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K omu ze starszego pokole-
nia skleroza jeszcze nie za-
tarła dawnej rzeczywisto-

ści, ten z pewnością pamięta, że –
z nielicznym wyjątkami (Paź-
dziernik 1956, rewolucja studenc-
ka 1968, okres pierwszej „Soli-
darności”, stan wojenny) – de-
monstracje na ulicach Warszawy
miały na ogół w okresie PRL cha-
rakter radosnej defilady z udzia-
łem czołowych artystów i spor-
towców, a niemal całe społeczeń-
stwo zamieniało się wtedy w kopię
znanego z okresu międzywojnia
Bezpartyjnego Bloku Współpra-
cy z Rządem. W archiwum Pol-
skiej Kroniki Filmowej zachowa-
ły się materiały pokazujące cho-
ciażby jak stojącym na trybunie
honorowej przed PKiN dygnita-
rzom przyjaźnie machają chorą-
giewkami gwiazdorzy sceny dra-
matycznej – Andrzej Łapicki,
Adam Hanuszkiewicz i Gustaw
Holoubek, przy ogłuszających
okrzykach na cześć pierwszego se-
kretarza PZPR („Niech żyJE!). Po-
lityczne protesty były przez wiele
lat sporadyczne, a ich echo nie do-
cierało do szerszych warstw oby-
wateli, bo cenzura po prostu nie
dopuszczała takich informacji w
mediach i o przeciwstawianiu się
tamtoczesnemu reżimowi można
się było dowiedzieć jedynie z moc-
no zagłuszanych rozgłośni – Gło-
su Ameryki lub Wolnej Europy. 

D ziś na szczęście – rzetelnych
informatorów lub przeciw-
ników rządu nikt nie zagłu-

sza. Co najwyżej, niektórych nie
dopuszcza się tu i ówdzie do mi-
krofonu, ale wobec ogromnej liczby
środków przekazu pozostaje to bez
znaczenia. Co z tego, że popędzono
z TVP chłopaków z Kabaretu Mo-
ralnego Niepokoju, skoro momen-
talnie znaleźli sobie oni interneto-
wą niszę, no i ich Ucho Prezesa od
razu zyskało większy oddźwięk niż
wszystkie programy informacyjne
i opiniotwórcze telewizji publicznej
razem wzięte. Bo siła rażenia in-
ternetu jest dziś o wiele większa niż
pohukiwanie którejkolwiek ze sta-
cji tv. A tak zwane media społeczno-
ściowe, będące po trosze odpowied-
nikiem dawnego „drugiego obie-
gu” albo wydawnictw „podziem-
nych”, stwarzają praktycznie całko-
wicie nieocenzurowaną możliwość
błyskawicznych porozumień inter-
personalnych, co oznacza nie tylko
natychmiastowe formowanie okre-
ślonego światopoglądu, lecz rów-
nież pozwala na skrzykiwanie się w
celu ogłoszenia wspólnego protestu
przeciwko czemuś lub przeciwko
komuś. 

W ostatnich tygodniach
mieliśmy w stolicy de-
monstrację za demon-

stracją i – o dziwo – większość z
nich nie wiązała się z żądaniami
ekonomicznymi. Tylko w spora-
dycznych wypadkach chodziło o
podwyżki albo poprawę ogólnych
warunków zatrudnienia. Demon-
strowano przede wszystkim na
płaszczyźnie politycznej i ideolo-
gicznej, zaczęła się też swoista licy-
tacja poszczególnych zgromadzeń.
Na mocy prawa powstał specjalny
ranking, wedle którego demon-
stranci ekstraklasy mają pierw-
szeństwo przed drugoligowcami,

jakby potwierdzając ogłoszony już
wcześniej nieoficjalny podział spo-
łeczeństwa na lepszy i gorszy sort,
do którego – jak wiadomo – zali-
czani są komuniści i złodzieje. Że-
by znaleźć się w tej zaledwie drugiej
gildii, nie trzeba bynajmniej gło-
sić ideologii Włodzimierza Iljicza
Lenina ani czegokolwiek nakraść.
Wystarczy wyznawać inną wiarę
niż całkiem nowa, bardzo modna
obecnie religia smoleńska, w której
Bóg występuje w dwóch osobach.
W tej deistycznej konstrukcji aku-
rat – tertium non datur. 

O dziwo, nabożeństwa we-
dle wyznania smoleńskie-
go są poprzedzane rodza-

jem wstępu w postaci katolickiej
mszy świętej, przy czym najważ-
niejszy kaznodzieja na drabince
społecznej nie wypowiada się by-
najmniej w słodko brzmiącym to-
nie anielskim, wyrażającym mi-
łość bliźniego. Słowa, jakie kieruje
do wiernych, nigdy nie brzmią po-
jednawczo, a ewentualne zaśpie-
wanie złowróżbnej pieśni „Rozkwi-
tały pąki białych róż” może go po
prostu rozwścieczyć, choć ma ona
w zasadzie pokojowy wydźwięk,
nawołując do powrotu z wojenki. 

N owa religia rodzi nowe od-
krycia. Nawet sam papież
Franciszek nie wiedział za-

pewne, że w gronie prominentnych

sług Kościoła w Polsce skrywa się
skromnie wybitny ekspert w dzie-
dzinie katastrof lotniczych, a jest
nim nowy metropolita krakowski,
arcybiskup Marek Jędraszewski,
dotychczas znany w sferach na-
ukowych jako  profesor nauk teo-
logicznych. I onże podczas mszy w
katedrze wawelskiej odniósł się do
upadku rządowego tupolewa pod
Smoleńskiem w tonie nauczające-
go naród apostoła: „Po katastro-
fie staliśmy się uczestnikami, a w
przypadku wielu – ofiarami bez-
względnej mistyfikacji /.../ Symbo-
lem mistyfikacji, której próbowano
nadać wagę ostatecznej interpreta-
cji przyczyn katastrofy, stała się

słynna „pancerna” brzoza” – ogła-
szał z wyżyn wawelskiego Sądu
Ostatecznego Jędraszewski (nowa
Ewangelia wg św. Marka). Tym
sposobem dołączył zapewne do
grona tych osób, które bardzo chęt-
nie mówią co wiedzą, a nie bardzo
wiedzą co mówią. 

W cześniej z takim przy-
padkiem mieliśmy do
czynienia, kiedy pani

profesor Hanna Gronkiewicz-
Waltz, prezydent Warszawy, upo-
rczywie twierdziła przez lata, że
cała reprywatyzacja w stolicy prze-
biega lege artis i że jej mąż stał się
– w trybie spadkobrania – współ-
właścicielem pożydowskiej kamie-
nicy przy Noakowskiego 16 zgod-
nie z porządkiem postępowania
prawnego i administracyjnego,
choć od pół wieku było wiadomo,
że ta kamienica to mienie kradzio-
ne. I nagle HGW doznała ilumina-
cji. Zamiast odrzucać pomówienia
bezczelnych pismaków, wskazują-
cych na reprywatyzacyjne wypa-
czenia, sama zaczęła w tych spra-
wach składać doniesienia do pro-
kuratury. Chyba na powrót wstą-
pił w panią profesor Duch Święty i
natchnął ją wiedzą, która wcze-
śniej była jej niedostępna. 

D ziwnym trafem ten sam
Duch natchnął również i
oświecił prokuraturę, która

do niedawna nie była w stanie do-
strzec licznych wyłudzeń własno-
ściowych w mieście, a teraz w te
pędy zatrzymuje, a nawet aresz-
tuje podejrzanych, stawiając im
poważne zarzuty, choć poprzed-
nimi laty zwykła umarzać jedną
sprawę po drugiej. Chyba stał się
cud – stwierdzą nawet ci, którzy
w cuda nie wierzą.

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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RYS. PETRO/AUGUST
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Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego 
2200 mmaajjaa 22001177rr.. w godzinach 9:30 - 14:00, na terenie Uczelni Łazarskiego (Warszawa,

ul. Świeradowska 43, 10 minut pieszo od stacji Metra Wilanowska) odbędzie się 6. edy-
cja akcji ““DDzziieeńń PPrraawwaa nnaa UUcczzeellnnii ŁŁaazzaarrsskkiieeggoo””. Organizatorem jest Uczelnia Łazarskiego.

Celem przedsięwzięcia jest bbeezzppłłaattnnaa ppoommoocc pprraawwnnaa osobom, których sytuacja finan-
sowa na to nie pozwala. Ma także uświadomić społeczeństwu, jakie prawa przysługu-
ją im w sądzie. Wydarzenie każdorazowo cieszy się dużym zainteresowaniem. W poprzed-
nich edycjach z tej formy pomocy skorzystało 1520 osób, którym porad udzieliło pra-
wie 91 specjalistów.

Inicjatywy takie jak „Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego” są bardzo istotnymi wyda-
rzeniami w kalendarzu naszej uczelni. Jest to zarazem przejaw naszego zaangażowa-
nia w istotne kwestie społeczne, potrzeba pomocy innym, ale także dobry sposób na in-
tegrację z najbliższym otoczeniem i jego mieszkańcami — mówi Ewelina Milan, praw-
nik, wykładowca Uczelni Łazarskiego.

W trakcie tegorocznej edycji pomocy udzielać będą wykładowcy, absolwenci i przed-
stawiciele kancelarii współpracujących z Uczelnią.

Zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin prawa (m. in. z prawa pracy, prawa spad-
kowego, rodzinnego, administracyjnego, gospodarczego, karnego, prawa ochrony kon-
sumentów, prawa upadłości konsumenckiej) pomogą znaleźć rozwiązanie, wyjaśnią za-
wiłości prawne, poinformują o możliwości skorzystania z adwokata z urzędu czy zwol-
nienia z opłat sądowych. 

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem i spotkaniem z prawnikami proszo-
ne są o zabranie potrzebnych dokumentów, jak np. umów, pism urzędowych czy aktów
notarialnych, tak aby dany prawnik mógł rzetelnie zapoznać się ze sprawą. – mówi Gra-
cjan Krupski, wiceprezes Fundacji Uczelni Łazarskiego.

Patronat Honorowy nad akcją objął: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Bur-
mistrz Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. 

Partnerzy: Kancelaria Prawna LEX & FINANCE, Kancelaria Radcy Prawnego Irena Kle-
niewska, Zespół Adwokatów, Doradców Restrukturyzacyjnych i Radców Prawnych
“Prawnicy Pomagają”, Kancelaria Prawna „Skarbiec” R. Nogacki Sp.k., Nosarzewski Kan-
celaria Radcy Prawnego, Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Wyszogrodzki, KAN-
CELARIA PRAWNA Marta Bisińska, Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners
in Law, Kancelaria Liderio Sp. z o.o., Kancelaria Adwokacka Dawid Łącz, KANCELARIA
ADWOKACKA ADWOKAT AGNIESZKA RZEPKA .

Partnerzy Wspierający: Marlex Sp. z o.o., BARTEXPO, Warszawska Kolej Dojazdowa,
Koleje Mazowieckie.

