczy się 148 uczniów z
rodzin imigranckich, co stano-
wi 20,6 proc. liczby uczniów
ogółem.  82 uczniów ma narodo-
wość wietnamską, 48 pochodzi
z Chin. Pojedyncze osoby pocho-
dzą z innych krajów azjatyckich
oraz europejskich. Dzieci z ro-
dzin azjatyckich uczęszczają tak-
że do gminnych przedszkoli w
Jastrzębcu i w Kosowie. 

Lesznowola Kick-Boxing Fight
Już po raz drugi Wójt i Samorząd Gminy Lesznowola zapraszają na nocną galę
Kick-Boxingu. To gratka dla miłośników tego sportu,  cieszącego się coraz więk-
szą popularnością. 

Gala “Lesznowola Kick-Boxing Fight II “ odbędzie się w sobotę 1 czerwca o godz. 19.00 w Cen-
trum Edukacji i Sportu przy ul. Kwiatowej 28 w Mysiadle (wejście od hali sportowej). W progra-
mie m. in. walki o tytuł zawodowego Mistrza Polski PZKB:

K-1/- 67kg: Kamil Rościński (Samuraj Sanok) vs Paweł Józefowicz (Fighter Wrocław);
K-1/- 75kg: Daniel Kolasiński (Palestra Warszawa Team) vs Daniel Strzemiński (AZS AWF

Warszawa); 
K-1/- 81kg: Rafał Kamiński (Kickboxing Team Sejny) vs Artur Kwiecień (KO Gym Świebodzice); 
LOW-KICK (tytuł młodzieżowy) +70kg: Justyna Ciborska (GSWW Najemnik Gliwice) vs Ka-

tarzyna Tyl (Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek). 
Zaplanowano także walki rankingowe oraz walki amatorskie.
Podobnie jak w ubiegłym roku zawody organizowane są przez  Stowarzyszenie Wiśniewski Kick-

-Boxing, Polski Związek Kickboxingu oraz Fundację Mistrzom Sportu. Bilety na imprezę można
zakupić w siedzibie Polskiego Związku Kick-Boxingu lub zarezerwować telefonicznie pod nr tel.
669 232 910. A . A .

Azjatycki biznes i wielokulturowość na Mazowszu
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25 i 26 maja zapraszamy do
Dzielnicowego Ośrodka Kultury
Ursynów przy ul. Kajakowej 12b –
na jedyny w Polsce festiwal podróż-
niczo-przygodowy pod nazwą: Fe-
stiwal Przygody - Siła Marzeń. 

W trakcie festiwalu będzie
można posłuchać niezwykłych

historii Iwony Cichosz, Krzyszto-
fa Wielickiego, Michała Woro-
cha, Darii Ładochy czy Miłki
Raulin, która jest mieszkanką
Zielonego Ursynowa i siłą napę-
dową tego wydarzenia. Będzie
można spotkać i zaczerpnąć in-
spiracji z opowieści i historii lu-

dzi, dla których bycie w drodze
i przygoda to sposób na życie.
W panelu Wonder Woman opo-
wiedzą o swoich spełnionych
marzeniach Joanna Górska,
Ania Lechowicz czy Urszula
Brzezińska-Hołownia.

Zachęcamy do udziału w wie-
lu warsztatach: „Jak podróżować
z dzieckiem – Korona Polski”, „Jak
opowiedzieć swoją historię w so-
cjal mediach”, „Jak wydać same-
mu książkę” i w wielu innych oraz
w prelekcjach prowadzonych
przez znakomitych podróżników
takich jak: Krzysztof Wielicki, Mi-
chał Woroch, Miłka Raulin i inni.

Na zewnątrz festiwalowej prze-
strzeni będzie można podziwiać
galerię zdjęć z podróży, tuż obok
znajdować się będzie strefa re-
laksu z leżakami, a coś na ząb za-
pewnią nam foodtrucki. 

Jednym z ważniejszych wyda-
rzeń festiwalu jest konkurs „Moja
Siła Marzeń”, w którym poza na-
grodą rzeczową i finansową zwy-
cięzcy otrzymają niepowtarzalną
statuetkę. Startować można w
trzech kategoriach: „Rzuciłem
wszystko i…”, „Podjąłem wyzwa-
nie” i…”, „Najtańsza podróż…”.

W sobotę na godz. 20.30 w
ramach festiwalu zapraszamy na

koncert znakomitej grupy Car-
rantuohill, która wykonuje za-
równo tradycyjną muzykę cel-
tycką rodem z Irlandii i Szkocji,
jak i własne opracowania aran-
żacyjne oparte na “celtyckich ko-
rzeniach”.  Wykorzystuje przy
tym bardzo stylowe instrumen-
tarium – usłyszymy skrzypce, uil-
leann pipes, bouzuki, cittern, bo-
dhran, flety, tin whistles, akorde-
on, mandolinę, gitarę akustycz-
ną, instrumenty perkusyjne, kla-
wiszowe oraz gitarę basową.

Będzie naprawdę przygodo-
wo, bo jak inaczej może być na
Festiwalu Siły Marzeń! 

Współorganizatorem festiwa-
lu jest Dzielnicowy Ośrodek Kul-
tury Ursynów, Dzielnica Ursy-
nów, a patronat medialny nad
festiwalem objął Travel Chan-
nel, Onet.pl oraz Magazyn Tu-
rystyki Górskiej.

Więcej informacji na stronie
http://www.festiwalsilyma-
rzen.com/

Konferencja prasowa - Ekspe-
dycja Nanda Devi rozpocznie się
o 9.00, a oficjalne otwarcie festi-
walu nastąpi o godz. 10:45 i
trwać będzie do godz. 22.00.

Zapraszamy!

Festiwal Przygody – Siła Marzeń!
Przygoda ma wiele twarzy. Dla jednych są to wielkie
oceany, wysokie góry czy rozległe pustynie. Dla innych
ciemne jaskinie, czy przemarsz przez dżunglę. Pieszo,
rowerem, na hulajnodze, parostatkiem czy żaglowcem.
Nieważne jak – ważne by odkrywać i poznawać świat!
Najciekawsze podróże w odległe zakątki świata, od-
ważne wyczyny i przede wszystkim niesamowici ludzie
napędzani SIŁĄ MARZEŃ! 
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PPAASSSSAA:: JJuużż ww nnaajjbblliiżżsszząą nniieeddzziieellęę
2266 mmaajjaa wwyybboorryy ddoo eeuurrooppaarrllaammeennttuu,,
ddoo kkttóórreeggoo kkaannddyydduujjee PPaann zz lliissttyy KKoo-
aalliiccjjii EEuurrooppeejjsskkiieejj.. CCoo nnaakkłłoonniiłłoo PPaannaa,,
bbyy ppoo 1122 llaattaacchh pprraaccyy ww ppoollsskkiimm PPaarrllaa-
mmeenncciiee wwyyssttaarrttoowwaaćć ww nnaaddcchhooddzząąccyycchh
wwyybboorraacchh ??

AANNDDRRZZEEJJ HHAALLIICCKKII ((KKooaalliiccjjaa EEuurroo-
ppeejjsskkaa –– PPllaattffoorrmmaa OObbyywwaatteellsskkaa)):: W
życiu każdego polityka przychodzi czas
na nowe wyzwania. Widzę Polskę w
Europie, jako kraj budowany na zgo-
dzie, wzajemnym szacunku, tolerancji,
poszanowaniu wartości demokratycz-
nych i europejskich, które są mi szcze-
gólnie bliskie z uwagi na pełnioną przez
lata funkcję przewodniczącego komi-
sji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
Doszliśmy do takiego etapu, że to wła-
śnie Parlament Europejski będzie jed-
nym z pól bitwy o nowoczesną, otwar-
tą i demokratyczną Polskę. Musimy bro-
nić wartości europejskich, które dla
mnie, jako warszawiaka, są szczegól-
nie ważne.

JJaakkiimmii tteemmaattaammii cchhcciiaałłbbyy ssiięę PPaann zzaa-
jjąąćć ww eeuurrooppeejjsskkiimm ppaarrllaammeenncciiee??

Oczywiście, kluczowym tematem
będzie dla mnie kwestia walki z łama-
niem konstytucji w Polsce. Przez lata,
jeszcze jako student, walczyłem o pra-
worządność i wolność w naszym kra-
ju, współtworzyłem ,,Dekalog Wolno-
ści,”. Dlatego dziś nie mogę przejść
obojętnie obok tego, co dzieje się w
Polsce. Donald Tusk dobrze ujął to w
swoim ostatnim wystąpieniu, wypo-
wiadając zdanie, które obrazuje dzi-
siejszą przerażającą rzeczywistość i
które przejdzie do historii: „nie może
być tak, że władza raz do roku obcho-
dzi święto konstytucji, a na co dzień
konstytucję obchodzi”.

AA cczzyy ssąą jjeesszzcczzee jjaakkiieeśś tteemmaattyy,, ww kkttóó-
rryycchh wwiiddzzii PPaann mmoożżlliiwwoośśćć wwyykkoorrzzyyssttaa-
nniiaa sswwoojjeejj wwiieeddzzyy ii ddoośśwwiiaaddcczzeenniiaa??

Drugim bardzo ważnym wyzwa-
niem będzie walka o środki unijne dla
Polski, bo jest jeszcze wiele obszarów,
w których możemy je mądrze wyko-
rzystać. Przede wszystkim kwestia na-
szego zdrowia i potrzeba zdobycia do-
datkowych środków na programy wal-
ki z nowotworem. Zachorowalność na
raka z roku na rok wzrasta, a najgroź-
niejszym dla Polaków wydaje się dziś
rak płuc, który jest obecnie zabójcą
numer jeden wśród nowotworów zło-
śliwych zarówno u mężczyzn, jak i u
kobiet. Polska razem z Węgrami i Chor-
wacją otwiera niechlubną trójkę kra-
jów wspólnoty o najwyższej umieral-
ności na raka. Te statystyki są przera-
żające. Najbardziej boli fakt, że rząd Pi-
S-u i NFZ są ślepi na te dane. A właśnie
teraz mamy faktyczną szansę pozy-
skać kolejne unijne fundusze na Eu-
ropejski Program Onkologiczny.

WWssppoommiinnaa PPaann oo cchhoorroobbaacchh ppłłuucc,, aa
oonnee bbeezzppoośśrreeddnniioo łłąącczząą ssiięę zzee ssttaanneemm
cczzyyssttoośśccii ppoowwiieettrrzzaa,, jjaakkiimm ooddddyycchhaa-
mmyy...... 

To prawda, a następny temat, który
jest na liście moich priorytetów – to
pozyskanie środków unijnych na
ochronę środowiska. Prezydent War-
szawy Rafał Trzaskowski realizuje
obecnie wiele projektów walki ze smo-
giem, ale potrzebne są dodatkowe pie-
niądze, bo temat jest pilny i ważny.
Mam nadzieję, że już wkrótce pozy-
skamy środki, dzięki którym będziemy
mogli zrealizować w Warszawie wy-
mianę wszystkich pieców węglowych
„kopciuchów” ze stuprocentowym do-
finansowaniem. Ale powietrze to nie

wszystko. Bo oto następne wielkie wy-
zwanie, jakim jest plastik. Uważam, że
jego ogromne zużycie jest jednym z
palących problemów. Złożyłem w tej
sprawie interpelację dotyczącą ogra-
niczenia zużycia plastiku. Jeśli chce-
my, by Polacy nauczyli się nowych,
dobrych nawyków, to my, parlamenta-
rzyści, musimy wziąć sprawy w swo-
je ręce. 

JJaakkąą wwiizzjjęę WWaarrsszzaawwyy cchhcciiaałłbbyy PPaann
zzrreeaalliizzoowwaaćć?? 