Patroni Medialni: Radio Plus, Kurier Południowy, Tygodnik Południe, Tygodnik „PAS-
SA”.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w serwisie Klubu Absolwenta Uczelni Łazar-
skiego  - www.absolwenci.lazarski.edu.pl . 
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V Dzień Cichociemnych na Ursynowie
PPiikknniikk eedduukkaaccyyjjnnyy mmiilliittaarrnnoo -  hhiissttoorryycczznnyy

sobota 20 maja 2017 r. od godz. 12.00 do 19.00
Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

(przedpole Lasu Kabackiego)

WWeejjśścciiee nnaa tteerreenn iimmpprreezzyy oodd ssttrroonnyy uull.. rrttmm.. WWiittoollddaa PPiilleecckkiieeggoo

WW pprrooggrraammiiee::

OOdd ggooddzz.. 1122..0000 

! ekspozycja historycznego wyposażenia i uzbrojenia Cichociemnych z Muzeum Wojska
Polskiego,    
! ekspozycja uzbrojenia i wyposażenia Jednostki Wojskowej GROM „Cichociemni”, 
!ekspozycja uzbrojenia i wyposażenia specjalistycznego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Woj-

skowej,
! ekspozycja czołgów  i pojazdów wojskowych (M4A1 Sherman 76, T-72, HAMVEE, jeep wil-

lys, chevrolet canada),  
! stanowiska prezentujące historyczne oraz współczesne uzbrojenie i wyposażenie wojskowe, 
! stanowiska prezentacyjne Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej,
! stanowiska ekspozycyjne jednostek strzeleckich i grup rekonstrukcyjnych:
– Jednostka Strzelecka 5001 im. Dywizjonu Huzarów Śmierci
– GRH „Południe” Polscy Spadochroniarze Wojskowi
– GRH Special Operations Forces (GRO)
– GRH Cichociemni  
– GRH 101 Airborne (spadochroniarze amerykańscy)
– Klub Spadochronowy Sił Specjalnych
– Rekonstrukcja sztabu 5 Batalionu 3 DSK (Muzeum 2 Korpusu Polskiego) 
– Rekonstrukcja stanowiska bojowego 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej z okresu walk

pod Arnheim (SRH PSZ na Zachodzie)
– patrole 125 WDW SDRI GROM 

!przejażdżki pojazdami militarnymi po wydzielonym terenie Land Roverem Defender w bar-
wach ŻW,   
!motocyklami interwencyjnymi i Mercedesem-Benz G 
! zawody strzeleckie i łucznicze z nagrodami,
! treningi i pokazy dynamiczne sztuk walki i samoobrony,
! rekonstrukcje działań bojowych,  
!plenerowe inscenizacje historycznych grup rekonstrukcyjnych, 
! strzelnice ASG,
! shooting house – stanowisko treningowe do działań w pomieszczeniach zamkniętych, 
! szkolenia survivalowe oraz aktywności sportowe i strzeleckie nawiązujące do ścieżki trenin-

gowej Cichociemnych z Largo House,
!projekcje filmów dokumentujących historię Cichociemnych i skoki spadochronowe, 
!występy młodych wokalistów ze Studia Piosenki  Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa
! stoiska ze sprzętem survivalowym i wyposażeniem taktycznym,
!militarna fotobudka 
!punkty informacyjne WAT i ASzW.

WW pprrooggrraammiiee mm..iinn..  ((ww pplleenneerrzzee))

1122..0000 PPRRZZEEJJAAZZDDYY PPOOJJAAZZDDAAMMII MMIILLIITTAARRNNYYMMII (teren wydzielony pod lasem - w przerwach po-
między pokazami dynamicznymi i rekonstrukcjami) 

1122..3300 SSTTAARRTT GGRRYY TTEERREENNOOWWEEJJ „„FFRREESSTTOONN”” przygotowanej przez harcerską Organizacje Wy-
chowawczo - Patriotyczną „Cichociemni” (zapisy od 12.00 w namiocie-bazie)

oodd 1133..0000 GGRROOCCHHÓÓWWKKAA ZZ WWOOJJSSKKOOWWEEJJ KKUUCCHHNNII PPOOLLOOWWEEJJ - o każdej pełnej godzinie
1144..3300 PPOOKKAAZZ DDYYNNAAMMIICCZZNNYY DDZZIIAAŁŁAAŃŃ TTAAKKTTYYCCZZNNYYCCHH  PPOOLLSSKKIIEEJJ JJEEDDNNOOSSTTKKII SSPPEECCJJAALLNNEEJJ

z wykorzystaniem pojazdów wojskowych, replik uzbrojenia  i środków pozoracji pola walki w wy-
konaniu Grupy Szybkiego Reagowania Obrona Narodowa.pl  (teren wydzielony pod lasem)

1155..0000 RROOZZPPOOCCZZĘĘCCIIEE TTUURRNNIIEEJJUU ŁŁUUCCZZNNIICCZZEEGGOO organizowanego przez ZHP (stanowiska
łucznicze) 

1166..3300 PPLLEENNEERROOWWYY PPOOKKAAZZ HHIISSTTOORRYYCCZZNNYYCCHH GGRRUUPP RREEKKOONNSSTTRRUUKKCCYYJJNNYYCCHH - „Zabezpiecze-
nie skoku Cichociemnego przez oddział partyzantów”. Rekonstrukcja historyczna odbioru skocz-
ka Cichociemnego przez oddział partyzantów AK przygotowany przez Stowarzyszenie Rekonstruk-
cji Historycznych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz Muzeum 2 Korpusu Polskiego z wyko-
rzystaniem historycznych pojazdów, armaty i środków pozoracji pola walki (teren wydzielony
pod lasem)

1188..0000 PPOOKKAAZZ DDYYNNAAMMIICCZZNNYY TTAAKKTTYYKK OOBBRROONNNNYYCCHH współczesnych jednostek specjalnych.
Pokaz dynamiczny zespołów szturmowych oraz pojazdów, którego scenariusz nawiązuje do 
uwolnienia porwanej osoby z rak terrorystów przez polskie jednostki specjalne  w warunkach bo-
jowych z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki przygotowany przez Specjal Operations
Forces (GRO) oraz JS 5001 im. Dywizjonu Huzarów Śmierci (teren wydzielony pod lasem)

WW pprrooggrraammiiee ((nnaa sscceenniiee))::

1122..0000 KKOONNCCEERRTT SSTTUUDDIIOO PPIIOOSSEENNKKII Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa
1122..3300 PPOOKKAAZZ MMUUSSZZTTRRYY BBOOJJOOWWEEJJ OOSS „„UUZZII”” zz IIIIII LLOO Bezpieczeństwa Publicznego im. Miko-

łaja Kopernika w Wyszkowie (teren przed sceną)
1122..4455 PPRREEZZEENNTTAACCJJEE SSPPRRAAWWNNOOŚŚCCII w wykonaniu członków ursynowskich klubów sporto-

wych: treningi pokazowe z komentarzem (m.in. judo, karate)
1133..1155 KKOONNCCEERRTT OORRKKIIEESSTTRRYY FFLLAAŻŻOOLLEETTOOWWEEJJ Fundacji Edukacji dla Bezpieczeństwa
1133..3300 PPRREEZZEENNTTAACCJJAA GGRRUUPPYY PPOOKKAAZZOOWWEEJJ Straży Miejskiej m.st. Warszawa – pokaz dynamicz-

ny taktyk i technik podejmowania interwencji 
1133..5500 KKOONNCCEERRTT OORRKKIIEESSTTRRYY DDĘĘTTEEJJ MMOODDEERRAATTOO cz. 1 
1144..5500 PPRROOJJEEKKCCJJEE FFIILLMMÓÓWW nakręconych w powietrzu podczas skoków spadochronowych

CCzzęęśśćć ooffiiccjjaallnnaa

1155..1155 KKoonncceerrtt oorrkkiieessttrryy dduuddzziiaarrsskkiieejj PPIIPPEESS && DDRRUUMMSS cz.1
Powitanie ALEKSANDRA TARNAWSKIEGO Cichociemnego i rodzin Cichociemnych  
Wystąpienia oficjalne
Koncert orkiestry dudziarskiej Pipes & Drums cz. 2
1166..1155 KKOONNCCEERRTT OORRKKIIEESSTTRRYY DDĘĘTTEEJJ MMOODDEERRAATTOO cczz.. 22 
1177..0000 OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE WWYYNNIIKKÓÓWW KKOONNKKUURRSSUU łuczniczego i gry terenowej i wręczenie nagród
1177..1100 KKOONNCCEERRTT „„OORRKKIIEESSTTRRYY WWOOJJSSKKOOWWEEJJ WW WWAARRSSZZAAWWIIEE”” pod dowództwem kapelmi-

strza mjr Artura Czereszewskiego
1199..0000 Zakończenie pikniku

Mówi zastępca burmistrza dzielnicy Łukasz Ciołko

Ursynów po raz piąty odda hołd Cichociemnym
PPAASSSSAA:: WW ssoobboottęę 2200 mmaajjaa

UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww zzaapprraa-
sszzaa nnaa DDzziieeńń CCiicchhoocciieemmnnyycchh..
DDllaacczzeeggoo aakkuurraatt tteejj ffoorrmmaaccjjii ppoo-
śśwwiięęccoonnyy jjeesstt ppiikknniikk ??

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Cichociem-
ni Spadochroniarze Armii Kra-
jowej zapisali chlubną kartę w
dziejach polskiego  oręża. Trud-
no nawet nazwać ich formacją,
ponieważ nigdy nie walczyli ra-
zem. Już sama nazwa „Cicho-
ciemni” wskazuje na charakter
ich działalności. Byli to żołnie-
rze, którzy po zajęciu Polski przez
hitlerowskie Niemcy przedosta-
li się do Wielkiej Brytanii. Spo-
śród 2413 ochotników, którzy
zgłosili się na szkolenie przepro-
wadzone zgodnie ze standarda-
mi angielskich sił specjalnych,
tylko 579 żołnierzy  zostało skie-
rowanych do desantu na tereny
okupowanego kraju. W 82 lo-
tach pomiędzy 1941 a 1944 ro-
kiem dokonano zrzutu 316 Ci-
chociemnych. Warto podkreślić,
że była wśród nich jedna kobieta. 

Cichociemni byli doskonale
przygotowanymi komandosami,
którzy mieli organizować i
wspierać ruch oporu na terenie
okupowanej Polski. Już same ak-
cje zrzutów był ekstremalnie nie-
bezpieczne. Stąd też możemy
mówić o wyjątkowej odwadze i
męstwie Cichociemnych, którą
należy czcić i stawiać za wzór
dla potomnych. Dlatego już od
pięciu lat nasz piknik jest oka-
zją do lekcji historii i patrioty-
zmu, na którą zapraszamy szcze-
gólnie dzieci i młodzież. Podczas
pikniku można tę historię przy-
swajać w szalenie atrakcyjny
sposób. Nie do przecenienia jest
także możliwość spotkania z
ostatnim żyjącym Cichociem-
nym – panem kapitanem Alek-
sandrem Tarnawskim ps.

”Upłaz”, który podobnie jak w
ubiegłych latach zaszczyci nas
swoją obecnością. 

JJaakkiiee aattrraakkccjjee cczzeekkaajjąą nnaa
uucczzeessttnniikkóóww ppiikknniikkuu?? 

Przede wszystkim będą to re-
konstrukcje historyczne demon-
strujące odbiór skoczków przez
partyzantów Armii Krajowej, po-
kazy dynamiczne działań taktycz-
nych polskich jednostek specjal-
nych oraz pokazy sprawności z
elementami musztry bojowej.  Dla

miłośników aktywnego spędza-
nia czasu przygotowaliśmy szko-
lenia survivalowe oraz aktywno-
ści sportowe i strzeleckie nawiązu-
jące do ścieżki treningowej Cicho-
ciemnych z Largo House, strzelni-
ce ASG, zawody strzeleckie i łucz-
nicze z nagrodami, gry terenowe
tematycznie związane z historią
Cichociemnych, „poligon lasero-
wy” dla najmłodszych, stoiska ze
sprzętem survivalowym i wyposa-
żeniem taktycznym. Ponadto bę-
dziemy prezentować współcze-
sny oraz historyczny sprzęt woj-
skowy, w tym czołgi (T-72 oraz

Sherman)  i wozy bojowe. Spra-
gnieni mocnych wrażeń będą mo-
gli przejechać się pojazdami woj-
skowymi ( HMMWV). Do tego
nasi Partnerzy przygotowują swo-
je stanowiska ekspozycyjne z wie-
loma atrakcjami. Natomiast na
scenie nie zabraknie występów
orkiestr wojskowych, dętych i du-
dziarskich. Wszystkich atrakcji nie
sposób wymienić, a w przerwach
między nimi będzie  możliwość
posilenia się wojskową grochów-
ką. 

CCzzyy mmoożżnnaa ppoowwiieeddzziieećć,, żżee CCii-
cchhoocciieemmnnii nnaa ssttaałłee zzaaggoosszzcczząą nnaa
UUrrssyynnoowwiiee ??

Mam taką nadzieję! Jesteśmy
pionierami w ich aktywnym upa-
miętnianiu. Dzięki współpracy z
Fundacją Cichociemnych Spado-
chroniarzy AK oraz Jednostką
Wojskową GROM, która przejęła
i kultywuje tradycję Cichociem-
nych skoczków i komandosów,
popularyzujemy pamięć i legen-
dę bohaterów II wojny świato-
wej. Nasze działania są docenia-
ne, czego dowodem jest patro-
nat honorowy Prezydenta RP pa-
na Andrzeja Dudy. Warto pod-
kreślić także, że od zeszłego roku
teren naszego pikniku nosi za-
szczytne imię Cichociemnych
Spadochroniarzy AK. To wszyst-
ko zobowiązuje nas do działań
na najwyższym poziomie, do-
kładnie tak, jak działali Cicho-
ciemni. Jako mieszkańcy Ursy-
nowa możemy być dumni, że je-
steśmy uczestnikami tak wspa-
niałego święta. Dlatego zapra-
szam wszystkich już w najbliż-
szą sobotę w godzinach 12.00-
19.00 do Parku Cichociemnych
Spadochroniarzy AK u podnóża
Góry Trzech Szczytów. Razem
przeżyjmy wspaniałe chwile i od-
dajmy cześć polskim bohaterom!