Przed wszystkim cieszy mnie fakt, że
Warszawa wybiera Europę, bo wła-
śnie takie widzę nasze miasto. Europej-
skie, nowoczesne, z mądrze wykorzy-
stanymi środkami unijnymi na rozbu-
dowę i rozwój. Ale też jako miasto ak-
tywne, w którym mieszkańcy upra-
wiają sport, tak bliski mojemu sercu, i
w którym mają przestrzeń do space-
rów w zrewitalizowanych, zadbanych
parkach. Z pięknie zagospodarowaną
Wisłą i jej bulwarami. Warszawę widzę
też  jako miasto zdrowe, w której za-
równo seniorzy, osoby niepełnospraw-
ne, jak i każda warszawianka i war-
szawiak – otrzymują pomoc i wsparcie.
Warszawa ma powinna też być mia-
stem czystym, w którym dbamy o na-
sze środowisko, przyrodę, zwierzęta.
Polskę za to widzę jako ważnego part-
nera, liczącego się na arenie europej-
skiej, jako kraj, w którym szanuje się
konstytucję i jej przestrzega. 

PPaanniiee ppoośśllee,, cczzeeggoo PPaannuu żżyycczzyyćć??
Możliwości realizacji moich europej-

skich planów wizji Warszawy i Polski w
Europie. Już dziś dziękuję wszystkim
mieszkańcom, którzy obdarzą mnie za-
ufaniem i oddadzą na mnie głos 26
maja. 

Jak Andrzej Halicki widzi Polskę i Warszawę

Lokal na siedzibę szkoły specjalnej poszukiwany!
Urząd Dzielnicy Ursynów poszukuje lokalu użytkowego o powierzchni ok. 690 m kw. z przezna-

czeniem na zorganizowanie siedziby ponadpodstawowej szkoły specjalnej przysposabiającej do pra-
cy dla uczniów do 24. roku życia. Powstanie takiej szkoły na terenie Ursynowa pozwoliłoby mło-
dzieży niepełnosprawnej, kończącej naukę w oddziałach specjalnych szkół podstawowych konty-
nuować dalszą edukację, bez konieczności długotrwałych i tym samym uciążliwych dojazdów do
placówek tego typu w innych dzielnicach.

Burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa, w trosce o zapewnienie odpowiednich warunków
edukacyjnych dzieciom z niepełnosprawnościami, zwrócił się do 66 ursynowskich spółdzielni
mieszkaniowych z prośbą o wskazanie wolnych pomieszczeń lokalowych o powierzchni około 690
m kw.,w których można by było utworzyć szkołę specjalną przysposabiającą do pracy.

– Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy aktywnie włączy-
li się w poszukiwanie siedziby szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – mówi Robert Kem-
pa. – Jednocześnie za pośrednictwem mediów zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców
Ursynowa o przekazywanie wszelkich informacji, które pomogłyby ustalić ewentualne adresy po-
mieszczeń, spełniających niezbędne kryteria powierzchniowe. Liczy się każda informacja – ape-
luje burmistrz

Więcej informacji na stronie www.ursynow.pl.

W najbliższy piątek, 24
maja w Nowym Dworze
Mazowieckim pod Warsza-
wą rozpocznie się Festiwal
Fantastyki Cytadela. 

W wydarzeniu udział wezmą
niezwykli goście. Udział potwier-
dzili m. in. Andrzej Pilipiuk, Jaro-
sław Grzędowicz, Maja Lidia Kos-
sakowska oraz Magdalena Koza.

Festiwal odbędzie się w dniach
24–26 maja w Garnizonie Modlin
(Nowy Dwór Mazowiecki). Na
stronie internetowej www.festi-
walcytadela.pl dostępny jest szcze-
gółowy program wydarzenia.

- Zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami w tym roku pro-
gram Festiwalu Fantastyki jest
wyjątkowo bogaty. Będzie barw-
nie i kolorowo zarówno za spra-
wą licznych atrakcji, jak i blisko
500 osób (cosplayerów) które w
najbliższy weekend wcielą się w
fantastycznych bohaterów ––
mówi organizatorka wydarze-
nia Dorota Filipczak–Brzychcy. -
Fantastykę odbieramy wszystki-
mi zmysłami. Dlatego  atrakcjom
towarzyszy w tym roku Festiwal
Smaków, czyli propozycje kuli-
narne nawiązujące tematycznie
do poszczególnych stref tema-
tycznych imprezy. Pozwoli to
uczestnikom na pełniejsze i jesz-
cze atrakcyjniejsze wczucie się
w fantastyczny klimat – dodaje.

Już po tygodniu zapisów na liście star-
towej 13. Biegu Ursynowa znajduje się
tysiąc nazwisk! Impreza ta na stałe
wpisała się w kalendarz imprez stolicy i
nie bez powodu cieszy się stale rosnącą
popularnością. 

Płaska, sprzyjająca biciu rekordów trasa oraz
dystans 5 kilometrów, który nie powinien sprawić
trudu nawet początkującym biegaczom, to nie je-
dyne atuty eventu, który odbędzie się 15 czerwca.

Pula dostępnych pakietów startowych wciąż
maleje, a organizator przewidział limit 2.500
uczestników, dlatego z decyzją startu nie należy
długo zwlekać. Bardziej ambitni biegacze będą
mogli stanąć do rywalizacji w ramach Mistrzostw
Polski Mężczyzn w Biegu Ulicznym oraz Mi-
strzostw Polski Masters. Łatwa i prosta trasa to tak-
że ukłon w stronę mniej doświadczonych biegaczy
w myśl hasła imprezy „Yes, I KEN”. Limit czasu na
pokonanie trasy to aż 45 minut, a dodatkowym
ułatwieniem w osiągnięciu wymarzonego celu
będą pacemakerzy (dyktujący tempo), którzy po-
prowadzą śmiałków na czasy od 18 do 30 minut.

Koszt pakietu startowego to 50 złotych. W jego
ramach każdy z uczestników otrzyma m. in. pa-
miątkową koszulkę techniczną oraz medal po
ukończeniu biegu. Osoby w wieku 65+ oraz po-
ruszające się na wózku z orzeczeniem o niepełno-
sprawności są zwolnione z opłaty startowej. Reje-
stracji można dokonać na stronie www.biegursy-
nowa.com.

Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych,
jak choćby Wielobój Sprawnościowy dla Dzieci
w wieku 5-10 lat, a każdy z uczestników otrzyma
pamiątkowy medal i drobny upominek. Udział w

wieloboju jest bezpłatny, a limit uczestników to
250 dzieci. Stacje wieloboju ustawione będą na te-
renie zielonym przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów.
Stacje będą działały w dniu biegu w godzinach:
10.00-15.00.

Warto wspomnieć o wątku charytatywnym im-
prezy w ramach akcji #BiegamDobrze. Każdy z
uczestników może wybrać charytatywną ścieżkę
rejestracji i w jej obrębie otrzyma pakiet startowy
po zebraniu minimalnej kwoty na prywatnie utwo-
rzonej wirtualnej zbiórce. W tym roku wspieramy
działania Fundacji Znajdź Pomoc, która pomaga
młodym osobom leczącym się w Centrum Onko-
logii na Ursynowie.

Bieg Ursynowa odbywa się z inicjatywy i ze środ-
ków finansowych Dzielnicy Ursynów m. st. Warsza-
wy. Wszystkie informacje dotyczące imprezy znaj-
dują się na stronie: www.biegursynowa.com.

TTrrwwaa zzbbiióórrkkaa kkrrwwii nnaa UUrrssyynnoowwiiee.. WW ddnniiuu 2255 mmaajjaa ((ssoobboottaa)) ww ggooddzz.. 99..0000 –– 1144..0000 bbęęddzziiee mmiiaałłaa mmiieejj-
ssccee kkoolleejjnnaa aakkccjjaa ppoobboorruu kkrrwwii ppnn.. „„TTwwoojjaa ddeeccyyzzjjaa,, cczzyyjjeeśś żżyycciiee””.. WW bbiieeżżąąccyymm rrookkuu ooddbbęęddzziiee ssiięę 1111 zzbbiióó-
rreekk kkrrwwii,, kkttóórree oorrggaanniizzuujjee KKlluubb HHoonnoorroowwyycchh DDaawwccóóww KKrrwwii „„KKrreewwkkii UUrrssyynnóóww”” pprrzzyy wwssppaarrcciiuu UUrrzzęędduu
DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww..  WW 22001199 rrookkuu mmoożżnnaa bbęęddzziiee ooddddaaćć kkrreeww ww nnaassttęęppuujjąąccyycchh tteerrmmiinnaacchh:: 2299 cczzeerrww-
ccaa,, 2200 lliippccaa,, 3311 ssiieerrppnniiaa,, 2288 wwrrzzeeśśnniiaa,, 2266 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, 3300 lliissttooppaaddaa.. ZZaacchhęęccaammyy rróówwnniieeżż ddoo pprrzzyynnoo-
sszzeenniiaa nnaakkrręętteekk,, kkttóórree zzoossttaannąą pprrzzeezznnaacczzoonnee nnaa rreehhaabbiilliittaaccjjęę OOllii KKaammiińńsskkiieejj..

Trwają zapisy na 13. Bieg Ursynowa!

W piątek startuje Cytadela

W sobotę przyjdź i oddaj krew!
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Mokotów, co słychać?
www.mokotow.pl, www.facebook.com/UDMokotow

Mistr zowski  poziom
teqball  na Mokotowie

Dzień Dziecka 
z OSiR Mokotów

Czwartek 23.05.2019

Jedną z największych atrakcji przygotowywanych w tym roku przez OSiR Mokotów
będzie Kolorowy Dzień Dziecka, wydarzenie będzie miało w tym roku wyjątkowo
sportowy przebieg. 

Obok występów i atrakcji w plenerze równolegle na boiskach zewnętrznych zostanie rozegrany tur-
niej piłki nożnej Dziekan Cup, zawody pływackie dla najmłodszych oraz mecze pokazowe w Teqball. 

Czeka moc atrakcji, a uśmiech na twarzach nie tylko najmłodszych gwarantowany.  Już 2 czerwca 
zapraszamy do Kompleksu Sportowego przy ul. Niegocińskiej 2A. OSiR Mokotów przygotował również
ofertę dla miłośników gorących rytmów samby i innych tańców latynoamerykańskich. Szczegóły już wkrót-
ce będą dostępne na profilu OSiR Mokotów na Facebooku oraz na stronie internetowej. 

Zawody w teqballu, które odbyły sie w hali sportowej OSiR Mokotów, były pierwszym tej rangi turniejem w Polsce.

Wraz z nastaniem wiosny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji przygoto-
wał dla mieszkańców Dzielnicy
Mokotów mnóstwo atrakcji i
aktywności sportowych. Wyda-
rzeniem bez precedensu był „1st
Warsaw Cup” w teqballu, który
odbył się 30 marca 2019 r. w ha-
li sportowej OSiR Mokotów przy
ul. Niegocińskiej 2A. 

Był to pierwszy w Polsce międzynaro-
dowy turniej takiej rangi w tej dyscypli-
nie sportu. Podczas wydarzenia zmie-
rzyły się ze sobą najlepsze reprezentacje
krajów z trzech kontynentów. Mieliśmy
okazję gościć drużyny z Norwegii,
Czech, Maroka, Izraela, Francji, Irlandii,
Słowacji, Ukrainy, Indii, a także trzy czo-
łowe drużyny świata czyli Serbię, Rumu-
nię oraz Węgry. Całemu wydarzeniu to-
warzyszyli przedstawiciele Międzyna-
rodowej Federacji Teqballu – FITEQ (Fe-
deration Internationale de Teqball), któ-
rzy bacznie śledzili przebieg turnieju. 

Rozgrywki przyciągnęły wielu kibi-
ców, wśród nich również gości specjal-
nych: burmistrza dzielnicy Mokotów
Rafała Miastowskiego, Michała List-
kiewicza, Zbigniewa Kręcinę, Wojcie-
cha Pijanowskiego oraz Ryszarda Czar-
neckiego. W przerwie pomiędzy me-
czami widownia mogła cieszyć się wy-
stępami tancerek w rytmach latyno-
amerykańskich, prezentacją freestyle
footballu w wykonaniu Adriana Du-
szaka, pokazem umiejętności „kiwa-
nia” w piłce nożnej oraz obejrzeć me-
cze teqballu – singlowy i deblowy z
udziałem Piotra Dziewickiego i Barto-
sza Tarachulskiego. 

W finałowej rozgrywce zmierzyli się
ze sobą Węgrzy i Polacy. Medal zwy-
cięzców wywalczyli Węgrzy Ádám
Blázsovics i Csaba Bányik. Drugie miej-
sce zajęli biało-czerwoni – Adriana Du-
szak i Patryk Kamiński. Po brąz sięgnę-
ła reprezentacja Czarnogóry, w której
grali Boki Marojevic oraz Nikola Mitro. 
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„Mokotów, co słychać?“ wkładka do Tygodnika „PASSA“, nr 2/2019
Wydawca Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa,
tel. +48 22 443 65 00

www.mokotow.waw.pl, www.facebook.com/UDMokotow/ 

Spotkania autorskie
Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” i Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXIII

przy ul. Tynieckiej 40a zapraszają na spotkania autorskie. 
Pierwsze z nich, z Agnieszką Tyszką, autorką serii „Zosia z ulicy Kociej” będzie niepowtarzal-

ną okazją, aby porozmawiać z pisarką o najnowszej części serii „Na wygnaniu”. Spotkania odbę-
dą się 11 czerwca (wtorek) o godz. 9.30 oraz 12 czerwca (środa) godz. 11.00. 

Drugie wydarzenie to spotkanie z Zuzanną Orlińską, autorką książki „Pisklak”, które odbędzie
się we wtorek 28 maja o godz. 11.00.

Wojciech Karolak Trio
Wojciech Karolak – kompozytor, pianista i aranżer, jeden z naj-

bardziej znanych, polskich  muzyków jazzowych, nieodłącznie
kojarzony z organami Hammonda już 31 maja (piątek) o
godz.19.00 wystąpi na wyjątkowym koncercie w Centrum Ło-
wicka przy ul. Łowickiej 21. Wspólnie z artystą wystąpią Paweł
Pańta – kontrabas, Arkadiusz Skolik – perkusja. Bilety 30 i 20 zł. 

Korowód Wolności na Siekierkach
Dom Kultury Dorożkarnia (ul. Siekierkowska 28) zapra-

sza na Korowód Wolności, który odbędzie się w niedzielę 9
czerwca o godzinie 16.

4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze wolne
wybory. Z tej okazji świętować będziemy w całym kraju, a w
ogólnopolskie obchody wpisuje się również lokalne wydarze-
nie – „Korowód Wolności” na Siekierkach.

W programie: warsztaty plecenia wianków z florystą Marcinem Gładkim, mobilna instalacja
artystyczna i muzeum społeczne wg projektu Dawida Zaleskiego, przejście korowodu wzdłuż no-
wych osiedli na Siekierkach, finał i piknik przy zakonie Ojców Pijarów. Wstęp wolny!

Pokaz filmu w Kadrze
Dom Kultury Kadr (ul. Rzymowskiego 32) zaprasza we

wtorek 4 czerwca na pokaz filmu „Kapitał, czyli jak zrobić
pieniądze w Polsce”. 

Piotr Nowosad, stypendysta UW w Stanach Zjednoczonych,
po dwóch latach pracy wraca do Polski z kilkutysięcznym ka-
pitałem dolarowym. Znajomi sugerują mu różne wykorzysta-
nie gotówki, żona Barbara pragnęłaby dobrego samochodu i lo-
katy bankowej. Piotr decyduje się na budkę z frytkami i zapie-
kankami, jednak szybko rozkłada go konkurencja. Wstęp wolny, rezerwacja miejsc online lub w DK Kadr.

Rozmnażanie roślin
Służewski Dom Kultury przy ul. Bacha 15 już 8 czerwca w godzinach 11.00-13.00 zaprasza na

specjalny kurs ogrodniczy. Podstawy cięcia drzew i krzewów owocowych; rozmnażanie roślin z
sadzonek, typy sadzonek i kalendarz ukorzeniania; pobieranie i ukorzenianie sadzonek zielnych
z krzewów ozdobnych i bylin; przygotowanie i wysadzanie rozsad warzyw do gruntu.

Zajęcia poprowadzi Łukasz Skop – autor bloga bezogrodek.com i książki ogrodniczej „ Zrób ten
zielnik”, mgr inż. biotechnologii roślin, ogrodnik amator i amator ogrodów.

Wstęp wolny. Przewidywana druga część kursu – sierpień-październik.

Warsztaty dla dzieci w Parku Sieleckim
W ramach cyklu odbędą się warsztaty muzyczne, pla-

styczne, taneczne oraz cyrkowe. Każde zajęcia będą trwać
po 2 godziny.  Zajęcia przeznaczone są dla dzieci oraz mło-
dzieży w wieku 5-12 lat i odbywać się będą w każdą sobo-
tę od 1 czerwca do 28 września. 

Pierwsze zajęcia odbędą się już 1 czerwca o godzinie
15.00. W Dniu Dziecka warsztaty malowania na ciele za po-
mocą różnorodnych farb i brokatów. W ramach atrakcji

malowanie buziek i animator. Zajęcia w ramach realizacji budżetu partycypacyjnego 2019. 

Mikroczytelnia w Mikromieście
W przestrzeni Mikromiasta (ul. Narbutta 27a) prowadzonej przez Fundację Wzornictwo i Ład

powstanie niebawem czytelnia uznanych polskich i zagranicznych czasopism o dobrym desi-
gnie, architekturze, a także promujących ciekawe miejskie działania czy inspirujący styl życia. 

Wszystko to dzięki zwycięskiemu projektowi w ramach budżetu partycypacyjnego na rok
2019. Lektura przy kawie czy herbacie pozwoli czytelnikom także lepiej poznać swoich sąsiadów
i wymienić się refleksjami na temat przeczytanych artykułów.

Zakupiona zostanie prenumerata następujących tytułów: MONOCLE, WALLPAPER, CEREAL,
MILK, LAGOM, KINFOLK, WORKS THAT WORK, APARTAMENTO,  ZWYKŁE ŻYCIE, NON-FIC-
TION, MILK DECO, a także kilka cennych pozycji książkowych Centrum Architektury. 

Dzień Sąsiada na Wierzbnie
Partnerstwo dla Mokotowa Moje Wierzbno serdecz-

nie zaprasza wszystkich mieszkańców małych i dużych
na coroczny piknik z okazji Dnia Sąsiada na Wierzbnie. 

Impreza odbędzie się 8 czerwca (sobota) w godzi-
nach 11.00 – 14.00 na placu przy Mokotowskim Cen-
trum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44a.
W programie przewidziano wiele atrakcji m.in. wystę-
py na scenie, zabawy integracyjno–edukacyjne, poka-
zy karate, strefę zdrowego mieszkańca, kawiarenkę są-
siedzka, zajęcia plastyczne, animacje dla dzieci, wspólne grillowanie i wiele innych atrakcji. Ser-
decznie zapraszamy.

Taniec dla Seniorów
Chcesz się poruszać? Masz skończone 55 lat? Mieszkasz na Mokotowie blisko stacji Metra Wi-

lanowska? Zapraszamy na bezpłatne zajęcia taneczne latino mix. Nie trzeba mieć doświadcze-
nia, wystarczą dobre chęci. Dobra zabawa gwarantowana! Zajęcia odbywają się we wtorki 
i czwartki o godzinie 13.00 przy al. Niepodległości 19/7. Zapisy tel. 22 32 54 581 (9.00-15.00)

#Kulturalnie
Zapraszamy na...

Przedszkole nr 326 przy
ul. Bernardyńskiej zostało
wyposażone w sprzęt kom-
puterowy oraz pomoce dy-
daktyczne niezbędne w
pracy z dziećmi o specjal-
nych potrzebach edukacyj-
nych, w tym z dziećmi z
niepełnosprawnością. 

Dzięki środkom unijnym
przedszkole przy ulicy Bernar-
dyńskiej przeszło spore zmiany.
Celem było podniesienie jakości
oraz wzmocnienie oferty eduka-
cyjnej przedszkola poprzez wyeli-

minowanie barier przeszkadzają-
cych dzieciom w nauce. W tym
celu zakupiono wyposażenie w
postaci laptopów, drukarek czy
tablic interaktywnych.

W przedszkolu pojawił się też
drobny sprzęt do zajęć korekcyj-
no-ruchowych, umożliwiający
codzienną pracę z dziećmi o
szczególnych potrzebach edu-
kacyjnych, a kadra pedagogicz-
na otrzymała nowe narzędzia do
pracy.

Poza tym, w ramach dofinan-
sowania unijnego, w przedszko-

lu odbyły się aż 544 godziny za-
jęć z bajkoterapii, dogoterapii,
dramy, terapii ręki, akademii ru-
chu oraz treningu umiejętności
społecznych dla 104 dzieci na co
dzień uczęszczających do przed-
szkola.

W ramach projektu 14 na-
uczycieli przedszkola zostało ob-
jętych szkoleniami, w tym 3 na-
uczycieli skierowano na studia
podyplomowe. 

Projekt „Radosne przedszkola-
ki” zakończył się w marcu 2019
roku. 

„Radosne przedszkolaki” 
– Przedszkole bez granic

11 maja 2019 na mokotowskich Sielcach odbył się, już po raz czwarty Festiwal Grzesiuka zorganizo-
wany przez Teatr BAZA oraz Partnerstwo dla Mokotowa „Moje Sielce” we współpracy z Urzędem Dziel-
nicy Mokotów. Dziękujemy za wspaniałą zabawę!

Tłumy na Festiwalu Grzesiuka



1 3



1 4

“Rowerowy Maj” to największa
kampania w Polsce promująca
rower jako środek transportu
do szkoły. Poprzez zabawę połą-
czoną z elementami rywalizacji,
popularyzuje i uczy dobrych na-
wyków, związanych z aktywno-
ścią fizyczną. 

“Rowerowy Maj”  jest równocześnie
zachętą do prowadzenia zdrowego try-
bu życia i zrównoważonej mobilność
wśród wszystkich dzieci:  przedszkol-
nych, uczniów szkół podstawowych,
ale również grona nauczycielskiego.
Inicjatorem, głównym organizatorem
kampanii  oraz  jej krajowym koordyna-
torem jest Miasto Gdańsk.

“Rowerowy Maj” jest akcją ogólno-
polską i zarazem kampanią społeczno -
edukacyjną. W 2019 roku bierze w niej
udział blisko 50 miast i gmin.

To już czwarta akcja 
w Warszawie

Opierając się na doświadczeniach
Gdańska, od  2016 roku akcje “Rowe-
rowy Maj” promujące dojazdy do szko-
ły rowerem, prowadzone są również
w Warszawie. Podsumowanie tego-
rocznych półmetkowych dwóch tygo-
dni akcji odbyło się na Ursynowie w
Szkole Podstawowej nr 340 przy ul.
Lokajskiego. 

– Dla nas promocja zdrowego stylu
życia, promocja alternatywnych form

transportu,  od wczesnej młodości
wskazywanie na takie możliwości i pro-
mowanie takich zachowań, to jedno z
kluczowych zadań, jakie sobie stawia-
my do realizacji – powiedział wicepre-
zydent Warszawy Robert Soszyński. –
To już czwarta edycja “Rowerowego
Maja”. Tym razem skupiliśmy się na za-
kresie akcji i pierwszych podsumowa-
niach, bo wynik jest imponujący. Akcja
z roku na rok ogarnia coraz większe
rzesze zwolenników – podkreślał wice-
prezydent. 