R o z m a w i a ł a  E WA  WĄT E K
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Ostatnio na Ursynowie
miało miejsce wiele gorą-
cych dyskusji na temat
planowanych lub wdrożo-
nych zmian organizacji
ruchu na dzielnicowych
drogach. Głośnym echem
odbiła się ubiegłoroczna
próba zwężenia ulicy Stry-
jeńskich, a w tym roku ul.
Bartóka. Nie mniej emocji
wzbudzają też zrealizowa-
ne już pasy rowerowe na
ul. Cynamonowej oraz De-
reniowej. 

Wbrew pozorom problemem
nie jest jednak sam fakt wpro-
wadzania zmian, które na wielu
ursynowskich ulicach są koniecz-
ne, ale brak dostosowania ich do
potrzeb mieszkańców. Jako Ini-
cjatywa Mieszkańców Ursyno-
wa (IMU) chcemy podejść do te-
go inaczej.

Realizacja projektu stworze-
nia pasów rowerowych na wielu
ursynowskich drogach (wybra-
nego w Budżecie Partycypacyj-
nym) wywołała skrajne emocje
oraz gwałtowny sprzeciw dużej
liczby zmotoryzowanych miesz-
kańców. W efekcie na kilku uli-
cach zrezygnowano z jego reali-
zacji, pojawiają się także głosy
o przywróceniu już zmodyfiko-
wanych ulic do stanu pierwot-
nego. Co gorsza, cała dyskusja
sprowadzona została do kłótni
między rowerzystami i kierowca-
mi, natomiast wszystkie inne
aspekty zeszły na dalszy plan. 

Taki stan rzeczy jest bardzo
szkodliwy, bo doprowadził do
całkowitego zaniechania jakich-
kolwiek działań, a przecież wie-
le potrzebnych zmian da się
wprowadzić bez jednoczesnego
zwężania całej drogi. Przykła-

dem są chociażby dodatkowe
przejścia dla pieszych na ul. Cy-
namonowej (na wysokości ba-
zarku) oraz Dereniowej (na wy-
sokości nowej budowy), o które
razem z mieszkańcami walczy-
łem. Nie ulega wątpliwości, że
trzeba wprowadzać kolejne roz-

wiązania poprawiające bezpie-
czeństwo ursynowskich ulic, bo
wciąż wiele jest w tej dziedzinie
do zrobienia. Tylko jak tu dys-
kutować o bezpieczeństwie, kie-
dy cała rozmowa sprowadza się
do pasów rowerowych?

Co gorsza, obydwie strony
konfliktu powołują się na szero-
kie poparcie dla swojej opinii. Z
jednej strony autorzy projektu
pasów rowerowych podkreślają
dużą liczbę głosów, jaką uzyskał
ich projekt w głosowaniu Budże-
tu Partycypacyjnego. Trzeba jed-
nak pamiętać o wielu niedosko-
nałościach tego procesu, na któ-
re już parę lat temu zwracaliśmy
uwagę, jak chociażby brak moż-

liwości głosowania „przeciwko”
danej propozycji. Z kolei prze-
ciwnicy podpierają się interneto-
wą petycją, podpisaną przez nie
mniejszą liczbę osób. Tylko znów
nie wiemy – kto tak naprawdę ją
podpisał, a w dzisiejszych cza-
sach są dostępne boty (automa-

tyczne programy) które potra-
fią stworzyć setki fikcyjnych ad-
resów mailowych, a potem zło-
żyć podpis pod taką petycją. Dla-
tego właśnie niezbędne jest prze-
prowadzenie profesjonalnych
konsultacji społecznych. 

Jako Inicjatywa Mieszkańców
Ursynowa postanowiliśmy za-
wnioskować o takie konsultacje,
aby naprawdę ustalić jakie są
oczekiwania mieszkańców w za-
kresie rozwoju infrastruktury
drogowej, rowerowej i pieszej na
Ursynowie. Co więcej, chcemy
aby były to nie tylko spotkania
czy „adres e-mail na uwagi” po-
dany na stronie urzędu, ale na-
prawdę profesjonalne badanie

opinii społecznej. Dlatego wła-
śnie proponujemy przeprowa-
dzenie realnych badań socjolo-
gicznych, takich jak ankiety czy
grupy fokusowe, na reprezenta-
tywnej grupie mieszkańców.
Szczegóły techniczne powinny
zostać oczywiście dopracowane
przez fachowców, w naszym
wniosku sugerujemy natomiast
generalny charakter tych kon-
sultacji.

Aby formalnie złożyć wnio-
sek, niezbędne jest poparcie 200
mieszkańców Ursynowa, dlate-
go w ubiegłą sobotę zbieraliśmy
podpisy pod Bazarkiem „Na Doł-
ku”. Mieszkańcy bardzo pozy-
tywnie reagowali na naszą pro-
pozycję i całkowicie się zgadza-
li z tym, że lepiej jest najpierw
konsultować inwestycje, a do-
piero potem je realizować. Moż-
na w ten sposób uniknąć niepo-
trzebnych awantur oraz marno-
wania publicznych pieniędzy, jak
chociażby w przypadku ul. Stry-
jeńskich, dla której powstał już
projekt budowlany zmian (a
przecież nikt go nie wykonał za
darmo).

Zbiórka podpisów jeszcze
trwa, wniosek planujemy złożyć
najpóźniej do końca maja. Osta-
teczną decyzję o przeprowadze-
niu (bądź nie) konsultacji podej-
mie jednak Zarząd Dzielnicy. Na
szczęście burmistrz Robert Kem-
pa wielokrotnie deklarował
otwartość na opinie mieszkań-
ców, więc jestem przekonany, że
przychyli się do naszej prośby.
Będziemy na bieżąco informo-
wać czytelników „Passy” o dal-
szych postępach.

A n t o n i  P o m i a n o w s k i
P r e z e s  I n i c j a t y w y  

M i e s z k a ń c ó w  U r s y n o w a

Nie chodzi tylko o zwężanie ulic i pasy rowerowe

Najpierw pytać, potem zmieniać

Pokaźny zastrzyk finansowy dla Ursynowa
Urząd Dzielnicy Ursynów informuje, że dzięki wzorowej współpracy z m.st.
Warszawa i poczynionym oszczędnościom w zarządzaniu bieżącym
funkcjonowaniem urzędu, pozyskał dodatkowe prawie  7.500.000 zł. Dodatkowe
środki finansowe zostaną przeznaczone na tegoroczne i przyszłoroczne inwestycje.
Poniżej przedstawiamy więcej szczegółów dotyczących pozyskanych kwot oraz ich
przeznaczenia na istotne z punktu widzenia rozwoju Ursynowa projekty.
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PPAASSSSAA:: ZZnnaammyy jjuużż wwyynniikkii wwee-
rryyffiikkaaccjjii sszzcczzeeggóółłoowweejj pprroojjeekkttóóww
BBuuddżżeettuu PPaarrttyyccyyppaaccyyjjnneeggoo nnaa
22001188 rrookk.. JJaakk PPaann jjee oocceenniiaa??

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: Czwarta
edycja Budżetu Partycypacyjne-
go na Ursynowie jest rekordową
z kilku powodów, oto one:

- największa wydzielona z bu-
dżetu Dzielnicy kwota na pomy-
sły mieszkańców w historii ur-
synowskiej partycypacji - 6 300
000 zł i druga, co do wielkości w
całej Warszawie;

- najwięcej do tej pory zgło-
szonych projektów – 209 i zno-
wu drugie miejsce wśród wszyst-
kich dzielnic;

- najwięcej, od początku BP
na Ursynowie, pozytywnie zwe-
ryfikowanych projektów – 125.

Coraz więcej osób słyszało o
budżecie partycypacyjnym i chce
za jego pośrednictwem zmieniać
swoje otoczenie. A może to zro-
bić, poprzez zgłoszenie wniosku
i udział w głosowaniu, napraw-
dę każdy mieszkaniec Warsza-
wy bez względu na wiek i adres
zameldowania – wystarczy

mieszkać w stolicy i nie trzeba
być pełnoletnim. 

Projektodawcy z roku na rok
lepiej przygotowują swoje pro-
jekty, a urzędnicy – bogatsi o do-
świadczenie związane z realiza-
cją pomysłów mieszkańców –
sprawniej je weryfikują. Spośród
projektów procentowo najwię-
cej dotyczy szeroko rozumianej
edukacji. Widać, że dla miesz-
kańców ważne są także: popra-
wa bezpieczeństwa, sport,
ochrona środowiska i kultura.

CCzzyy ssąą ttoo oossttaatteecczznnee wwyynniikkii
oocceennyy ppoommyyssłłóóww mmiieesszzkkaańńccóóww??

Podobnie jak w zeszłym roku,
tak i teraz wszyscy projektodaw-
cy mogli odwołać się od nega-
tywnego wyniku weryfikacji. Na
Ursynowie Zespół pozytywnie
zaopiniował sześć z dwudziestu
trzech zgłoszonych w terminie
wniosków o ponowną weryfika-
cję. Teraz cztery z nich ponownie
przeanalizuje Urząd, a dwa Za-
rząd Dróg Miejskich. Ostatecz-
ny wynik weryfikacji będzie zna-
ny najpóźniej 26 maja. 

CCoo ddaalleejj zz pprroojjeekkttaammii??
Do 1 czerwca br. będziemy

znali kolejność projektów na
listach do głosowania. Pierw-
szy raz losowania dokona auto-
matycznie system. Następnie
wszyscy autorzy mogą promo-
wać swoje projekty w dowol-

ny sposób, także w czasie im-
prez organizowanych przez
Urząd. Szczególnie zaprasza-
my na trwające od piątku 9
czerwca do niedzieli 11 czerw-
ca br. jubileuszowe Dni Ursy-
nowa. Będzie to doskonała
okazja, aby połączyć przyjem-
ne z pożytecznym. W czasie
świętowania będzie można za-
poznać się z propozycją pro-
jektów, a także osobiście po-
rozmawiać z projektodawca-
mi. Na projekty będzie można
osobiście zagłosować w dniach
14-30 czerwca, elektronicznie
za pośrednictwem strony twoj-
budzet.um.warszawa.pl, a pa-
pierowo w Urzędzie Dzielnicy
Ursynów lub w jednym z mo-
bilnych punktów do głosowa-
nia m. in. przy stacjach metra.
Proszę pamiętać o podpisaniu
karty, bo inaczej głos będzie
nieważny. Dodatkowo w ursy-
nowskim ratuszu na parterze
będą czekać na mieszkańców
dwa stanowiska komputerowe,
z których będzie można korzy-
stać, aby oddać swój głos.  

PPrroosszzęę pprrzzyyppoommnniieećć,, ww jjaakkii
ssppoossóóbb ggłłoossuujjeemmyy,, cczzyy wwyybbiieerraa-
mmyy ttyyllkkoo jjeeddeenn pprroojjeekktt??

To zależy od głosującego.
Można wybrać jeden albo kilka
– z jednego spośród trzech ob-
szarów lokalnych. Ważne, by
suma wniosków nie przekro-
czyła kwoty przeznaczonej na
dany obszar. Na Zielonym Ursy-
nowie jest to 1 500 000 zł, na
Ursynowie Wysokim Północ-
nym 2 700 000 zł, a Południo-
wym 2 100 000 zł, w sumie 6
300 000 złotych.

Wyniki będą znane do 14 lip-
ca br. W tym roku wprowadzono
procentowy próg oddanych gło-
sów. Pomysł zostanie rekomen-
dowany do realizacji, jeżeli za-
głosuje na niego co najmniej
10% osób głosujących w danym
obszarze, licząc wyłącznie karty
ważne. Dla przykładu, jeśli w
obszarze nr 2 ważnych kart bę-
dzie 1 477, to próg 10% prze-
kroczą projekty, które uzyskały
co najmniej 148 głosów. Zwycię-
skie projekty będą realizowane
w przyszłym roku. 

BBuuddżżeett PPaarrttyyccyyppaaccyyjjnnyy bbuuddzzii
ttaakkżżee kkoonnttrroowweerrssjjee.. WW uurrssyynnooww-
sskkiimm rraattuusszzuu ttrrwwaa oobbeeccnniiee kkoonn-
ttrroollaa??