I faktycznie. Od początku maja dzie-
siątki tysięcy dzieci z 229 zgłoszonych
warszawskich szkół i przedszkoli do-
jeżdża do placówek edukacyjnych na
rowerach lub hulajnogach, z rodzica-
mi lub bez, w różnych formach. Zasady
“Rowerowego Maja” są bardzo proste.
Każdy przedszkolak, uczeń, ale rów-
nież  nauczyciel, który w maju dotrze na
lekcje w sposób aktywny: na rowerze,
hulajnodze, rolkach czy deskorolce,
otrzymuje za każdy dojazd naklejki do
rowerowego dzienniczka i na wspólny
plakat klasowy. Dla najaktywniejszych
uczestników, klas i placówek przewi-
dziane są atrakcyjne nagrody.     

– Przed nami bardzo poważne zada-
nie – wyjaśniał dyrektor koordynator
Biura Polityki Mobilności i Transportu
Michał Domaradzki. – Chodzi o bez-
pieczeństwo.  Ważne jest to, że w prze-
strzeni drogowej młodzi ludzie nabiera-

ją prawidłowych nawyków bezpiecz-
nej jazdy. W tym roku nie mieliśmy żad-
nej ofiary śmiertelnej wśród rowerzy-
stów w Warszawie. Wierzymy, że ta do-
bra passa będzie nadal trwała – stwier-
dził dyrektor Domaradzki.

W majowej akcji  w Warszawie bierze
udział blisko 88 tysięcy dzieci ze 128
szkół i 101 przedszkoli. Półmetkowe
podsumowanie dało imponujący wy-
nik. Jak informuje urząd miasta, młodzi
uczestnicy w ciągu 2 tygodni odbyli po-
nad 600 tysięcy aktywnych przejaz-
dów. Ponad 40 procent porannych po-
dróży odbyła się aktywnie. Stuprocen-
tową  frekwencję ma blisko 8000 uczest-
ników , czyli prawie 10 procent wszyst-
kich zgłoszonych dzieci. W niektórych
klasach codziennie dojeżdżają wszyscy
– a takich klas jest w mieście ponad
500. 

Na Ursynowie 
„spoko”

Na tle imponujących wyników War-
szawy całkiem dobrze przedstawia się
Ursynów. Wśród przedszkoli – placów-
ki nr 401 z ulicy Dembowskiego oraz nr
400 z ulicy Lokajskiego – zajęły odpo-
wiednio 4. i 5. miejsce w półmetkowym
rankingu warszawskim. Wśród szkół
najlepszy wynik uzyskała Szkoła Pod-
stawowa nr 318, z której 70 procent
dzieci korzystało z komunikacji alterna-
tywnej. 

– W tej akcji przede wszystkim nie
chodzi o to, która szkoła jest najlepsza
w rankingach, ale tak na prawdę o po-
wszechność tej akcji –powiedział bur-
mistrz Ursynowa Robert Kempa. 

– To  niesamowite wrażenie, jak się
widzi te małe rowery, te hulajnogi. I
tych sześcio-  czy ośmiolatków posu-
wających do szkoły w takim tempie, że
naprawdę mogę im pozazdrościć.
Sam podjąłem wyzwanie, przynajm-
niej w maju, jeżdżenia rowerem do
pracy. Jako dzielnica Ursynów organi-
zujemy wspólnie z Wojewódzkim
Ośrodkiem Ruchu Drogowego szko-
lenia dla uczniów klas czwartych,
przygotowujące do uzyskania karty
rowerowej. Ten program obejmuje
2000 uczniów i jest uzupełnieniem
akcji “Rowerowy Maj” – zaznaczył Ro-
bert Kempa. 

Gwałtownie rosnąca  popularność
rowerów w ostatnich latach jest po-
wszechnie widoczna. Jednak dopiero
popatrzenie na “parking” dla rowerów
i hulajnóg na dziedzińcu szkoły pod-
stawowej nr 340 przy ulicy Lokajskiego,
goszczącej przedstawicieli władz miasta
odpowiedzialnych za mobilność i ruch
drogowy, mógł wprawić w zaskocze-
nie. Kilkaset rowerów, rowerków cał-
kiem małych  i hulajnóg, ustawionych
równo w wyznaczonych miejscach, fak-
tycznie robiły duże wrażenie. Co chwi-
la podjeżdżały kolejne rowerki, czasem
nawet jakiś tatuś na hulajnodze (nie
elektrycznej!). 

W budynku  szkoły – kolejne pozy-
tywne zaskoczenie: w  wielkiej sali gim-

nastycznej urządzono miasteczko ru-
chu drogowego z ponad dwudziesto-
ma różnorodnymi stanowiskami. Obra-
zowe makiety, plansze na podłodze  na-
śladujące jezdnie i przejścia dla pie-
szych, tor “3 D” obrazujący ulicę do jaz-
dy zdalnie sterowanymi samochoda-
mi, różnorodne symulatory, i inne po-
moce edukacyjne, niezwykle obrazo-
wo oddziaływały na dzieci, ułatwiając
im przyswajanie zachowań w konkret-
nych sytuacjach drogowych.  

Stojąca przed szkołą wśród zapar-
kowanych rowerków kabina ciężarów-
ki znalazła się tam również nieprzy-
padkowo. Pani Asia, instruktorka w ra-
mach towarzyszącej akcji “Razem na
drodze”, zapraszała dzieci do wejścia
do kabiny. – No, dziewczyny, ile wi-
działyście rowerków przez przednią
szybę? – Cztery, jeden, ja  dwa – odpo-
wiadały dzieci. – No właśnie – komen-
towała  instruktorka. – A przecież teraz
spójrzcie, jak wiele jest tam rowerów.
To dlatego ich nie było widać, gdyż
znalazły się w martwej strefie – tłuma-
czyła dzieciom pani Asia. Na podstawie
takiego przykładu dzieci na pewno na
dłużej zapamiętają czym jest martwa
strefa. Tylko czy my, kierowcy samo-
chodów z często długim stażem, za-
wsze pamiętamy o tej martwej strefie,
wciskając się pomiędzy ciężarówki lub
przed  autobusy na miejskich drogach
szybkiego ruchu?

To dopiero półmetek “Rowerowego
Maja”. Ostateczne wyniki akcji pozna-
my na początku czerwca. 

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Rowerem do szkoły – będą nagrody

W Klasztorze oo. Bernar-
dynów, przy ul. Czernia-
kowskiej 2/4, z okazji 74
rocznicy zakończenia II
wojny światowej odbył się
uroczysty koncert pt.
“Drogi do Niepodległej”.

Najróżniejsze dzieje polskiej
historii, przedstawione przez
wybitnych artystów za pomocą
muzyki i poezji, złożyły się na
widowisko, które spotkało się z
ciepłym przyjęciem mieszkań-
ców. Koncertu wysłuchał mię-
dzy innymi  burmistrz dzielnicy
Mokotów Rafał Miastowski.

Wraz z Orkiestrą Kameralną
wystąpili Justyna Reczeniedi
(sopran) – solistka Polskiej Ope-
ry Królewskiej i Jakub Milew-
ski (baryton) – dyrektor arty-
styczny Festiwalu “Ostrołęckie

Operalia”, a jednocześnie dyry-
gent. Narrację poprowadziła

znana aktorka teatralna i telewi-
zyjna – Teresa Lipowska.

W sobotę 18 maja odbył się
trening z czterokrotnym mi-
strzem olimpijskim w chodzie
sportowym Robertem Korze-
niowskim. Chodziarz promował
fitness walking i wspólnie z bur-
mistrzem Rafałem Miastowskim,
mieszkańcami i mieszkankami
Warszawy sportowo przywitali
Noc Muzeów

Rekordowa liczba ponad
200 osób wzięła udział w
III Mokotowskim Kryte-
rium Kolarskim o Puchar
Burmistrza Mokotowa.
Historia tej imprezy jest
krótka, ale szybko zyskuje
na popularności. 

Organizatorem i pomysło-
dawcą rowerowego święta w
warszawskiej dzielnicy Moko-
tów jest Grzegorz Wajs, były ko-
larz zawodowy, dyrektor war-
szawskiego Memoriału Stanisła-
wa Królaka i czołowego w Polsce
cyklu wyścigów amatorów na
rowerach górskich LOTTO Po-
land Bike Marathon. 

Kolarskie Miasteczko na Mo-
kotowie zostało zlokalizowane
przy ulicy Broniwoja w pobliżu
Skweru Grupy AK Granat, a w
nim znalazły się m. in. stoiska
warszawskich sklepów rowero-
wych oraz historyczne bicykle i
szosowe rowery z dawnych lat. 

Rywalizacja odbyła się w wie-
lu kategoriach wiekowych. Naj-
pierw ścigały się przedszkola-
ki, dzieci i młodzież; samorzą-
dowcy i służby mundurowe
oraz w wyścigach głównych od-
dzielnie kolarze na rowerach
górskich i szosowych. Widowi-
skowa runda, ze startem i metą
przy Broniwoja, pokonywana
wielokrotnie, liczyła 2000 me-

trów i prowadziła dobrze zna-
nymi ulicami Mokotowa m.in.
Puławską.

Wyścig mężczyzn na rowe-
rach szosowych (15 rund) wy-
grał Michał Przybysz (Varso),
przed Pawłem Królem (War-
szawski Klub Kolarski) i Grze-

gorzem Golonko (Active Jet).
Wśród kobiet (8 rund) zwycię-
żyła Agnieszka Bacińska (MAT
Atom Deweloper), wyprzedza-
jąc Magdalenę Kizerwetter-
-Świdę (JB Rowery) i Aleksan-
drę Rudzińską (Warszawa). W
wyścigu służb mundurowych
(8 rund) triumfował Paweł Ba-
ranek, przed Dariuszem Ziębą
(obaj z IPA Bike Team) i Ad-
rianem Trychem (KM PSP
Szczecin) 

W rywalizacji na rowerach
górskich (8 rund) najlepszy oka-
zał się Gabriel Girau (Intercars
Sonic Bike Team), finiszując
przed Łukaszem Góralewskim
(KK Catena Wyszków) i Sylwe-
strem Szturnogą (Niewiadów
Boro). W gronie kobiet wygrała

Krystyna Żyżyńska-Galeńska
(Wieliszew Heron Team), przed
Aleksandrą Szaturską (Kamyk
Radzymin MTB Team) i Agniesz-
ką Troińską (Bike Salon Team).
W wyścigu samorządowców (2
rundy) zwyciężył Maciej Zieliń-
ski (Urząd Dzielnicy Mokotów),
który wyprzedził burmistrza Mo-
kotowa Rafała Miastowskiego i
Marka Świderka, dyrektora war-
szawskiego LO im. Jana Kocha-
nowskiego. 

200 osób w kolarskiej majówce

Trening z Robertem Korzeniowskim

Koncert „Drogi do Niepodległej”
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Są takie miejsca, do których zawsze chce się wracać.
Szukając jednego z takich miejsc, wystarczy odnaleźć
zabytkowy dukt (dziś to Nowoursynowska 92/100
niemal u zbiegu z Belgradzką), który prowadzi do
Parku Natolińskiego.Tuż przed nim znajdują się jed-
ne z najładniej usytuowanych  kortów tenisowych w
Warszawie.

Ten obiekt SGGW, otulony zielenią parku tuż przy samej Skar-
pie Ursynowskiej, jest spowity ciszą z dodatkiem niesamowite-
go zapachu liściastego lasu.

Wszystkie te zalety, jak również świetny dojazd, sprawiają,
że urokliwie położone korty stały się miejscem nie tylko dobrych
warunków gry w tenisa, ale też doskonałego relaksu.Do dyspo-
zycji są korty z naturalnym podłożem czyli mączką, szatnie, ka-

wiarenka oraz ścianka, która spełnia funkcję rozgrzewkową lub
miejsca do gry dla najmłodszych adeptów tenisa.

Dla milusińskich, których nie interesuje tenis, przygotowane
jest mini-boisko do gry w piłkę nożną i inne atrakcje.

Warto więc wpisać ten obiekt na mapę nie tylko weekendo-
wych, ale znacznie częstszych wycieczek w poszukiwaniu miejsc
do sportowania w warunkach relaksowych.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Budżet Obywatelski wła-
śnie wystartował. Następ-
ca  pięciu edycji “Budżetu
Partycypacyjnego” – przez
wielu chwalonego, przez
innych krytykowanego,
ukazał się w odnowionej
postaci. Zmieniła się na-
zwa, zmieniły się nieco za-
sady. W stosunku do ubie-
głorocznego kwota wzro-
sła do poziomu 83 mln zł.
Jednak Ursynów otrzyma
nieco mniej pieniędzy niż
w roku poprzednim.

Konferencji prasowa po-
święcona Budżetowi
Obywatelskiemu w

Warszawie odbyła się u stóp naj-
większej ursynowskiej inwesty-
cji finansowanej z Budżetu Party-
cypacyjnego – Ośrodka Wsparcia
dla Osób z Niepełnosprawnością
przy ul. Belgradzkiej 33. Udział
wzięli: Aldona Machnowska-G-
óra, dyrektorka - koordynatorka
ds. kultury i komunikacji spo-
łecznej, Magdalena Roguska,
radna m. st. Warszawy i bur-
mistrz Ursynowa Robert Kempa.

– Od 20 maja do 10 czerwca
mieszkanki i mieszkańcy mogą
zgłaszać swoje projekty, swoje
pomysły do Budżetu Obywatel-
skiego. Jak co roku jesteśmy cie-
kawi Państwa wyobraźni  i po-
mysłów, które zawsze nas zaska-
kują. Jak co roku Budżet Oby-
watelski będzie trwał przez kilka

miesięcy. Zgłoszone projekty bę-
dą podlegały weryfikacji , a póź-
niej będą podlegały głosowaniu
wszystkich innych mieszkanek i
mieszkańców Warszawy.  Pro-
szę się mobilizować i szukać  in-
formacji na stronach interneto-
wych Budżetu Obywatelskiego.
Od 20 maja we wszystkich dziel-
nicach będą odbywać się spotka-
nia we wszystkich dzielnicach,
na których będzie można dowie-
dzieć się czegoś więcej na temat
BO, który w tej edycji jest bar-
dzo duży i wynosi 83 mln zł.
Można zrealizować bardzo wie-
le projektów, ale w tym roku na-
stąpi zmiana. Oprócz projektów
lokalnych dzielnicowych – tego
co można zmienić wokół siebie,
w najbliższym otoczeniu, we
własnych dzielnicach, jest także
możliwość składania projektów
i głosowania w budżecie ogól-
nomiejskim, a projekty mogą
obejmować swoim zasięgiem
również ponad jedną dzielnicę.
Od 20 maja do 10 czerwca zgła-
szamy projekty w tegorocznym
Budżecie Obywatelskim – wyja-
śniała dyrektorka Machnowska
- Góra.

Faktycznie, tort tegorocz-
ny do podziału jest wy-
raźnie większy niż w ro-

ku ubiegłym. W ciągu  pięciu po-
przednich edycji Budżetu Party-
cypacyjnego mieszkańcy War-
szawy rozdysponowali ponad
260 mln zł na ponad 3000 pro-
jektów wybranych z ponad 12
tys. zgłoszonych. 

– Widać w tym dużą chęć
uczestnictwa mieszkańców War-
szawy w decydowaniu  o swojej
okolicy, ale też o tym jak wyglą-
da i funkcjonuje całe miasto –
powiedziała radna m.st. Warsza-
wy Magdalena Roguska. 

Oczywiście najważniej-
sze są projekty po-
wstałe jako efekt kre-

atywności mieszkańców i ich
woli ulepszenia otoczenia. Na
mieszkańców stolicy można li-
czyć, na co wskazuje aktywność
pomysłodawców podczas po-
przednich edycji konkursu.

– Jako przedstawiciel dzielni-
cy apeluję do Państwa o zgłasza-
nie projektów – przekonywał
burmistrz Ursynowa Robert
Kempa. – W ubiegłym roku zgło-
szono na Ursynowie ponad 270
projektów i po raz pierwszy uda-
ło nam się wyprzedzić Mokotów,
który był hegemonem w tym za-
kresie. Budżet Obywatelski to
przede wszystkim zmiany w naj-
bliższej okolicy. Na zmiany te z
naszego budżetu w poprzednich
edycjach wydaliśmy ponad 28
mln złotych. Zrealizowaliśmy
ponad 130 projektów, kilkadzie-
siąt następnych jest przewidzia-
nych do realizacji na rok 2019.
Miejsca, które są tutaj w najbliż-
szej okolicy – Ośrodek Wsparcia
dla Osób z Niepełnosprawnością
oraz największy na Mazowszu
pantrack na Kazurce – dowodzą,
że warto zgłaszać te projekty i
warto  mieć projekty, które my
jako zarządy dzielnic i miasto
stołeczne Warszawa z radością
zrealizujemy – przekonywał bur-
mistrz Ursynowa

Na szczęście mieszkań-
ców Ursynowa nie
trzeba przekonywać

do ulepszania otoczenia i w ogó-
le do składania racjonalnych po-
mysłów. Zmiany spotykamy na
każdym kroku i nie muszą to być
pomysły niezwykle kosztowne.
Ławki postawione w pobliżu
miejsc spacerowych, budki dla
małych ptaków, doświetlenie

przejść dla pieszych i ogrom in-
nych realizacji czynią wygodniej-
szym życie mieszkańców,
zwłaszcza bezpośrednio sąsia-
dującym z inwestycją. Są i wiel-
kie rzeczy, jak choćby Ośrodek

Wsparcia dla Niepełnospraw-
nych, których walorów użytko-
wych i społecznych nie sposób
przecenić. I również mniejszej
może wagi tematy, jak choćby
uzupełnienie wyposażenia
miejsc kultury czy wypoczynku,
na przykład parków, no i tematy
lokalne. Te ostatnie jednak znik-
ną, gdyż najniższy poziom wnio-
skowania będzie teraz obejmo-
wał projekty z poziomu przy-
najmniej dzielnicowego.

– Teraz już nie będzie lokal-
nych projektów w rozumieniu
Budżetu Partycypacyjnego – mó-

wi Marzena Zientara, aktywist-
ka z Zielonego Ursynowa. – Bę-
dzie tylko Ursynów. Nasze szan-
se wyraźnie zmaleją. Szczegól-
nie bolesna jest sprawa jeziora
Zgorzała. Obecne przepisy unie-

możliwiają instalowanie tam
wyposażenia finansowanego z
Budżetu Obywatelskiego, ponie-
waż jest to teren prywatny. No
więc to,  co było dotychczas zro-
bione, wymagające uzupełnień,
bez nich pozostanie. Tam teraz
już nic nie przetrwa – żaliła się
Marzena Zientara.

P roblem jest niestety zło-
żony.  – Zapisy o skła-
daniu projektów lokal-

nych czyli “mniej” niż dzielnico-
wych zakwestionowała Regio-
nalna Izba Obrachunkowa – po-
wiedziała dyrektorka koordyna-

torka Aldona Machnowska - Gó-
ra. – Stąd zmiana uchwały Rady
m. st. Warszawy. Mogą więc być
tylko projekty dzielnicowe i ogól-
nomiejskie. Inne zmiany są rów-
nież konsekwencją decyzji Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej
– nie będzie można w tym roku
realizować projektów na tere-
nach nie będących własnością
miasta – wyjaśniała dyrektorka
Machnowska - Góra.

No i mamy problem.
Przecież jedną z głów-
nych idei Budżetu Par-

tycypacyjnego (dziś Obywatel-
skiego) było wyjście naprzeciw
potrzebom i wnioskom lokal-
nym. Czy rzeczywiście to organ
państwowy w postaci Regional-
nej Izby Obrachunkowej – zrobił
na złość warszawiakom?

Budżet Obywatelski 2019 – start!
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Od ponad 25 lat przed każdymi wyborami nęka mnie uciążliwy ból gło-
wy. Na kogo głosować? W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych po-
stawiłem na SLD, ponieważ serce mam po lewej stronie. To był jeden z

największych błędów, jakie popełniłem kiedykolwiek przy urnie. Sojusz nigdy nie
był i nadal nie jest ideową lewicą. To, moim zdaniem, bezideowy polityczny po-
tworek. Prześmiewca i znakomity felietonista Urban, znany kiedyś pod pseudonimami Jerzy Kibic
i Jan Rem, znalazł na SLD niebywale trafne określenie – kawiorowa lewica. Nie ma żadnego sen-
su komentowanie rządów partii kawiorowych ludzików, bo efekt jest powszechnie znany. Sojusz stał
się polityczną kanapą, która z obawy przed zgonem przypięła się ostatnio do liberałów, stając się
tym samym zaprzańcem lewicowych idei. A w polityce nie ma nic gorszego niż partia bezideowa i
bezideowi ludzie. 

Weźmy pod lupę panią Barbarę Nowacką, zagorzałą feministkę, która, odkąd moja pamięć się-
ga, deklarowała się jako człowiek lewicy. I faktycznie, zaczęła polityczną karierę od członkostwa w
lewicowej Unii Pracy. Potem zakładała Młodych Socjalistów, by następnie wejść do rady krajowej
partii Unia Lewicy III RP. W kolejności były: Europa Plus, centrolewicowy Twój Ruch Palikota,
Zjednoczona Lewica i centrolewicowa Inicjatywa Polska. Co stało się, że Nowacka  nagle zapałała
miłością do Platformy Obywatelskiej, partii chrześcijańsko – konserwatywno – liberalnej, którą wcze-
śniej mocno krytykowała? Być może powodem przypływu nagłej miłości do PO są wybory do Par-
lamentu Europejskiego? Któż to wie? Ja wiem tyle, że pani Basia kandydowała bez powodzenia do
PE w 2014 r. z listy Europa Plus, jak również do Sejmu w 2015 r. z listy Zjednoczona Lewica. Wi-
dać, że bardzo chce dostać się do parlamentu, ale jakoś jej nie wychodzi. Tym razem postawiła na
szalę własną tożsamość polityczną, licząc na to, że w roli przybudówki partyjnego wielkoluda zdo-
będzie wreszcie upragniony mandat. Jestem uprzejmy z natury, więc życzę powodzenia, ale ja na
takie osoby nie głosuję.   

Ujawniając publicznie swoje lewicowe poglądy narażam się na etykietkę lewaka. Tak poseł PiS
Zbigniew Gryglas oraz wielu jego partyjnych “ziomali” nazywa każdego, kto deklaruje się jako le-
wica. Ci ludzie w ogóle nie odróżniają odłamów lewej strony sceny politycznej, choć sami należą
do partii o mocno lewicowym programie, mieniącej się jednakowoż... prawicą. Nie mają bladego
pojęcia kim z definicji są lewacy. Wyjaśniam więc, by raz na zawsze odseparować socjaldemokra-
tę, jakim się czuję, od lewaka czy komucha. Przy okazji uprzejmie donoszę, że nigdy nie byłem człon-
kiem żadnej partii politycznej ani w czasach komuny, ani po 1989 roku. 

Słowo “lewacy” weszło do przestrzeni publicznej za pośrednictwem mediów na przełomie
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Byli to członkowie, bądź zwo-
lennicy skrajnie lewicowego terroryzmu rewolucyjnego. Reprezentantami ich idei były

ugrupowania terrorystyczne, takie jak na przykład Czerwone Brygady i Prima Linea (Włochy), Ba-
ader – Meinhof (RFN), Tupamaros (Urugwaj) czy Świetlisty Szlak (Peru) – atakujące wszelkimi do-
stępnymi środkami demokratycznie wybraną władzę. Obecnie w Polsce nastała moda, że mianem
lewaka określa się każdego, kto nie jest narodowcem oraz sympatykiem partii Prawo i Sprawiedli-
wość. To obelga i potwarz dla każdego socjaldemokraty deklarującego centrolewicowe poglądy. 