Tak, to prawda. Budżet Party-
cypacyjny nie jest idealny. W
czasie ewaluacji pojawiają się
głosy, że mieszkańcy chcą także

głosować na „nie”. Nie wszystkie
pomysły projektodawców spo-
tykają się z akceptacją ich sąsia-
dów. Później w trakcie realizacji
projektów protestują oni prze-
ciw ich wykonaniu. Realizacja
wszystkich projektów zgodnie
z ustaleniami, ze względu na
stopień szczegółowości, nie za-
wsze jest zasadna i możliwa,
czego najlepszym przykładem
może być zwycięski projekt II
edycji – „Bezpieczne przejścia
w Alei Kasztanowej”. Projekt za-
kładał montaż słupków blokują-
cych, których zadaniem było
uniemożliwienie nieprawidło-
wego parkowania samochodów
na terenie zieleni przy północnej
stronie jezdni ul. Jeżewskiego.
Ponieważ jednak zostało przyję-
te kompleksowe rozwiązanie
uniemożliwiające parkowanie
pojazdów na całej długości ul.
Jeżewskiego poprzez doraźne
ograniczanie wjazdu na trawni-
ki wzdłuż ulicy, które było ce-
lem ww. wniosku, jego realiza-
cja stała się bezzasadna, ale cel
został całkowicie zrealizowany.
Autor uznał, że efekt realizacji
projektu jest zgodny z jego ocze-
kiwaniami. Pojawia się pytanie,
czy wykonując pomysły miesz-
kańców, realizujemy idee i kon-
cepcje czy konkretny wniosek?

Jeśli chodzi o kontrolę to zo-
stała ona przeprowadzona w
okresie bardzo intensywnej pra-
cy związanej z etapem zgłasza-
nia i weryfikacji projektów. Nie
chciałbym się szerzej wypowia-
dać przed otrzymaniem wystą-
pienia pokontrolnego. Mogę jed-
nak zdradzić, że wyszły pewne
nieprawidłowości, ale nie leżą
one przede wszystkim po stronie
Urzędu Dzielnicy Ursynów. Jeśli
chodzi o zarzut braku kontaktu
z projektodawcami w przypadku
negatywnej oceny, to wynikał
on z błędnej interpretacji Regu-
laminu dwóch z siedmiu wydzia-
łów oceniających projekty. Wy-
ciągnęliśmy wnioski i od począt-
ku obecnej – IV edycji – w sposób
należyty kontaktujemy się z au-
torami na każdym etapie. 

JJaakk wwyygglląąddaa rreeaalliizzaaccjjaa pprroojjeekk-
ttóóww??

Obecnie można uczestniczyć
w projektach takich jak: „Poznaj
lokalny biznes na Zielonym Ur-
synowie”, „Bezpłatne seanse fil-
mowe dla dzieci”, „Aktywne
my”, „Co łączy rycerza Andrzeja
Ciołka z Julianem Ursynem
Niemcewiczem? – wycieczki hi-
storyczne na Ursynowie”. Pro-
jekt „Światła dla rodziców” zo-
stał zrealizowany na początku
roku, inne są w trakcie realizacji,
także te z poprzedniej edycji, któ-
rych ze względu pogodę nie uda-
ło się całkowicie wykonać przed
końcem 2016 roku. Jesteśmy w
kontakcie z projektodawcami i
znają oni stan prac.

MMiieesszzkkaańńccyy cchhccąą zzmmiieenniiaaćć
sswwoojjee oottoocczzeenniiee,, aallee nniiee ddllaa
wwsszzyyssttkkiicchh bbuuddżżeett ppaarrttyyccyyppaaccyyjj-
nnyy jjeesstt nnaajjlleeppsszzyymm ssppoossoobbeemm.. CCzzyy
mmooggąą sskkoorrzzyyssttaaćć zz iinnnneejj ffoorrmmyy?? 

Tak, można uzyskać dotacje
dla organizacji pozarządowych,
bądź skorzystać z inicjatywy lo-
kalnej dla mieszkańców. Nie
wszystkie pomysły można zre-
alizować w ramach partycypa-
cji chociażby ze względu na za-
pisy regulaminu. Obserwujemy
coraz większe zainteresowanie
ursynowian współtworzeniem
Dzielnicy. Mają wiele ciekawych
i kreatywnych pomysłów. A kto
lepiej niż mieszkańcy wie, czego
sami potrzebują?

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę..

R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S

Wywiad z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą

Rekordowa edycja Budżetu 
Partycypacyjnego w dzielnicy

W sobotę 13 maja obok ursynowskiego Ratusza po raz piąty odbył się festyn
ekologiczny „Ursynowskie Kwiaty”, połączony z dzielnicową edycją Warszawskich
Dni Recyklingu. 

Zbiórka okazała się rekordowa w skali całej Warszawy. Zebraliśmy 5360 kg makulatury 
i plastików, 1280 kg opakowań szklanych, 5430 kg zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz 300 kg baterii. Mieszkańcy, za przyniesione surowce, otrzymali prawie 9 tysięcy

roślin balkonowych i ogrodowych (tuje, hortensje, pelargonie, zioła, itd.). 
Ursynowianie po raz kolejny wykazali ogromne zainteresowanie segregowaniem odpadów i

cierpliwie czekali na swoją kolej do oddania przyniesionych surowców wtórnych, zużytego
elektrosprzętu i baterii.

W czwartek, 11 maja, przy ul. Lasek Brzozowy 2 odbyło się uroczyste otwarcie
Ogródka Sąsiedzkiego na terenie przylegającym do bloku mieszkalnego pod tym
samym numerem. Ogrodzony zielony teren został udostępniony mieszkańcom przez
Spółdzielnię Mieszkaniową „Przy Metrze”, a całe przedsięwzięcie realizowane jest
w ramach inicjatywy lokalnej – działania finansowanego ze środków m. st.
Warszawy.

Już od godziny 17:00 rozpoczęły się atrakcje dla najmłodszych: występ teatrzyku o charakterze
edukacyjnym, animacje, gry, zabawy i wspólne rysowanie, podczas których dzieci w zabawny sposób
zapoznano z kilkoma łatwymi i pożytecznymi ekopraktykami. O godzinie 18:00 nastąpiło oficjalne
otwarcie Ogródka, w którym uczestniczyli m. in.: burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa oraz
zastępca burmistrza Łukasz Ciołko. Po uroczystym przecięciu wstęgi wszyscy zebrani zostali zaproszeni
do wzięcia udziału w warsztatach ogrodniczych – wspólnego sadzenia roślin, a dzieciom wręczono
nagrody za zwycięskie prace w konkursie plastycznym.

Ogródek Sąsiedzki przy Lasku Brzozowym 2 to inicjatywa oddolna realizowana ze wsparciem Urzędu
Dzielnicy Ursynów w ramach inicjatywy lokalnej, której celem  zaspakajania potrzeb społeczności
lokalnej. Przewodnią ideą projektu jest zaangażowanie mieszkańców w proces urządzania i dbania
o udostępniony teren tak, aby stworzyć otwartą dla osób w każdym wieku kreatywną przestrzeń
integracji, relaksu i wytchnienia od codziennego pośpiechu.

„Ursynowskie kwiaty” i pożyteczna zbiórka makulatury

Ogródek Sąsiedzki otwarty!

Zapisy do Programu Lato w Mieście 2017
Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza dzieci i młodzież do udziału w programie  „Lato w Mieście”.

Program będzie realizowany  od 26 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. Udział we wszystkich
aktywnościach jest bezpłatny. W 8 wakacyjnych placówkach edukacyjnych, które będą znajdować
się w  7 szkołach podstawowych i 1 gimnazjum, zostanie zapewniona opieka dla 1300 uczestników
w wieku  od 6 (pierwsze klasy szkoły podstawowej) do 16 lat. Uczestnicy akcji będą mogli
uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: artystycznych, sportowych, edukacyjnych, rekreacyjnych,
muzycznych czy plastycznych przygotowanych przez wychowawców. Grupy z wakacyjnych
placówek edukacyjnych będą mogły także korzystać z dzielnicowej i miejskiej oferty zajęć: seansów
filmowych, spektakli teatralnych, lekcji muzealnych czy też uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi
ludźmi. Harmonogram zapisów do Programu Lato w Mieście znajduje się na stronie internetowej
www.ursynow.pl.

Noc Muzeów już w najbliższą sobotę !
W najbliższą sobotę, 20 maja od godz. 19.00 do 1.00 na mieszkańców naszej dzielnicy czekają

wydarzenia zorganizowane w ramach  „Nocy Muzeów na Ursynowie”.
Podczas tej pełnej atrakcji nocy będzie można m. in.:
• wziąć udział w jednej z dwóch godzinnych wycieczek autokarowych z burmistrzem Ursynowa

Robertem Kempą w roli przewodnika (obowiązywały zapisy)
• zwiedzić niektóre miejsca ursynowskiego Ratusza, Centrum Europejskie Natolin, Metro

Warszawskie (Stację Techniczno-Postojową na Kabatach), Salezjańskie Muzeum Misyjne
• popływać na basenie Aqua Relaks
• poćwiczyć w Arenie Active Club
• obejrzeć wystawę w Galerii Działań oraz ursynowskim Ratuszu przygotowaną przez uczestników

zajęć modelarskich Klubu Osiedlowego Kabaty
• odwiedzić kilka oddziałów Biblioteki Publicznej im. J.U. Niemcewicza, a także Księgarnię Badet.
Tego wieczoru w ursynowskim Ratuszu będzie można także zagrać w planszówki w ogromnej

sali gier oraz zobaczyć pokaz bicia okolicznościowej monety, z okazji 40 lat Ursynowa. Po raz
pierwszy do przedsięwzięcia włączyła się Parafia św. Katarzyny, która dla zwiedzających udostępni
budynek kościoła, wejście do krypt oraz tzw. cmentarz stary przy ul. Fosa/Renety. W Nocy Muzeów
na Ursynowie debiutuje w tym roku także Komisariat Policji Warszawa Ursynów, który zapewni
znakowanie rowerów i rejestrację oznakowanego roweru w policyjnej bazie.
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Południowa Obwodnica Warszawy - bez zastosowania filtrów - może spowodować zatrucie środowiska

Kto chce zrobić z Ursynowa Spalinogród?
Już w czerwcu powinny się za-
cząć konsultacje społeczne na
temat potrzeby zainstalowania
filtrów przy wyrzutniach spalin
na krańcach ursynowskiego tu-
nelu Południowej Obwodnicy
Warszawy. Jeśli nie chcemy za-
nieczyszczenia atmosfery w
dzielnicy, trzeba natychmiast
zabrać głos.

Długo oczekiwany dzień 1 mar-
ca 2017 r. - data rozpoczęcia
budowy obwodnicy Warsza-

wy biegnącej przez Ursynów - ma już
wymiar    historyczny, mimo że obecne
prace mają dopiero charakter przygoto-
wawczy. Pierwsze projekty powstały
ponad 50 lat temu, gdy wizja Ursynowa
i jego rozległość były w sferze mglistych
wyobrażeń. Przebieg trasy wzdłuż obec-
nej ul. Płaskowickiej został zatwierdzo-
ny w 1978, a współczesna postać ob-
wodnicy - po długotrwałych dyskusjach,
protestach i negocjacjach wariantów -
wyłoniła się dopiero w 2013 roku. Już
nie jako autostrada wśród budynków,
ale droga szybkiego ruchu, znacznie
mniej uciążliwa dla otoczenia    - biegną-
ca przez Ursynów głównie pod ziemią.
I ta właśnie koncepcja jest obecnie reali-
zowana. 

B udowa POW jest przedsię-
wzięciem drogim. Ursynow-
ski odcinek o długości około

4,6 km kosztuje ponad 1,2 mld zło-
tych. Właśnie spodziewana koniecz-
ność wydatkowania tak dużej kwoty
była powodem zaniechania prac na
ponad dekadę. Zadanie ursynowskie
realizowane jest od węzła Puławska
(ale bez tego węzła) do węzła Przy-
czółkowa (również bez tego węzła).
Obejmuje dwa węzły drogowe:    Ursy-
nów Zachód (rejon ulic Indiry Gandhi
i Filipiny Płaskowickiej) oraz Ursynów
Wschód (rejon skarpy ursynowskiej)
plus tunel pod Ursynowem. 