Wróćmy do pytania – na kogo w niedzielę zagłosować. Podzieleni Polacy mają wybór pomiędzy
rządzącym krajem Prawem i Sprawiedliwością a opozycyjną Koalicją Europejską, założoną pod egi-
dą dominującej Platformy Obywatelskiej przez PSL i polityczne kanapy jak Nowoczesna, SLD oraz
Zieloni. Akces do KE zgłosiły także polityczne drobnoustroje o nieznanych dotąd nazwach, jak na
przykład Teraz, Unia Europejskich Demokratów, Wolność i Równość czy Inicjatywa Feministycz-

na. Alternatywą dla wyborców są Wiosna
Roberta Biedronia lub Kukiz`15, które we-
dług sondaży wprowadzą swoich reprezen-
tantów do PE. Po raz kolejny nie będzie jed-
nak głosowania “za”, tylko “przeciw”. I to
jest przerażające. Widząc gigantyczne po-
działy w społeczeństwie, jak również patolo-
giczne wprost zacietrzewienie tak zwanych

elit politycznych, które ze słowem “elita” nie mają nic wspólnego, przestałem liczyć na to, że docze-
kam kiedyś głosowania wyłącznie “za” i “na”. Nie ma na to szans dopóty, dopóki ze sceny nie zej-
dą zgrane karty i nie przejmie jej w posiadanie całkiem nowe pokolenie. A na to trzeba sporo cza-
su, bo zgrane karty i stare dziady wcale nie zamierzają odchodzić na polityczną emeryturę. Stają
się bowiem wówczas nikim. A może wzorem USA wprowadzić do konstytucji zapis wykluczający
udział starców w rządzeniu państwem? 

O dkąd w 1989 r. zmarła śmiercią naturalną “jedyna słuszna siła polityczna”, czyli Polska
Zjednoczona Partia Robotnicza, polski wyborca może faktycznie wybierać i przebierać w
kandydatach. Do 1989 r. panowała zasada jak w Raju: Bóg stworzył Adamowi Ewę i ka-

zał mu wybierać żonę. Korzystam z demokracji i przebieram, ale nie w partiach, tylko w ludziach.
Obserwuję ich postawy, inicjatywy, zachowanie w przestrzeni publicznej, bądź w parlamencie, sto-
sunek do rywali politycznych, a przede wszystkim wywiązywanie się z przedwyborczych obietnic.
Najmniejszy wybór mam w szeregach Koalicji Europejskiej. Zbyt wielu tam zakapiorów posługu-
jących się mocno zużytą i nieskuteczną już retoryką, czyli totalną krytyką PiS. Taki styl pozyskiwa-
nia wyborców bardzo mi się nie podoba. Po przemyśleniach wychodzi na to, że w moim okręgu na
listach KE jest tylko jedna osoba, na którą mógłbym z czystym sumieniem oddać swój głos. To zwią-
zany z Ursynowem Andrzej Halicki, porządny i mocno stonowany facet kochający zwierzęta, a to
jest etykieta dobrego człowieka. 

Co do PiS, to potwierdzam niniejszym to, co wielokrotnie wcześniej pisałem. Ja, lewicowiec, nie
przyłączę się do kilkumilionowego chóru potępiającego w czambuł  tę partię oraz jej lidera. Widzę
masę błędów, widzę wzrastającą pychę pisowców stojących przy wodzu, widzę na wielu obszarach
nieudaczników, ale nie mogę nie zauważać, że PiS to jedyna partia po 1989 r., która w dużej czę-
ści wypełnia wyborcze obietnice. Opozycja straszy, że rozdawnictwo pieniędzy może zakończyć się
bankructwem państwa. Jak idzie o kwestie gospodarcze, nie wierzę żadnemu medium w Polsce, a
tym bardziej rządzącym i opozycji. Obserwuję reakcje agencji ratingowych, bo to najlepszy gospo-
darczy barometr. W październiku 2018 r. agencja S&P podwyższyła rating Polski z BBB+ do A– (z
perspektywą stabilną). Druga z “wielkiej trójki”, czyli Fitch, utrzymała swoją ocenę wiarygodności
Polski. Wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s, bo na poziomie aż A++.

OECD to kolejny podmiot, który docenił naszą politykę gospodarczą, podnosząc ostatnio progno-
zy wzrostu polskiego PKB na rok 2019 do 4,2 procent oraz na rok 2020 do 3,5 procent, przyznając
tym samym krajowi rządzonemu przez PiS pozycję globalnego lidera wśród wszystkich 36 państw
skupionych w tej  organizacji. A OECD to nie jakaś tam pracownia badań, gdzie wynik można ku-
pić za pieniądze. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju to cieszący się powszechnym za-
ufaniem międzynarodowy podmiot o profilu ekonomicznym, skupiający w swoich szeregach 36 wy-
soko rozwiniętych i demokratycznych państw. Tak więc katastroficzne wizje o rzekomym ban-
kructwie państwa, to jak na razie zwykłe strachy na Lachy. 

W racając jednak do wyborów. Spośród dziesięciorga kandydatów wystawionych przez PiS
kreskę ode mnie mógłby dostać młody Sebastian Kaleta, który mocno zasłużył się war-
szawiakom, w tym i mnie, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej komisji re-

prywatyzacyjnej. Jak wiadomo, alternatywa zawsze jest tylko jedna. W nadchodzących wyborach
tą jedyną alternatywą, w kontrze do kandydatów z list wielkich ugrupowań politycznych, jest dla
mnie Stanisław Tyszka, rodowity warszawiak i urzędujący wicemarszałek Sejmu z rekomendacji
Kukiz`15. To polityk kompromisu, dlatego bardzo go cenię. Przez cztery lata nie widziałem, by prze-
wodnicząc obradom parlamentu dał ponieść się emocjom, kogokolwiek obraził lub uraził, wdawał
w pyskówki, bądź podniósł głos. Jeśli do tego dodać wszechstronne wykształcenie oraz nienagan-
ną opinię, pan Tyszka staje się alternatywą bardzo poważną.  

Na kogo oddam swój głos, nie wiem, a nawet gdybym wiedział i tak nie ujawnię. Jedno jest pew-
ne: kreskę dostanie ode mnie jeden z trzech wymienionych w tym felietonie polityków. Ostatecz-
ną decyzję powezmę w niedzielę rano. Do wyborców mam tylko jedną prośbę: pójdźcie w niedzie-
lę do urn i zagłosujcie, bo frekwencja wyborcza w dużej mierze świadczy o naszej świadomości po-
litycznej, jak również o stanie demokracji w naszym kraju. To my, a nie partyjni wodzowie ustawia-
jący swoich najwierniejszych pretorianów na czubkach list, mamy konstytucyjny przywilej decydo-
wania, kto będzie reprezentował Polskę w Brukseli. Wykorzystajmy go.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Na kogo będę głosować?

„Po raz kolejny nie będzie 
jednak głosowania “za”, 
tylko “przeciw”. I  to jest 
przerażające...”

Maj zrobił się deszczowy. Choć większość z nas pewnie za deszczem nie
przepada, przychodzi on w samą porę. Jest wybawieniem dla leśników,
rolników, sadowników. Zapobiega klęsce suszy. Dobry jest także dla nas,

mieszczuchów, bo wpłynie na ceny produktów, po które sięgniemy w sklepach i
na bazarach. Zmniejszy się wywołane suszą zagrożenie pożarowe, a to przecież
dotyczy każdego. Za skutki pożarów płacimy bowiem wszyscy jako podatnicy. 

Maj to ostatni miesiąc wiosenny. Już niedługo będziemy świadkami przesilenia letniego. Za nie-
cały miesiąc czeka nas pierwszy dzień lata a jednocześnie najdłuższy dzień w roku. Bezpośrednio
po nim nastąpi najkrótsza w roku noc. Warto dodać, że lato astronomiczne rozpoczyna się na na-
szej półkuli między 21 a 22 czerwca, zaś lato kalendarzowe ma swój początek zawsze 22 czerwca,
niezależnie od pozycji Ziemi względem Słońca i vice versa. Niestety, od tej chwili dni będą coraz krót-
sze. Nie brzmi to optymistycznie, zwłaszcza dla tych, którzy lubią słońce, ciepło i dużo światła. No
cóż, taki mamy klimat… Tym bardziej warto korzystać z dobrodziejstw tego pięknego miesiąca, któ-
ry już za chwilę się skończy.  Już od lat maj w mieście takim jak Warszawa obfituje w niezliczone
imprezy plenerowe, wydarzenia kulturalne, sportowe etc. Nie inaczej jest i w tym roku. Tradycje ma-
jówek w stolicy sięgają daleko wstecz. Pamiętamy słowa piosenki „No to jadziem na Bielany”, czy
„Statek do Młocin”, które w niepowtarzalnym wykonaniu Jaremy Stępowskiego przypominały o tym,
jak bawili się warszawiacy przed laty.

No, to jadziem na Bielany, cała paka rusza dziś:
Mańka, Feluś ten szemrany, ruda Zośka,

ja i Zdziś.
Pod tę pache bierz panienkę, a wałówkę

w drugą rękę,
Bo od rana na Bielanach ubaw na „sto dwa”

– śpiewał wielki propagator „Warsiawy”.
Dziś tradycję dawnych majówek zastę-

pują inne atrakcje. Na szczęście, możemy
pośród nich znaleźć coś dla siebie, zgodnie z zasadą – dla każdego coś miłego. Odbywają się one
niemal w każdej dzielnicy. Nawet najwięksi malkontenci mogą wyszukać coś odpowiedniego. 

Niedawno, podczas cieszącej się dużą popularnością Nocy Muzeów, mieliśmy okazję zwiedzać,
obiekty, gmachy, instytucje, do których dostęp na co dzień jest ograniczony. Mogliśmy zobaczyć też
mało znane filmy podczas Przeglądu Nowego Kina Francuskiego. To w maju odbywa się słynne już
Dyktando Warszawskie czy Warszawskie Targi Książki. Miłośnicy kina znajdą coś interesującego w
Kinie pod Chmurką. Warto wspomnieć o okazjonalnych imprezach organizowanych na świeżym
powietrzu (chociaż co do jego świeżości wciąż można mieć zastrzeżenia), takich jak koncerty, róż-
ne atrakcje plenerowe dla dzieci, młodzieży w parkach, na boiskach, na stadionach, na estradach,
scenach i w muszlach koncertowych. 

Nie zapominajmy o Juwenaliach na terenie warszawskich campusów ani o nowej inicjatywie
„Mamy wolne”, gdzie można znaleźć wydarzenia dla dorosłych, a także dla dzieci i młodzieży. Przy
tak zróżnicowanej i bogatej ofercie nikomu nie zabraknie atrakcji i nikt nie powinien się nudzić. Co
więcej na wiele z tych imprez i wydarzeń wstęp jest bezpłatny. Jeśli dodamy do listy Koncerty Cho-
pinowskie w Łazienkach Królewskich, występy, prezentacje obcych kuchni, pokazy jogi, sportów wal-
ki, czy inne „eventy” – w parkach, ogrodach szykuje się naprawdę ciekawy czas dla wszystkich chęt-
nych. Przy dzisiejszych możliwościach, w dobie Internetu, z pewnością trudno się nudzić zarówno
w samej stolicy, jak i w jej najbliższym otoczeniu. W najbliższą sobotę czeka nas moc atrakcji podczas
Święta Saskiej Kępy. Informacje na ten temat łatwo można znaleźć na stronach dzielnicy. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Maj miesiącem atrakcji 

„Już od lat maj w mieście
takim jak Warszawa obfi-
tuje w niezliczone imprezy
plenerowe, wydarzenia
kulturalne, sportowe etc.”

Media kłamią, a skandale gonią skandal,
W prasie co dzień dziennikarskie mamy kaczki,

A tymczasem (to nie żadna propaganda)
Urodziły się w Krakowie sześcioraczki!

Gratulacje dla rodziców! W jednej chwili
Dość znacząco powiększyła się rodzina.

Na świat przyszło dwóch chłopaków: Tymon, Filip,
oraz Zosia, Kaja, Nela i Malwina.

Sześcioraczki! Szczęście tylu mieć urwisów!
Rząd się chwali, że to efekt dobrej zmiany,

Ewidentne osiągnięcie rządów PiS-u,
500 plus i stąd ten sukces murowany.

Czy za Tuska było to do pomyślenia?
A widzicie! PiS zapewnia święte życie.

Jak możecie tych wysiłków nie doceniać?
Teraz wszyscy się pławicie w dobrobycie!

Gdy rządziło PO, wszystkim źle się żyło,
Rządy Tuska zostawiły nam ruinę.

Sześcioraczki! To się pierwszy raz zdarzyło,
Dzięki temu, że PiS zadbał o rodzinę.

Zwyciężyła prorodzinna polityka,
Na kolejne obietnice przyszła pora,

Rząd tematów trudnych nigdy nie unika,
I na wasze głosy liczy przy wyborach.

A ja dodam, że los sprzyja nam, Polacy,
Podziękujcie mu, Rodacy i Rodaczki,
Bo przed laty pojawili się bliźniacy,

A być mogły, strach pomyśleć, sześcioraczki.
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SZEŚCIORACZKI!
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W Ojrzanowie odbyły się Mistrzostwa Mazowsza w Ka-
rate. Świetnie zaprezentowali się reprezentanci Aka-
demii Sportu i Karate z Ursynowa, na co dzień trenu-
jący pod okiem mistrzyni świata sensei Justyny Marci-
niak (3. DAN). Choć sama Akademia działa dopiero od
zeszłego roku, prężnie się rozwija i aktualnie wycho-
wała już mistrzów i wicemistrzów województwa m
azowieckiego.

Mistrzem Mazowsza w Kata (forma) został Mieszko Żelazny,
trenujący na co dzień w Dojo Warchałowskiego (Przedszkole
351/SP323), który dodatkowo zdobył brąz w kumite (walka).
Wioletta Świostek został wicemistrzynią Mazowsza w kata, do-
rzucając 3. miejsce w kumite. Zofia Lubecka również została wid-
cemistrzynią Mazowsza w kata. Obie karateczki na co dzień trenu-
ją w Dojo Dok Ursynów przy ul. Kajakowej 12b. Pozostali startują-
cy z Akademii zdobyli cenne doświadczenie.

W mistrzostwach wzięło udział ok. 250 wyselekcjonowanych
zawodników z 11 klubów z całego województwa mazowieckiego.
Poziom mistrzostw był bardzo wysoki, ponieważ dla juniorów i
kadetów MWM są jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Polski. 

Mistrzowie z Ursynowa

Ostatnia dwudniówka na
Służewcu po raz kolejny
obfitowała w niespodzian-
ki i bardzo dobre wypłaty.
Emocji nie mogło zabrak-
nąć, ponieważ do łącznie
16 wyścigów zapisano aż
152 konie. Mimo niezbyt
sprzyjającej aury dopisa-
ła także frekwencja.

W poprzedni week-
end aż trzy konie
doznały poważ-

nych kontuzji. Ogier Hipster –
po udanej operacji wkręcenia
w nogę kilku śrub – padł na atak
serca. Trenerzy obwiniali za tra-
gedię organizatora gonitw, sta-
wiając zarzut, że tor polewany
był “w kratkę”, w niektórych
miejscach stały kałuże, w in-
nych był “beton”. Może w tym
być część prawdy, choć patrząc

na problem szerzej, konie do-
znają kontuzji na wszystkich to-
rach świata. Jednak poza dys-
kusją jest to, że ostre galopy na
pozbawionym nowoczesnego
systemu nawadniania Służewcu
zwiększają ryzyko kontuzji ko-
ni. Szczególnie podczas upałów
w szczycie letniego sezonu, a
właśnie wtedy rozgrywane są
m. in. prestiżowe gonitwy Der-
by z udziałem najlepszych koni
pełnej krwi angielskiej oraz ara-
bów czystej krwi. 

P o krytycznym artykule
w “Passie” odezwał się
rzecznik prasowy toru

Służewiec Sylwester Puczen. Z
jego wypowiedzi wynika, że za-
padła decyzja zarządu Totali-
zatora Sportowego o przekaza-
niu służewieckiemu oddziało-
wi spółki środków na urządze-

nie na zielonym torze profesjo-
nalnego systemu nawadniania.
Z oczywistych względów inwe-
stycja mogłaby być realizowana
dopiero po zakończeniu sezo-
nu wyścigowego. Oby powyż-
sza informacja znalazła po-
twierdzenie.

O d kilku lat służewiec-
kich koni gościnnie
dosiada czeski inter-

nacjonał Tomáš Lukášek, który
nienaganną techniką, znako-
mitą taktyką i nieustępliwością
w walce zaskarbił sobie sym-
patię widzów, a przede wszyst-
kim zaufanie graczy. Ledwie
pojawił się na Służewcu po raz
pierwszy w tym sezonie, a już
ma na koncie cztery wygrane
gonitwy, w tym trzy kategorii
B, oraz dwa drugie miejsca w
sześciu startach. Rzadko spo-
tykana na naszym torze sku-
teczność. W gonitwie o nagro-
dę Golejewka dosiadał klaczy
Height of Beauty, która nie by-
ła faworytką. Czeski jeździec
koncertowo rozegrał tę partię,
bijąc po walce dzielną Akade-
mię pod Aleksandrem Rezni-
kowem. W sprinterskiej nagro-
dzie Jaroszówki mijał celownik
niezagrożony na ogierze Nikus,
a na arabie Salam Al Khalediah
rozbił stawkę wymagających
rywali, wygrywając “na orła”
nagrodę Bandosa. Tomáš
Lukášek jest w tej chwili nume-
rem 1 na Służewcu i należy je-
dynie żałować, że nie mamy go
w Warszawie na stałe. Tomáš
senior zawsze przyjeżdża na
Służewiec w towarzystwie syn-
ka Tomáša juniora, który jest
najwierniejszym fanem swoje-
go taty. 

Wnadchodzący week-
end bywalców Słu-
żewca czekają kolej-

ne emocje. Rozegrane zostaną
bowiem pierwsze w tym sezo-
nie klasyki dla folblutów roczni-
ka derbowego na dystansie 1600
m – nagroda Wiosenna dla trzy-
letnich klaczy (sobota, godz.
16.30) oraz prestiżowa nagroda
Rulera dla trzyletnich ogierów i
klaczy (niedziela, godz. 16.25).
Naszym cichym faworytem w
nagrodzie Wiosennej jest klacz
Pride of Nelson ze stajni Piotra
Piątkowskiego, choć w odróż-

nieniu od faworyzowanych Ple-
jady oraz Plantei nie ma ona jesz-
cze w tym sezonie przetarcia wy-
ścigowego. 

Wnagrodzie Rulera
natomiast stawiamy
na siwego Arkano,

widząc w tym niebywale szyb-
kim koniu (współczynnik szybko-
ści DI aż 11!) moc niewykorzysta-
nego jeszcze potencjału wyści-
gowego. Im tor będzie bardziej
nośny, tym bardziej faworyci
Ophelia`s Aidan oraz Emiliano
Zapata powinni obawiać się pod-
opiecznego trenera Wojciecha

Olkowskiego. Sobotnie i niedziel-
ne galopy są bardzo trudne do
typowania. Jeśli dodać do tego
gonitwy dla francuskich kłusa-
ków, widowiskowe, ale zawsze
pełne “wybuchów”, typowanie
podwójnie skumulowanej septy-
my przypominać będzie “Rozko-
sze łamania głowy” zamieszcza-
ne przez kilka dekad na łamach
niezapomnianego dziennika “Ży-
cie Warszawy”. Warto więc
wpaść na Służewiec na ostatnią
majową dwudniówkę. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
F o t o :  To r  S ł u ż e w i e c

OŚWIADCZENIE 
Śmierć każdego konia jest tragedią i stratą dla jego właścicie-

li, trenera, jeźdźców oraz miłośników. Dla nas – osób organizu-
jących wyścigi konne – jest to równie bolesne przeżycie. Komi-
sja Techniczna przyjęła stan toru (12 maja) bez zastrzeżeń i ze-
zwoliła na przeprowadzenie gonitw. Stan toru w tym dniu zo-
stał oceniony jako lekko elastyczny – 3,0. Również trenerzy do
siódmej gonitwy nie zgłaszali uwag co do jego stanu.

Bieżnia mimo trudnych warunków pogodowych (brak desz-
czu przez ostatnie dwa miesiące) jest dobrze przygotowywana
do dni wyścigowych. Zespół odpowiedzialny za jej jakość stale
kontroluje jej stan i prowadzi odpowiednie prace: tor jest codzien-
nie nawadniany, uzupełniane są ubytki, a trawę przycina się do
odpowiedniej długości. W poprzednich tygodniach trwającego
od kwietnia sezonu otrzymaliśmy wiele pochwał dotyczących ja-
kości bieżni, szczególnie od zagranicznych jeźdźców.

Mamy nadzieję, że wypadki z ostatniego weekendu to tylko
jednorazowa seria niefortunnych zdarzeń.  

D y r e k c j a  To r u  S ł u ż e w i e c  

Nasze Typy
2255//2266 MMAAJJAA

SSOOBBOOTTAA
GGoonn.. II:: Furnika, Falaunay, Fulham, Fugitif

Davo;
GGoonn.. IIII:: Delos, Carlito, Durham, Szarratu;
GGoonn.. IIIIII:: Dahra, Helia, Eldas, New Lady;
GGoonn.. IIVV:: Pride of Nelson, Plejada, Plantea, Sixte;
GGoonn.. VV:: Guarni de Bozouls, Turbo Kossack, Prometey Tiersk,

Kornet Obolensky;
GGoonn.. VVII:: Spasski, Turfsonne, Mosanto, Pilecki;
GGoonn.. VVIIII:: MonMurhib Kossack, Esid In Zamour, Mohacz, Pha-

ritz Princess;
GGoonn.. VVIIIIII:: Daddy Cool Blue, Diego de Busset, Dogma, Bom-

bay Sun.

NNIIEEDDZZIIEELLAA
GGoonn.. II:: Everest Cheneviere, Ellipse du Dome, Eternity de Gi-

nai, Eden Pierji;
GGoonn.. IIII:: Echarella, Atilla, Orkis JR, Egiska JR;
GGoonn.. IIIIII:: Gancegal, Street Bird, Dark Blue, Neptune;
GGoonn.. IIVV:: Arkano, Ophelia`s Aidan, Emiliano Zapata;
GGoonn.. VV:: Sypnij Groszem, Nossferatu, Crazy Bull, Iron Man;
GGoonn.. VVII:: SS Mothill, Arash, Lazom Al Khalediah, Ussam de

Carrere;
GGoonn.. VVIIII:: Blizbor, Roch, Kukulkan, Soufle Vent;
GGoonn.. VVIIIIII:: Barbariska, Tequila Dance, Brandy Hornline, Usita;
GGoonn.. IIXX:: Areej, Magical Path, Sinfonia Varsovia, Rustique.

Na Tomášu Lukášku zawsze można polegać

TToommáášš LLuukkááššeekk zz ssyynnkkiieemm TToommááššeemm JJrr..

KKllaacczz HHeeiigghhtt ooff BBeeaauuttyy ppoodd TToommááššeemm LLuukkáášškkiieemm aattaakkuujjee AAkkaaddeemmiięę ddoossiiaaddaannąą pprrzzeezz AAlleekkssaannddrraa RReezznniikkoowwaa..
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KKRREEDDYYTTYY - POŻYCZKI -
CHWILÓWKI bez BIK. 
Tel. 577 668 566

PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

KKUUPPIIĘĘ przedmioty z
likwidowanych mieszkań oraz
znaczki, monety, 601 235 118

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSZZUUKKAAMM narzynki M3 x 0,8, 
tel: 22 643 04 04

FFRRAANNCCUUSSKKII,, rosyjski, 
608 058 494 

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
KKOORREEPPEETTYYCCJJEE z języka

niemieckiego, 606 880 538
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 693 329 929
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

wieloletnie doświadczenie, 
605 783 233

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 800 - 1200
m2 Prażmów, 602 770 361

KKUUPPIIĘĘ mieszkanie z trudną
sytuacją prawną, 501 020 006

MMIIEESSZZKKAANNIIEE za gotówkę do
remontu kupię, 537 577 111

PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ taniego pokoju do
wynajęcia, Ursynów i okolice, 
519 146 590

WWYYNNAAJJMMĘĘ halę 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów, 
602 77 03 61

WWYYNNAAJJMMĘĘ mieszkanie 39 m2,
tel. 22 842 64 29

ZZAADDŁŁUUŻŻOONNEE mieszkanie kupię,
511 211 373

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
kkuuppnnoo
!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
!CCeennttrruumm,  45 m2, ul.