Tunel poprowadzony jest   m. in.
pod ul. Płaskowickiej i linią me-
tra. To najdłuższy budowany

dotychczas tunel w Polsce. Będzie miał
około 2 km długości, dwie jezdnie po 3
pasy ruchu (każdy 3,5 m szerokości)
oraz pas awaryjny i drogi ewakuacyjne
szerokości 1 m. Tunel wejdzie pod ziemię
u zbiegu przedłużenia ul. Gandhi i ul.
Płaskowickiej, a wychodzić będzie na
skarpie ursynowskiej. Wjazd z Ursynowa
na POW będzie możliwy tylko w dwóch
miejscach: poprzez węzeł Ursynów Za-
chód oraz poprzez węzeł Ursynów
Wschód. Układ komunikacyjny nad tu-
nelem zasadniczo się nie zmieni.

T ak poważne przedsięwzięcie
miało uzasadnienie wynikają-
ce z konieczności usprawnie-

nia przejazdu przez Warszawę. Zapo-
trzebowanie to potwierdziły analizy

prognoz ruchu, z których wynikało, że
w 2020 r. podczas szczytu porannego
tunelem odcinkiem POW pod ul. Pła-
skowickiej w obie strony będzie przejeż-
dżać ok. 4740 pojazdów w ciągu godzi-
ny, zaś podczas szczytu popołudniowe-
go ok. 5060 pojazdów. Natomiast pro-
gnozy na 2035, opracowane przez
GDDKiA w 2014 roku, przewidywały, że
natężenie ruchu wzrośnie o ok. 50%,
wynosząc blisko 7520 pojazdów w cią-
gu godziny, czyli ok. 180 tys. pojazdów
na dobę. Tak wielki ruch generuje pro-
porcjonalną ilość spalin. O ile na otwar-
tej przestrzeni i poza terenami mieszkal-
nymi sprawę tę można by pominąć, to
w sytuacji gęstej zabudowy i koncentra-
cji spalin w miejscu ‘wietrzenia’ tunelu,
pojawia się sytuacja wymagająca po-
głębionej analizy.

P erspektywiczna przepustowość
ok. 7500 pojazdów na godzinę
wskazuje, że w ciągu 1 sekun-

dy tunel będą opuszczać 2 samochody,
pozostawiając spaliny w tunelu. Dlate-
go już we wstępnej fazie projektowej
zaplanowano wybudowanie przed wy-
lotami tuneli wyrzutni spalin. Będą to
15-metrowe instalacje, wybudowane
nad tunelem od strony zachodniej w
rejonie ul. Polskie Drogi, zaś od strony
wschodniej na wysokości ul. Nowoursy-

nowskiej, w odległości ok. 150 m od
zabudowy mieszkalnej. Aczkolwiek spa-
liny usuwane z tunelu będą rozpraszać
się stosunkowo łatwo, jednak nie ulega
wątpliwości, że pod ich oddziaływa-
niem znajdą się budynki sąsiadujące z
wyrzutniami. 

J ak podają źródła z Akademii
Górniczo-Hutniczej, “Problem
zanieczyszczenia powietrza wy-

dostającego się z portali drogowych po
raz pierwszy dostrzeżono w Japonii. W
okolicach wylotów tuneli koncentracja
zanieczyszczeń powietrza przekracza-
ła dopuszczalne wartości, a tym samym
wpływała na warunki życia mieszkań-
ców. Po raz pierwszy urządzenie filtru-
jące zainstalowane zostało w roku 1979
w tunelu Tsuruga o długości 2,1 km w
ciągu drogi ekspresowej Hokuriku. W
latach osiemdziesiątych instalacje
oczyszczające powietrze zastosowano w
12 kolejnych tunelach japońskich”. 

T emat filtrów spalin został pod-
niesiony już w czerwcu 2013 r.
przez Radę Dzielnicy Ursynów

w wystąpieniu do GDDKiA.    W lipcu
2013 r. GDDKiA przedstawiła swoje sta-
nowisko, informując m. in., że “... w
wyniku przeprowadzonych obliczeń
emisji z samochodów nie wynika po-
trzeba instalacji filtrów pyłu na wyrzut-

niach. Wychodząc jednak naprzeciw
Państwa prośbie, Zamawiający
uwzględni w programie funkcjonalno-
-użytkowym dla przyszłego Wykonaw-
cy Państwa prośbę i postulat ten zosta-
nie spełniony”.    

D eklaracje inwestora POW
uspokoiły ursynowian, okre-
sowo bardzo odczuwających

problemy zanieczyszczenia powietrza
smogiem. Od jesieni aż do wiosny,
szczególnie podczas chłodnych i bez-
wietrznych dni, smog z roku na rok wy-
stępuje coraz intensywniej. To skutek
szukania oszczędności i wykorzysty-
wania możliwie najtańszego, nawet
nieodpowiedniego opału do ogrzewa-
nia domów w okolicznych miejscowo-
ściach - palenia śmieci, odpadów two-
rzyw sztucznych, szlamu i miału wę-
glowego. Dlatego każde nowe źródło
zanieczyszczeń powietrza, nawet tyl-
ko potencjalne,   wywołuje niepokój
mieszkańców Ursynowa. 

N ic więc dziwnego, że po
wspomnianej deklaracji
GDDKiA spokój ursynowian

trwał krótko. Już podczas zorganizo-
wanego przez “Projekt Ursynów” w
dniu 16 marca br. spotkania z miesz-
kańcami, odpowiadający na pytania
przedstawiciel inwestora stwierdził, że

spaliny z wyrzutni nie spowodują po-
gorszenia jakości powietrza na Ursyno-
wie, więc nie ma uzasadnienia, by insta-
lować filtry. 

P odczas kolejnego spotkania in-
formacyjnego w dniu 6 kwiet-
nia br. ursynowianie zostali

pozbawieni jakichkolwiek nadziei i
wątpliwości. Ze strony inwestora
(GDDKiA) i wykonawcy ursynowskie-
go odcinka POW (Astaldi) padały uza-
sadnienia o wysokich kosztach instala-
cji filtrujących,    przewyższających ko-
rzyści; o znikomej emisji cząsteczek
PM 2,5 (najgroźniejszych, bo przenika-
jących do płuc, krwiobiegu i posiadają-
cy działanie rakotwórcze) przez wy-
rzutnie spalin, wreszcie o zgodności
projektów tunelu z obowiązującymi
normami i wyłączaniu za granicą po-
dobnych instalacji filtrujących. Dla
uczestników argumenty te były, deli-
katnie mówiąc, mało przekonujące.
Wiadomo, że wszyscy szukają oszczęd-
ności i unikają nowych wydatków, a
normy tworzone są na podstawie war-
tości średnich. Emisja z wyrzutni spa-
lin nawet poniżej norm zagrożenia, w
okresie jesienno-zimowego smogu po-
woduje efekt kumulacji i przekroczenie
poziomu norm dopuszczalnych naj-
groźniejszych cząstek stałych. 

J ednak w tej coraz bardziej nie-
pokojącej sytuacji pojawia się
światełko w tunelu. W związ-

ku z pewnymi nieścisłościami, firma
Astaldi została zobligowana do uzupeł-
niania do 11 kwietnia br. raportu środo-
wiskowego - opisującego wpływ inwe-
stycji na otoczenie, niezbędnego do uzy-
skania pozwolenia na budowę (tzw. de-
cyzji o ZRID). Raport ten został złożo-
ny w dniu 7 kwietnia, co ze względu
na procedury będzie skutkowało wy-
daniem postanowienia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska nie póź-
niej niż do 29 maja br. Tak więc już w
czerwcu będą mogły rozpocząć się prze-
widziane ustawowo miesięczne kon-
sultacje społeczne. I tu tkwi szansa. Bę-
dzie to czas żądania wyjaśnień i uzasad-
nień, żądania odpowiedzi na najtrud-
niejsze, niewygodne pytania. 

W arto pamiętać, co jest istot-
ne: czy rzeczywiście emi-
sja spalin z wyrzutni nie bę-

dzie stanowić zagrożenia dla okolicz-
nych mieszkańców oraz o konieczności
wybudowania stacji ciągłego pomiaru
emisji spalin w pobliżu wyrzutni jeszcze
przed oddaniem do użytku tuneli POW.
Jest to już ostatni moment, bowiem jak
uczy praktyka, po zakończeniu inwe-
stycji, znalezienie dodatkowych środ-
ków na prace uzupełniające zazwyczaj
graniczy z cudem.

B o g u s ł a w  L a s o c k i
“ P r o j e k t  U r s y n ó w ”
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„Dzika” reprywatyzacja w Warszawie to wbrew pozorom niewłaściwy termin...

W tym szaleństwie była metoda...

T roje z tymczasowo areszto-
wanych to warszawscy adwo-
kaci Andrzej M., Tomasz Ż. i

Grażyna K.– B. Ten pierwszy jest praw-
dopodobnie mózgiem  warszawskiej
ośmiornicy, której macki, jak się dzisiaj
okazuje, sięgały świata polityki, są-
downictwa, organów ścigania oraz
ośrodka decyzyjnego w warszawskim
magistracie. To potwierdzałoby nasze
wcześniejsze informacje, że mecenas
M. jako jedyny z tysięcy petentów miał
nieograniczony dostęp do wszech-
władnego dyrektora Biura Gospodar-
ki Nieruchomościami Marcina B.
Wchodził do strzeżonego niczym for-
teca dyrektorskiego gabinetu jak do
siebie – kiedy chciał, bez zapowiadania
się i bez pośrednictwa sekretariatu.
Do aresztu trafili także znany kupiec
roszczeń Maciej M. oraz rzeczoznaw-
ca majątkowy Michał Sz., z tym że bę-
dzie on mógł opuścić areszt po wpłace-
niu kaucji w wysokości 60 tys. zł. Łącz-
nie w areszcie przebywa już 9 osób
podejrzanych o czynny udział w zło-
dziejskiej reprywatyzacji.

N ależy jednak studzić emocje,
które rozpalają złaknione
newsów ogólnopolskie me-

dia. Nie wolno zapominać o starej rzym-
skiej zasadzie “Praesumptio boni viri”,
czyli o domniemaniu niewinności, za-
nim się nie udowodni winy. Oznacza
to, że osoba, której postawiono zarzu-
ty, jest niewinna do czasu orzeczenia
prawomocnego wyroku. A w przypad-
ku “dzikiej” reprywatyzacji o twarde
dowody, mogące być podstawą wyroku,
który obroni się w apelacji, będzie nie-
zwykle trudno. Jedynym sposobem na
ich zdobycie jest przerwanie zmowy
milczenia przez przynajmniej dwóch
podejrzanych. Jeśli pójdą na współpra-
cę z organami ścigania i ich zeznania bę-
dą się w dużej części pokrywać, zaistnie-
je realna szansa skazania członków
ośmiornicy, którzy dzięki układom na

różnych szczeblach władzy oraz kom-
pletnej inercji organów ścigania ograbi-
li skarb państwa, miejską kasę oraz wie-
lu nieświadomych, wprowadzanych w
błąd spadkobierców na setki milionów
złotych.

K olejna kwestia, to podtekst po-
lityczny rozliczania się ze zło-
dziejską reprywatyzacją. Jeśli

otumaniona pełnią władzy w państwie
partia Prawo i Sprawiedliwość potrak-
tuje sejmową komisją weryfikacyjną
wyłącznie jako narzędzie walki poli-
tycznej z Platformą Obywatelską, spra-
wa rozmyje się i może nie znaleźć wła-
ściwego finału. Tak jak powoli rozmywa
się badana przez inną sejmową komisję
sprawa Amber Gold, którą dzisiaj mało
kto się już interesuje. 

N ie ma potrzeby ciągłego
wskazywania palcem win-
nych tolerowania przez wie-

le lat reprywatyzacyjnych oszustw.
Warszawiacy doskonale wiedzą, któ-
re konkretnie siły polityczne stały od
1989 r. odwrócone plecami do dzie-
siątków tysięcy ciężko poszkodowa-
nych obywateli. Posłowie PiS nie mu-
szą wciskać na siłę obywatelom pod-
lanych politycznym sosem prawd, bo
odniesie to skutek odmienny od za-
mierzonego. 

P isałem wielokrotnie, że uzna-
ny przez media za największe
zło BGN wcale nie jest złem

największym. To tylko jedna z macek
ośmiornicy, wcale nie najważniejsza.
Owszem, sporządzano tam i podpisy-
wano dokumenty reprywatyzacyjne,
ale decyzje “zwrotowe” w sprawach
ważących ciężkie miliony (Chmielna
70, Emil Plater 15, Frascati 12, Plac
Trzech Krzyży 16a, Nowy Świat 63,
Twarda 8, czy Sienna 29) w rzeczywi-
stości podejmowały w ciszy gabinetów
osoby wybieralne, a nie nominowane.
Prawdopodobnie politycznych benefi-
cjentów jest wielu, większość z nich

umocowana na wysokich szczeblach
w strukturach państwa. 