Senatorska, 3 pok., 601 720 840 
!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,

piękny apartament, kamienica 
z 1938 r., 601 720 840 

!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 
2 pokoje, 601 720 840 

!KKaabbaattyy, 85 m2, 3 pok. do
wejścia, c. 745 tys. zł do neg.,oś.
zamknięte, 601 720 840 

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

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, segment
250 m2, blisko metra, tylko 
1 mln.520 tys. zł, 601 720 840 

!OOcchhoottaa,, kamienica, 2 pok. 
47 m2, 470 tys. zł, 601 720 840 

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

! SSttaarróówwkkaa, 79 m2, 3 pok. 
c.1.3 mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840

!WWiillaannóóww, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój,  1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, WWiillaannóóww,,

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm 240 m2, Józefosław,

dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 765 tys. zł, 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

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 120 m2

c. tylko 565 tys.zł, 601 720 840
!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół

bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica 
c. 1 milion 490 tys. zł., 
601 720 840

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

!MMookkoottóóww, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 780 tys.
zł, 601 720 840,, 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, 
do wejścia, 2 mln 500 tys. zł, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840
! PPoowwssiinn,, działka usługowo-

przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

! PPyyrryy,, 1 ha działka pod
mieszkaniówkę, 601 720 840 

! PPyyrryy,, 2 ha działka
mieszkaniowo-usługowa, c. 12 mln
500 tys zł, 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

!WWiillaannóóww, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840 

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 56 m2 pokoje, 2.400

+ 200 (garaż) zł/m-c, 
601 720 840

!KKaabbaattyy, 62 m2, 3 pokoje, 
ul. Jeżewskiego, piękne miejsce,
taras, 3.300 zł/m-c,601 720 840

!MMiieesszzkkaanniiee k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c

!UUrrssyynnóóww, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan, 
601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
! 440000 mm22, lokal na każdą

działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!BBeemmoowwoo, lokal handlowy 
84 m2, zgoda na alkohol, pod
gastronomię, przy głównej ulicy. 
c. 1 mln. z VAT

!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.500 tys.
zł, 601 720 840 

!CCeennttrruumm,, na kawiarnię 8000
zł/m-c, 601 720 840

! LLookkaall 102 m2 z b. dobrym
najemcą sieciowym na 10 lat,
świetny punkt. c. 2 mln zł z VAT,
601 720 840 

! LLookkaall 160 m2, Centrum do
wynajęcia na kawiarnię, 
13 000 zł/m-c, 601 720 840 

! LLookkaall  handlowy 129 m2, 
z wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 900 tys. zł,
601 720 840 

! LLookkaall z najemcą, Wola, 420
tys.zł, 601 720 840 

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 400 m2, lokal z
super sieciowym najemcą na 
10 lat, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840

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

!ŻŻoolliibboorrzz,, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do wynajęcia
lub sprzedaży, 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

DDOO PPRRAASSOOWWAANNIIAA pralnia
Natolin, 501 040 863 

FFRRYYZZJJEERRAA//-KKĘĘ, stylistę,
manicurzystkę, uczennicę. Bardzo
dobre warunki. Akademia
Fryzjerska Piaseczno, 601 240 223

KKIIEERROOWWCCĘĘ kkaatt..BB - jazda autem
dostawczym, nie kurierka, 
535 170 170

PPRRAACCOOWWNNIIKKAA
ogólnobudowlanego, 601 23 72 91

SSZZKKOOŁŁAA PPOODDSSTTAAWWOOWWAA im.
Polskich Olimpijczyków w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni nauczycieli:
- edukacja wczesnoszkolna (1 etat)
- matematyka (2 etaty0
- pedagog szkolny do klas I-III (1
etat)
- wychowanioe do życia w rodzinie
(pół etatu)

Możliwość negocjacji dodatków
motywacyjnych oraz przystąpienia
do pakietu opieki medycznej dla
pracowników. CV proszę przesyłać
na adres e-mail:
praca@spwmy.edu.pl, 
tel. kontaktowy: (22) 462 85 20

ŚŚLLUUSSAARRZZAA spawajacego, 
601 23 72 91

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ kucharkę do pracy
w niepublicznym przedszkolu
“Zaczarowana Pozytywka” na
Ursynowie. Oferujemy umowę o
poracę na pełny etat. 
Tel.: 601 778 504

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ pomoc kuchni i
kucharza. Praca w Konstancinie.
tel. 600 250 437

AANNTTEENNYY TV SAT.  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA,, skutecznie, 
22 642 96 16

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

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

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, 698 431 913
MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907 

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

SSTTOOLLAARRKKAA,pełny
zakres,naprawy 22 641 54 84; 
601 751 247

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
502 250 803

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058
TTYYNNKKII, wylewki, piana pur, 

668 327 588 

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

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

MMAASSAAŻŻ klasyczny oraz poprawa
sprawności ruchowej, 602 775 339
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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

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;; 
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..

Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje RRyysszzaarrdd JJaabbłłoońńsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Co i kto

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

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

2 2  5 4 4  1 2  0 0
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 1 9 1 1 5

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.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

2 2  4 8 4  2 3  0 0 ,  2 2  4 8 4  2 3  1 0
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 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

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

SSoobboottaa,, 2255 mmaajjaa,, 1144..3300 ii 1166..0000::
Teatrzyk Dziecięcy Siadaj Pała!
zaprasza dzieci od lat 6 na spek-
takl „Mały książę”. Wstęp wolny.

SSoobboottaa,, 2255 mmaajjaa,, 1199..0000:: kino
Domu Sztuki zaprasza na film do-
kumentalny „Niech wiatr rozwie-
je wasze grzywy” (Polska 2018,
112 min.) Po projekcji – spotkanie
z reżyserką Agnieszką Gomułką,
współautorem zdjęć Sławomirem
Ormanem oraz jedną z bohate-
rek filmu. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 2266 mmaajjaa,, 1188..0000::
Dom Sztuki zaprasza przede
wszystkim wszystkie Mamy na
recital Tomasza Czaplińskiego
(bas-baryton) „Jedynie serce
Matki…”. Przy fortepianie: Wi-
told Wołoszyński. W programie
arie operowe, songi musicalowe
i piosenki. Wstęp wolny.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Zapraszamy na wernisaż wy-
stawy prac uczestników zajęć pla-
stycznych “Spotkanie ze sztuką po
latach”.Wystawa jest podsumo-
waniem rocznej pracy w pracow-
ni, pod okiem pani Barbary Bielec-
kiej- Wożniczko. Już w najbliższy
piątek, 24 maja, o godzinie 18:00. 

Jak zapewne wszyscy wie-
my, w najbliższą niedzielę
odbędą się wybory do Par-
lamentu Europejskiego,
wybierzemy w nich 52 po-
słów z Polski. Przed urną
należy stawić się w godzi-
nach pomiędzy 7:00 a
21:00. 

Warszawa oraz powiaty:
warszawski, piaseczyński, za-
chodni, grodziski, legionow-
ski, nowodworski, otwocki,
pruszkowski i wołomiński
wchodzą w skład 4. okręgu
wyborczego. Wybierzemy stąd
5 europosłów.

W wyborach do Parlamentu
Europejskiego będziemy uczest-
niczyć już po raz czwarty, odby-
wają się one we wszystkich 27
krajach członkowskich Unii Eu-
ropejskiej.

W tych wyborach, podobnie
jak w wyborach do Sejmu, wy-
bieramy tylko jednego kandyda-
ta czyli podczas całych wyborów
zaznaczamy jeden X. Znakiem X
zakreślamy jedno nazwisko. 

W moim odczuciu każdy po-
winien wypełnić swój obywatel-
ski obowiązek i pójść na wybory,
a po nich… może miło spędzić
czas wybierając się na przykład
na Wyprzedaż Garażową. W naj-
bliższą niedzielę nie odbędzie
się ona na Ursynowie, a na Mo-
kotowie przy ul. Niegocińskiej
2A w Ośrodku Sportu i Rekreacji
i w jego otoczeniu przy pobli-
skiej szkole podstawowej. 

Jest ona mniejsza niż ta na Ur-
synowie, ale można również zna-
leźć na niej ciekawe przedmio-
ty, których jedni już nie potrzebu-

ją, a inni z wielką radością ku-
pują. Garażówka to raj dla po-
szukiwaczy skarbów, pchli targ,
kiermasz staroci, miejsce gdzie
można kupić prawie wszystko. 

Garażówki już na stałe weszły
w harmonogram imprez ursy-
nowskich, a także warszawskich.
Garażówka ursynowska w ze-
szłym roku odniosła wielki suk-
ces dzięki mieszkańcom, którzy
bardzo licznie ją co miesiąc od-
wiedzają. 

Na ul. Niegocińską można do-
jechać w kilka minut od metra
Służew autobusami: 189, 193,
317, 401, 402. Wyprzedaż gara-
żowa na Mokotowie trwa dla ku-
pujących od godziny 12ej do
16ej, ale to właśnie w ciągu
pierwszych dwóch godzin tra-
fiają się największe okazje.

Na Ursynowie garażówka już
w pierwszy weekend czerwca. 

Pójdźmy na wybory a potem
na garażówkę. Do zobaczenia!

K r y s t i a n  M A L E S A
R a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  

Wybory i garażówka na Mokotowie

Galeria Brama Bielańska
przy ul. Czujnej stała się
miejscem prezentacji
dwóch wystaw „Dyplomy
sportowe Drugiej Rzeczpo-
spolitej” oraz „Gwiazdy
sportu Niepodległej”. 

Dyrektor Muzeum Sportu To-
masz Jagodziński dziękując za
zorganizowanie po raz pierw-
szy wystaw w Galerii Brama
Bielańska, będącej oddziałem

Muzeum Niepodległości jego
dyrektorowi  Tadeuszowi
Skoczkowi oraz kurator Natalii
Roszkowskiej podkreślił zara-
zem, że prezentowane wysta-
wy są unikatowe na skalę ogól-
nopolską. Muzeum Sportu i Tu-
rystyki w Warszawie od lat ko-
lekcjonuje oryginalne dyplomy
sportowe i posiada prawdopo-
dobnie największą ich kolekcję
w Polsce. Z kolei wystawa o

gwiazdach sportu w niepodle-
głej jest niejako złożeniem hoł-
du najwybitniejszym postaciom
tamtego okresu.

Tadeusz Skoczek zauważył,
że sportowcy prezentowani na
wystawie w większości zapisali
się pięknie również na kartach
dziejów walki o wolność Polski.
Wskazał ponadto, iż w okresie
II Rzeczypospolitej sport poza
walorami rekreacyjnymi i zdro-
wotnymi wiązał się niejedno-
krotnie z propagowaniem warto-
ści patriotyczno-społecznych,
które choć w niemniejszym stop-
niu niż działania polityczne, czy
wojskowe miały wpływ na
kształtowanie odradzającego się
państwa polskiego. 

Dyrektorzy zwrócili uwagę na
wspólnie realizowane inicjaty-
wy poświęcone 100-leciu Nie-
podległości Polski, konferencje,
spotkania autorskie a także tur-
niej piłkarski i Bieg Flagi.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Gwiazdy sportu dla Niepodległej
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