Żadna z macek ośmiornicy nie
mogła działać samodzielnie.
Podaję dowód: ktoś wydaje pół

miliona złotych na wykupienie rosz-
czenia do na pozór niewiele wartej
działki zlokalizowanej praktycznie w
ścisłym centrum miasta. Nie wyłoży
złamanego grosza bez stuprocentowej
pewności, że będzie mógł ją, po pierw-
sze, odzyskać od miasta i po drugie,
wybudować na niej biurowiec zarabia-
jąc krocie. Wszak stara zasada mówi, że
działka warta jest tyle, ile można na
niej wybudować. Ktoś wykłada więc
pół miliona, bo z góry wie, że w miejsco-
wym planie zagospodarowania prze-
strzennego tego rejonu znajdzie się w
niedalekiej przyszłości zapis pozwalają-
cy na wybudowanie akurat na tej dział-
ce biurowca – wieżowca. Kto opracowu-
je wytyczne do studium uwarunkowań
i miejscowych planów? Radni. I pomyśl-
ny dla kupca roszczeń plan zostaje przez
radnych uchwalony. A więc komisja we-
ryfikacyjna nie powinna zapominać o
radnych miasta, szczególnie tych z ko-
misji ładu przestrzennego.

K upiec roszczeń musiał mieć
także swoich sędziów. Bez ich
wsparcia numer “na kurato-

ra” nie miałby szans powodzenia. I tak
mecenas M. uzyskał od jednego ze
spadkobierców przedwojennych wła-
ścicieli atrakcyjnej nieruchomości przy
ul. Królewskiej 39 pełnomocnictwo,
które umożliwiło mu przeprowadzenie
postępowań administracyjnych i sądo-
wych zmierzających do przejęcia tej nie-
ruchomości – perełki. Nie mając pełno-
mocnictw od pozostałych spadkobier-
ców mecenas M. i spółka posłużyli się
pełnomocnictwem, które wydał rzeko-
my kurator spadku po pozostałych wła-
ścicielach. Była to spółka z karaibskiej
wyspy St. Kitts and Nevis, a jednym z
kuratorów miał być mieszkaniec Kara-
ibów, który pocztą przesłał mecenaso-
wi M. swoje pełnomocnictwo. Nikt nig-
dy nie widział go na oczy, ale urzędni-
kom i sędziemu to nie przeszkadzało.
Polski sędzia “nie zauważył”, że wiek
pozostałych właścicieli oscylował po-
między 128. a 130. rokiem życia. Mece-
nas M. miał występować do sądów tak-
że z wnioskami o ustanowienie kurato-
rów dla spadkobierców nieruchomości

przy ul. Twardej 8 i 10. Wnioski zosta-
ły pozytywnie rozpatrzone i elitarne
Gimnazjum nr 42 musiało wyprowa-
dzić się z własnej siedziby i przenieść na
Mokotów. 

W numerze “na kuratora”
uczestniczyli także aresz-
towani w ubiegłą sobotę

mecenasi Tomasz Ż. i Grażyna K.– B.
Występowali do sądów z wnioskami o
zniesienie roszczeń do nieruchomości,
a za swoje działania mieli otrzymywać
kwotę odpowiadającą wartości udzia-
łów w roszczeniach należących do osób,
które rzekomo reprezentowali. Wyso-
kość udziałów szacowali zaprzyjaźnie-
ni rzeczoznawcy Michał Sz. oraz Jacek
R. Sądy wyrażały zgodę na zniesienie
praw i roszczeń pozostałych spadko-
bierców za cenę od 2 do 3 proc. warto-
ści nieruchomości, więc nic dziwnego,
że tym podejrzanym procederem zain-
teresowali się śledczy. Nieruchomość
przy ul. Twardej 8 oszacowano na 23
mln, a wartość praw i roszczeń na 371
tysięcy złotych. Wartość nieruchomości
położonej przy ul. Twardej 10 na 20
mln zł, a roszczenia na 490 tys. zł. Su-
per atrakcyjną nieruchomość przy Pl.
Defilad (dawna Sienna 29) oszacowa-
no na 14,4 mln zł, a wartość praw i rosz-
czeń na.... 345 tys. zł. Nieruchomość
przy ul. Królewskiej 38 ma być zdaniem
Michała Sz. warta 4,6 mln zł, a war-
tość roszczeń... 110 tys. zł. 

J ak donosi dobrze poinformowa-
ny portal www.wpolityce.pl,
agenci CBA oniemieli, kiedy w

trakcie zatrzymania kupca roszczeń
Macieja M. zderzyli się z jego mająt-
kiem. W garażach zabezpieczono kil-
kanaście luksusowych samochodów,
których cena jednostkowa przekracza
milion złotych. Media spekulowały, że
Maciej M. mógł mieć wpływ na zaweto-
wanie w 2001 r. przez Aleksandra Kwa-
śniewskiego ustawy reprywatyzacyj-
nej. Prezydent RP tłumaczył, że  uczy-
nił to w trosce o dobro narodu. Decyzję
Kwaśniewskiego poparli wszyscy czy-
nownicy z SLD oraz, jak ich wówczas
określano “liberały – aferały”. Zgodził
się z nią Andrzej Olechowski, jeden z
ówczesnych liderów Platformy Obywa-
telskiej, mówiąc: “Gdybym był prezy-
dentem RP, też zawetowałbym tę usta-
wę”. Natomiast szef nieboszczki Unii
Wolności Bronisław Geremek podkreślił

z całą mocą: “Ustawa reprywatyzacyj-
na jest Polsce potrzebna, powinna jed-
nak odpowiadać możliwościom pol-
skiego budżetu”. Weto Kwaśniewskiego
położyło się głębokim cieniem na pro-
cesie reprywatyzacji, bowiem brak usta-
wy umożliwił grupie ustosunkowanych
wydrwigroszów wydrenowanie pań-
stwa na setki milionów złotych. 

A fera reprywatyzacyjna ma
drugie dno. Dowodem na to
jest wymyślny mechanizm

wyłudzania i fałszowania dokumen-
tów, specjalne ścieżki reprywatyzacyj-
ne w ratuszu dla zaufanych, wypłacanie
przez miasto dziesiątków milionów na
podstawie lewych dokumentów, za-
twierdzanie oszustw przez sądy i kom-
pletna bezczynność organów ścigania. 

– To jest wierzchołek góry lodowej –
ujawnił w TVP Bogdan Święczkowski,
prokurator krajowy. –  W kolejnych ty-
godniach planujemy następne realiza-
cje, kolejne wątki będą wyjaśniane. Py-
tany o deklarację złożoną publicznie
przez prezydent Hannę Gronkiewicz-
Waltz, która zapowiedziała, że nie sta-
wi się przed – niekonstytucyjną jej zda-
niem – komisją weryfikacyjną, stwier-
dził: – Prokurator w odpowiednim cza-
sie zdecyduje, w jakim charakterze bę-
dzie zeznawać pani prezydent. Każdy
funkcjonariusz publiczny ma obowią-
zek wypełniać swoje zadania, w tym
także odpowiadać na pytania zadawa-
ne przez organy państwa.

Odmawiając publicznie współ-
pracy z sejmową komisją we-
ryfikacyjną Hanna Gronkie-

wicz-Waltz popełnia kolosalny błąd,
który rykoszetem uderzy w jej partię.
Społeczeństwo żąda wyjaśnień od go-
spodyni miasta, która niepodzielnie rzą-
dzi w nim od 2006 roku. HGW ma szan-
sę stanąć przed komisją z otwartą przy-
łbicą i bronić się przed bardzo poważny-
mi zarzutami. Bronić się skutecznie,
ponieważ jest profesorem prawa. Tak-
tyka chowania głowy w piasek może
zostać odebrana przez warszawiaków
jako pośrednie przyznanie się do za-
niedbań i tolerowania „dzikiej repry-
watyzacji”. Poza tym, nawet profesor
prawa nie posiada kompetencji, by oce-
niać zgodność sejmowych ustaw z kon-
stytucją. Od tego w każdym cywilizowa-
nym państwie jest Trybunał Konstytu-
cyjny.  Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

W ubiegły czwartek agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego
zatrzymali w Warszawie kolejnych osiem osób podejrzanych o
udział w “dzikiej” reprywatyzacji stołecznych nieruchomości i wy-
rządzenie miastu stołecznemu Warszawa, skarbowi państwa oraz
spadkobiercom szkód na co najmniej 46 mln złotych. W stosunku
do pięciorga wrocławski sąd zastosował areszt tymczasowy.
Wszystko to jednak – jedynie „wierzchołek góry lodowej”. Właśnie
odcina się macki podstępnie działającej reprywatyzacyjnej
ośmiornicy. 
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Bazarek Na Dołku to dobro wspólne
AAMMNN:: ZZaarrzzuuccaajjąą PPaannuu,, żżee rroobbii PPaann

ppuubblliicczznnyy pprroobblleemm zz BBaazzaarrkkuu,, kkttóórryy jjeesstt
pprryywwaattnnyymm pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciieemm……

PPiioottrr KKaarrcczzeewwsskkii:: To proszę mi po-
wiedzieć, czy jakiekolwiek centrum
handlowe, sprawa jego istnienia lub
nieistnienia, to wyłącznie prywatna
sprawa? Czy handel w Warszawie, pry-
watny przecież, to wyłącznie prywatna
sprawa? A może wyłącznie prywatną
sprawą ich właścicieli są taksówki? Mia-
sto to dobro wspólne i niektóre jego
składowe, często ich większość, to mie-
nie prywatne. Jeśli ktoś chce bagateli-
zować polityczne ataki na jeden z baza-
rów w Warszawie, na nasz Bazarek, to
niech pomyśli co by było, gdyby ci sami
ludzie doprowadzili do likwidacji
wszystkich targowisk w stolicy? Kiep-
sko, prawda? No to teraz wyobraźmy
sobie dla ilu ludzi Bazarek Na Dołku
jest jedynym wyborem.

NNoo ttaakk,, aallee nniiee ddaa ssiięę uukkrryyćć,, żżee ttoo ttaakk-
żżee PPaannaa pprryywwaattnnyy bbiizznneess……

To, że jestem prezesem Stowarzysze-
nia Kupców, nie jest moim prywatnym
biznesem. Jestem z naszym Bazarkiem
związany od lat, ale moje zasadnicze
zajęcie, a mówię tu o finansach, dotyczy
zupełnie innych dziedzin. Tu muszę
zmartwić wrogów Bazarku – nie jestem
etatowym działaczem, jak wielu lokal-
nych polityków. Akurat tych, którzy
próbują nas unicestwić.

NNiiee wwiiddzzii PPaann pprroobblleemmuu ww ttyymm,, żżee jjaa-
kkoo rraaddnnyy zzaałłaattwwiiaa PPaann sspprraawwyy pprryywwaatt-
nneeggoo pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciiaa??

To, że Bazarek nie jest wyłącznie mo-
ją sprawą, ale przede wszystkim spra-
wą tysięcy klientów, już wyjaśniliśmy.
To, że Bazarek nie jest moim głównym
zajęciem, również. No to teraz wyja-
śnijmy jeszcze jedno: znają Państwo
radnego, który nie wywodzi się z żad-
nego środowiska, z żadnej społeczno-
ści mającej swoje specyficzne intere-
sy? Na tej samej zasadzie można by
mieć pretensję do radnych, że kandy-
dują z PiS lub z PO, albo w przypadku
naszej dzielnicy – z ugrupowania Nasz
Ursynów. Ja szedłem do wyborów z
hasłami obrony Bazarku Na Dołku. Od
początku komunikowałem publicznie
kim jestem, skąd jestem i o co mi cho-
dzi. Kwestionowanie decyzji wybor-
ców jest w tym przypadku nie na miej-
scu. Zwłaszcza że kwestionują ją ci,
którzy mandat stracili z powodu prze-
rostu własnych ambicji.

OO kkiimm PPaann mmóówwii??
Mówię o panu Piotrze Skubiszew-

skim. On był radnym, ale bardzo chciał
zostać burmistrzem. I uwierzył w swo-
je szanse tak mocno, że podarował so-
bie sprawę mandatu radnego. W efek-
cie nie zostało mu nic. Poza zawiścią w
stosunku do ludzi, którzy pozostali w
Radzie Dzielnicy. 

PPiioottrr SSkkuubbiisszzeewwsskkii wwzziiąąłł nnaa cceell aakkuu-
rraatt PPaannaa??

To jest bardzo pracowity i inteligent-
ny człowiek. Dlatego bardzo mi szko-
da, że poszedł tak dziwną drogą. Posta-
nowił, że w sprytny sposób doprowa-
dzi do śmierci Bazarek Na Dołku.
Wskazując np. niby możliwe lokaliza-
cje tymczasowe (bo musimy się prze-
nieść z ul. Braci Wagów na czas budo-
wy Południowej Obwodnicy Warsza-
wy), które tak naprawdę są absolutnie
niemożliwe. Albo próbując straszyć
mieszkańców ul. Polaka, bo właśnie
w tym rejonie mamy się czasowo ulo-
kować. Gwarantuję, że jak znikniemy,
to Piotr Skubiszewski w kolejnych wy-
borach do samorządu oskarży obecne
władze Ursynowa o rażące zaniedba-
nia polegające na dopuszczeniu do
zniknięcia Bazarku Na Dołku. Taki jest
plan. A skoro nie dowierzają Państwo,
czy istnieje jakakolwiek personalna
przyczyna zawiści ze strony pana Pio-
tra, to przykro mi to mówić, ale tak.
Gdy ujawniłem, że jego ugrupowanie
Nasz Ursynów obiecało mi, że zrezy-
gnują z ataków na Bazarek, jeśli ja zre-
zygnuję z członkostwa w PO i zmie-
nię tym samy układ sił politycznych
w Radzie, wtedy Piotr Skubi-
szewski pospiesznie musiał za-
kładać nowe ugrupowanie,
tym razem o nazwie
Otwarty Ursynów. Żeby
nie kojarzono go z tą
sprawą. Ujawniłem
tę próbę przekup-
stwa, bo cenię so-
bie publiczną
uczciwość. Ale
płacę za to wła-
śnie taką cenę.

AAllee mmoożżee
nniieekkttóórrzzyy
mmiieesszzkkaańńccyy
uull.. PPoollaakkaa
nnaapprraawwddęę
bboojjąą ssiięę,, żżee
BBaazzaarreekk zzaa-
ttrruujjee iimm żżyy-
cciiee??

Ależ
oczywi-
ście, że nie-
którzy się
boją. I mo-
im obo-
wiązkiem
jest po
pierwsze za-
dbać o to, by
nie mieli żad-
nych powodów
do strachu, a po
drugie – tłuma-
czyć wszelkie wąt-
pliwości. Tyle że
trudno jest rozma-
wiać z mieszkańcami,
jeśli zamiast nich na spo-
tkania przychodzą lokalni
politycy nie mieszkający przy
ul. Polaka. Jest takie przysło-
wie „Konia kują, żaba nogę pod-

stawia!”. Każdy chce na sprawie
przenosin Bazarku zbić swój

kapitał polityczny. Pani rad-
na Cygańska udaje miesz-

kankę ul. Polaka, pan
Skubiszewski chodzi

po domach i straszy
nami. Przepraszam

za mocne słowa,
ale to ohydna
kampania, bo
bazuje na stra-
chu ludzi.
Szkoda, że
Piotr Skubi-
szewski, a
przecież był
kiedyś prze-
wodniczą-
cym komi-
sji architek-
tury i
świetnie
wie o
wszelkich
planach,
nie mówi
mieszkań-
com ul. Po-
laka co na-
prawdę wiel-

kiego w tym
rejonie jest

planowane. A
w planach są

bloki, których
budowa zniszczy

spokój i okoliczną
zieleń. Z tego powo-

du zastanawiam się,
co mam powiedzieć

protestującym przeciw
nam dwóm bardzo szacow-

nym paniom z komitetu
obrońców zieleni… Że może-

my wspólnie zablokować budowę
wielkich bloków? Przerażające, że mą-
drzy ludzie padają przedmiotem poli-
tycznych manipulacji. Przerażające,
że polityka temu akurat służy.

CCoo PPaann cchhcciiaałł oossiiąąggnnąąćć wwyyssttaawwiiaa-
jjąącc nnaa UUrrssyynnoowwiiee pprrzzyycczzeeppyy zz bbiillllbbooaarr-
ddaammii,, nnaa kkttóórryycchh jjeesstt PPaannaa ppooddoobbiizznnaa
ii hhaassłłaa??

Jeśli coś chcę przekazać ursynowia-
nom, to powinienem odpowiadać za to
własną twarzą. To jest zwykła uczci-
wość. A chcę przekazać ursynowia-
nom, że nie warto wierzyć niepraw-
dom, które politycy opowiadają na te-
mat Bazarku Na Dołku. Nasze przy-
czepy były niszczone, a ich spychanie
na jezdnię wyśmiewane. Niestety wy-
śmiewane m. in. przez pana Piotra
Skubiszewskiego. W mediach społecz-
nościowych pojawiły się „dowcipne
zdjęcia” naszych przyczep zepchnię-
tych na jezdnię. Krytykom Bazarku nie
przyszło do głowy, że zamiast fotogra-
fować, można zapobiec groźbie nie-
szczęścia. Na szczęście zniszczenia za-
bezpieczyliśmy.

AA wwiięęcc nniiee mmaa ppoolliittyykkii ww PPaańńsskkiicchh ww
ddzziiaałłaanniiaacchh??

Ona jest, lecz nie w moich działa-
niach, bo po prostu bronię Bazarku,
który obiecałem mieszkańcom, ale w
tym, co się dzieje wokół tej sprawy.
Gdzieś tam w tej niechęci jest bardzo
dużo snobizmu, takiej źle pojętej
„warszawki”. Czy Państwo wiedzą,
że londyński bazar Borough Market
skończył 1004 lata? Nie od początku
był schludny i wspaniale zorganizo-
wany. Ale zawsze, tak jak Bazarek Na
Dołku, był potrzebny. Przy najbar-
dziej znanej ulicy Barcelony La Ram-
bla znajduje się bazar La Boqueria,
który istnieje 800 lat i jest jedną z
atrakcji turystycznych tego miasta.
Bazary to serce lokalnej społeczności
miejskiej na całym świecie. Tylko trze-
ba dać im rozkwitnąć. Tymczasem
wrodzy Bazarkowi politycy opowia-
dają o nas nieprawdy. Że nie liczymy
się z mieszkańcami ul. Polaka, tym-
czasem to właśnie na ich prośbę odsu-
nęliśmy planowaną lokalizację tym-
czasową w rejon obecnej pętli autobu-
sowej. Że zdominujemy okolicę, tym-
czasem planujemy dwa razy mniej
pawilonów, za to dwa razy więcej
miejsc parkingowych. Wreszcie, że
zrobimy śmietnik pod oknami ludzi,
tymczasem kupcy będą inwestować w
nowoczesne, estetyczne pawilony, a
projekt całości znalazł się pod lupą
specjalistów. 

JJaakk PPaann ww ttaakkiimm rraazziiee sskkoommeennttuujjee
zzaarrzzuutt kkoonnfflliikkttuu iinntteerreessóóww ppoodd PPaannaa
aaddrreesseemm??

To jest prawie temat na scenariusz
filmu tego typu co „Układ zamknię-
ty”, choć liczę, że nie tak dramatycz-
nego. W apogeum ataków na Baza-
rek wojewoda bez uprzedzenia zmie-
nia własność peryferyjnego fragmen-
tu gruntu pod dotychczasową loka-
lizacją Bazarku. Nie mówi o tym ni-
komu. Ani nam, ani Zarządowi Dróg
Miejskich, z którym podpisuję umo-
wy. Chodzi o zaskoczenie. Potem wo-
jewoda wzywa mnie do wyjaśnień,
czemu radny prowadzi interesy na
gminnej ziemi, bo na tym ma pole-
gać ten konflikt. Rzecz jasna woje-
woda sam wymyślił ten hak, więc
sam sobie może odpowiedzieć, ale
oczywiście gotów jestem złożyć wy-
jaśnienia. Zresztą trudno mi na chwi-
lę przed przenosinami przesuwać
płot o kilka metrów. To byłby kaba-
ret. I wtedy wojewoda, mimo że żą-
da ode mnie wyjaśnień i daje na nie
14 dni od daty otrzymania przeze
mnie pisma, nie respektując tego ter-
minu, wysyła do Rady Dzielnicy we-
zwanie do wygaszenia mi mandatu
radnego. Radni są przeciw. Próbuję
dalej wyjaśniać sprawę. Wysyłam
wojewodzie pisma, zadaję kluczowe
pytania. Cisza. Tak umiera prawo-
rządność. Nie gdzieś na górze, w Sej-
mie, ale tuż obok nas. 

Wywiad z Piotrem Karczewskim, prezesem Stowarzyszenia Kupców i ursynowskim radnym, przeprowadzony przez Agencję MultiNewsroom
do opublikowania na łamach Tygodnika Passa.
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N asza gospodarka nabiera przyspieszenia. Widać to na każdym kroku. Co
więcej, zauważają to także zagraniczni kontrahenci. Stajemy się waż-
nym partnerem dla takich potęg, jak Chiny.

W czasie, gdy nasi unijni partnerzy z nad Sekwany zamierzają walczyć z glo-
balnym ociepleniem i zajmować się ekologią, Chińczycy zdobywają rynki dla
swoich towarów i produktów. Ma temu służyć nowy projekt Państwa Środka nawiązujący do histo-
rycznego traktu handlowego, jakim był Jedwabny Szlak. 

Jak ważne dla Chin jest to przedsięwzięcie, świadczą sumy przeznaczane i wydawane na tę in-
westycję. Nowy Jedwabny Szlak to kompleksowy projekt niemający odpowiednika pod względem
skali i rozmachu. Jego koszt szacuje się na 500 mld dolarów i więcej. Jak zapewniają Chińczycy, w
dużej mierze zostanie sfinansowany przez nich. 

W skład projektu wchodzą nowe drogi, koleje, lotniska, porty, żegluga śródlądowa, centra logi-
styczne, a więc to, co jest niezbędne do rozwoju i utrzymania wymiany handlowej. 

Chociaż pomysł wydawać się może niczym z powieści science fiction, jest jak najbardziej realny.
Co więcej, jego realizacja nie jest bynajmniej odległa w czasie. Chińczycy już wdrażają projekt w ży-
cie. Znając możliwości chińskiej gospodarki i jej dynamikę, można się spodziewać, że połączenie Chin
z Europą szybko stanie się faktem. Unia Europejska już teraz jest ważnym partnerem Chin, a wza-
jemna wymiana handlowa wynosi ponad 500 mld USD rocznie, z czego około 40 mld przypada na
Europę Środkowo-Wschodnią, a czeka nas dalszy rozwój. Nowy Jedwabny Szlak, – łączący Państwo
Środka z Europą nowoczesnymi arteriami komunikacyjnymi, m. in. morskimi, powietrznymi i lą-
dowymi – tę współpracę zacieśni i usprawni. 

Chiński projekt określany jest jako „One Belt, One Road” („Jeden pas, jedna droga”). Zakłada on
budowę uzupełniających się elementów transportu i niezbędnej infrastruktury. Należą do niej m.
in.: szybkie koleje, sieć połączeń drogowych (co skrócić ma czas przesyłania towarów do zaledwie
kilku dni). Dla porównania – przy korzystająniu z obecnych połączeń morskich zajmuje to niemal
niemal dwa miesiące. Goszczący w Polsce chiński ekonomista Song Hongbing wspomniał nawet o
skróceniu tego czasu do 48 godzin. 

Jeśli wizja stworzenia nowocze-
snego systemu transportu i wy-
miany handlowej pomiędzy Chi-
nami i Europą, jakim jest Nowy
Jedwabny Szlak, zostanie zrealizo-
wana, będziemy świadkami praw-
dziwej rewolucji. Właściwie, ma-
my już tego namiastkę, bo od kil-
ku lat wykorzystuje się połącze-
nia kolejowe pomiędzy Duisbur-
giem, Łodzią, Pragą, Hamburgiem
i Warszawą, ale przy ogranicze-
niach infrastruktury transport od-
bywa się tu w ograniczonym za-
kresie. Chiński projekt to zupeł-

nie nowe otwarcie, na znacznie większą skalę i z wykorzystaniem nowych możliwości.
Oczywiście, myliłby się ten, kto nie zauważałby, że Chińczykom oprócz korzyści handlowych nie

przyświecają inne cele. Że jest to rodzaj ekspansji gospodarczej uwarunkowanej geopolitycznie, prze-
jaw dominacji Pekinu w regionie, zaznaczenie swojej pozycji w Azji i na arenie światowej. Są to jed-
nak fakty, z którymi mamy do czynienia już od dłuższego czasu. 

Parafrazując klasyka, można stwierdzić : „Chiny potęgą są i basta”. Ich wielka i wciąż rosnąca ro-
la jest niepodważalnym faktem. Lepiej więc skupić się na tym, jak ten fakt wykorzystać na swoją ko-
rzyść, jak ułożyć sobie stosunki bilateralne z tą potęgą. Współpraca na warunkach partnerskich to
dla nas rozwiązanie najlepsze. 

Choć podnoszą się głosy przestrzegające, że projekt narusza strategiczne interesy niektórych kra-
jów, Polska powinna skupić się przede wszystkim na korzyściach, jakie niesie on dla nas. 

Z własnych doświadczeń wiemy, że nic nie stwarza lepszych prognoz na przyszłość niż budo-
wanie między narodami i państwami relacji opartych na działaniach pokojowych oraz współ-
pracy. Na wymianie handlowej, kulturalnej i cywilizacyjnej, a takim wydaje się być nowy Jedwab-
ny Szlak. 

Udział w tym przedsięwzięciu jest dobrowolny. Ma ono charakter inkluzywny, co oznacza, że przy-
stąpić może do niego każdy kraj leżący na trasie Szlaku. Może to być nawet 50 państw. Uczestnic-
two oparte jest na formule „win-win”, co oznacza, że nie ma w nim zwycięzców ani przegranych.
Polityka chińska wobec partnerów nie zakłada narzucania swej woli w stosunkach partnerskich. Trud-
no jednak nie zauważać ogromnej przewagi Państwa Środka nad innymi sygnatariuszami umowy.
Można ją jednak zdefiniować, jako politykę „soft power” opartą w dużej mierze na budowaniu wi-
zerunku Chin jako „łagodnego mocarstwa”. Jedwabny Szlak to zapowiedź tworzenia nowej jako-
ści w stosunkach międzynarodowych w dobie istniejących wpływów korporacji o zasięgu global-
nym i scentralizowanych tworów ograniczających samodzielność poszczególnych państw. Wpro-
wadzają one swe regulacje w sposób arbitralny w wielu dziedzinach życia, często bez uwzględnie-
nia specyfiki danego kraju i jego potrzeb.

Projekt o nazwie Jedwabny Szlak to nowe możliwości i zapowiedź korzyści gospodarczych i w
innych dziedzinach życia. Wszystko wskazuje na to, że podobnie jak w przeszłości, nowy szlak oka-
że się drogą łączącą oddalone od siebie kraje dając im impuls do rozwoju. 

I choć w interesach i w polityce nie ma miejsca na sentymenty, trudno nie oprzeć się nostalgii,
przywołując historię dawnych szlaków handlowych z północy na południe Europy, łączących Mo-
rze Śródziemne z Bałtykiem, kiedy Polska odgrywała ważną rolę m. in. w handlu bursztynem. Dziś
również mamy coś do zaoferowania.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Z Chinami w jedwabnych rękawiczkach

„Projekt o nazwie Jedwabny
Szlak to nowe możliwości i  za-
powiedź korzyści gospodar-
czych i w innych dziedzinach
życia. Wszystko wskazuje na
to, że podobnie jak w przeszło-
ści, nowy szlak okaże się drogą
łączącą oddalone od siebie kra-
je dając im impuls do rozwoju”

Piórem Derkacza

Brigitte i Emmanuel Macron
Kontakt ucznia z nauczycielem kończy się zazwyczaj na otrzymaniu świadectwa ukończenia

szkoły. W przypadku Emmanuela Macrona, związek ten trwa do dnia dzisiejszego. Wiedza, jaką
posiadł młody Emmanuel od starszej od niego o 25 lat Brigitte, jest imponująca. Nic dziwnego, że
w wieku 39 lat został prezydentem Francji. Wyszło na to, że taki związek ma rację bytu. Młodość
czerpie z dojrzałości, a dojrzałość odmładza się. To, co inni osiągają w wieku 50 – 60 lat, Emma-
nuel Macron zdobył przed czterdziestką. Po tych wydarzeniach we Francji – wszystkim paniom
60+ radzę inaczej patrzeć na 40-letnich panów z ambicjami politycznymi. Może nie od razu bę-
dzie to prezydent państwa, ale od czegoś trzeba zacząć i w coś zainwestować.  

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

Tekst na kanwie piosenki z repertuaru Jurija Szatunowa
(muzyka: Andriej Razin, słowa rosyjskie: Siergiej Kuzniecow, 1988)

11
Rosyjska piosenka z dawnych lat niedobrze mi wróży.

To spisek Putina! On mój wróg i obcy mi świat.
Symbolem głupoty wrażych sił jest Ruch Białej Róży,

Przypadek? Nie sądzę! Winien Tusk, on kocha ten kwiat.

Biełyje rozy, biełyje rozy, kak nienawiżu ja was.
Pora szykować na was powrozy, zemsty nadchodzi czas, 

Biełyje rozy, biełyje rozy, kto się sprzeciwić śmie?
Niedługo będą karne obozy! 

Może… Bereza, kto wie?

22
Rządzenie w tym kraju działa tak jak film pełen grozy, 

Lecz ja wam pokażę, choćbym sam miał zniszczyć ten świat.
Wybiję wam z głowy gorszy sort i biełyje rozy,

Bo nikt nie ma prawa, myśleć dziś inaczej niż ja.

Biełyje rozy, biełyje rozy, zrobię co będę chciał.
Czy to są skutki starczej sklerozy, obłęd czy inny szał?

Biełyje rozy, biełyje rozy, kak nienawiżu ja was.
Może to syndrom smoleńskiej brzozy? 

Może… powiedzieć już: pas!

Wojtek Dąbrowski zaprezentuje tę piosenkę między innymi podczas programu Kabaretowej Sce-
ny Marka Majewskiego w mokotowskim Centrum Kultury Łowicka 21 w czwartek, 18 maja o
godz. 19.30. Wystąpią także: Krzysztof Daukszewicz, Jerzy Filar i Trzeci Oddech Kaczuchy.

BIEŁYJE ROZY

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Zmiana nazwy ul. Związ-
ku Walki Młodych i ul. Ci-
szewskiego znowu powra-
ca za sprawą radnych
Warszawy. Radni posta-
nowili, że wytypują z listy
30 nazw, o których mówi-
ło się, że mogą podlegać
pod tzw. ustawę dekomu-
nizacyjną, oraz 13 nazw
ulic, które zostaną podda-
ne konsultacjom społecz-
nym. 

Od tych konsultacji zależy, czy
Rada Warszawy podejmie dalsze
dziania zmierzające do zmiany na-
zwy patronów warszawskich ulic,
czy też nie. Należy pamiętać, że
nawet jeśli Rada do września br.
nie zmieni nazw ulic, to w następ-
nym ruchu może to zrobić woje-
woda mazowiecki. Jednak jeżeli
wojewoda będzie chciał zmienić
nazwę ul. ZWM (droga wewnętrz-
na), będzie musiał zapytać o zgo-
dę właściciela drogi, czyli w tym

przypadku miasto i spółdzielnię
mieszkaniową „Stokłosy”.

Jak dowiedziałem się w Cen-
trum Komunikacji Społecznej,
konsultacje mają zostać przepro-
wadzone od 16 czerwca do 31
lipca br. Obecnie planowane są
konkretne działania związane z
tymi konsultacjami i jeszcze nie
wiadomo, jak będą one przepro-
wadzone.

Przypomnę tylko, że już w ze-
szłym roku z mojej inicjatywy

Rada Dzielnicy Ursynów zajęła
stanowisko w sprawie niepodej-
mowania przez władze m. st.
Warszawa działań zmierzają-
cych do zmiany nazwy ulicy
Związku Walki Młodych. Warto
też przywołać, że 92% miesz-
kańców tej ulicy  – w przepro-
wadzonej przez Spółdzielnię an-
kiecie – nie poparło pomysłu
zmiany nazwy tej ulicy. Jeżeli
będę wiedział coś więcej na te-
mat tych konsultacji, poinfor-
muję o tym ursynowian oraz
władze Spółdzielni. 

Już w zeszłym roku, wraz z
prezesem Spółdzielni „Stokłosy”
spotkałem się z szefową Komisji
Nazewniczej panią Anną Nehre-
becką (PO) i przekazaliśmy je
powyższe dokumenty, zawiada-
miając o stanowczym sprzeci-
wie mieszkańców związanych
ze zmianą nazwy ul. ZWM. Na

pewno podczas nadchodzących
konsultacji społecznych przeka-
żemy jeszcze raz stanowisko Ra-
dy Dzielnicy oraz ankietę prze-
prowadzoną przez Spółdzielnię.
Niemniej jednak będziemy mu-
sieli być gotowi, aby czynnie
wziąć w nich udział tak, aby ktoś
później nie powiedział, że skoro
mieszkańcy się nie wypowie-
dzieli, „to im zmieniliśmy na-
zwę”. Pozostaję również w sta-
łym kontakcie ze Sławomirem
Litwinem ze Społecznego Komi-
tetu Obrony Nazwy ul. ZWM,
któremu zawdzięczamy, że
wcześniejsze próby zmiany na-
zwy nie doszły do skutku.  

Zespół Nazewnictwa Miejskie-
go zaproponował, żeby zamiast
ZWM nadać  ulicy imię Kazimie-
rza Moczarskiego – dziennika-
rza, żołnierza AK, autora książki
„Rozmowy z katem”, będącej re-

lacją ze wspólnego pobytu w wię-
zieniu z generałem SS Jürgenem
Stroopem; zaś zamiast ul. J.F. Ci-
szewskiego Zespół proponuje uli-
cę Stanisława Szenica - prawni-
ka, pisarza, varsavianisty. 

Bez względu na to, kim byli
powyżsi „nowi” patroni ulic,
uważam, że nazwy ul. ZWM i Ci-
szewskiego powinny zostać nie-
zmienione. I nie chodzi tu o spo-
ry ideologiczne, tylko argumen-
ty czysto praktyczne. Nawet jeże-
li dowody będą wymieniane za
darmo, to nikt spółdzielcom nie
zwróci za wymianę szyldów na
blokach, pieczątek itd.. Nawet
nie wspomnę o czasie, jaki miesz-
kańcy tych ulic będą musieliby
spędzić, aby poinformować róż-
ne instytucje o tej zmianie.

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

O t w a r t y  U r s y n ó w

Zdaniem radnego

Czy zmieniać nazwę ul. ZWM i Ciszewskiego
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Miniona dwudniówka na Słu-
żewcu ciszyła się całkiem niezłą
frekwencją i obfitowała w wiele
emocji. Jednak kibice niczym
kanie dżdżu wyglądają oddania
do użytku kompleksowo wyre-
montowanej Trybuny Honoro-
wej w dniu 25 czerwca.

Służewiec bez Trybuny Honorowej
przypomina konia bez jednej nogi. Nie
ma gdzie schronić się przed zimnem i
wiatrem, szwankują gastronomia i na-
głośnienie. Jeden z ze sprawozdawców
bełkocze przez głośniki i zrozumienie go
to naprawdę spory wysiłek dla uszu. W
pierwszym dniu wyścigowym organiza-
tor zapomniał o ogrzaniu oddanej pu-
bliczności w posiadanie oszklonej ro-
tundy w trybunie środkowej, co zakoń-
czyło się dla dosyć sporej grupy osób
koniecznością przeleżenia kilku dni w
łóżkach z wysoką temperaturą. Ponoć
na ogrzewanie lampami gazowymi nie
wyraziła zgody policja, ale czy w na-
szym pięknym i zamożnym kraju do-
stępne jest wyłącznie ogrzewanie ga-
zowe? Nie dorobiliśmy się jeszcze napę-
dzanych energią elektryczną dmuchaw,
czy innych tego typu urządzeń kom-
paktowych?   

Natomiast do sportowej strony mi-
tyngów na Służewcu nie można mieć
zastrzeżeń. Gonitwy, prócz kilku do-
słownie wyjątków, rozgrywane są rze-
telnie i w niezłym tempie. Nagrodę Go-
lejewka (kat. B., 2000 m), pierwszy wy-
ścig przygotowawczy do ważnej w ka-
lendarzu wyścigowym nagrody Preze-

sa Totalizatora Sportowego (dawniej
Prezesa Rady Ministrów), nieoczeki-
wanie wygrała w dobrym czasie mało li-
czona przez graczy Silvera ze stajni Woj-
ciecha Olkowskiego. Zapomniano o
bardzo wartościowym rodowodzie kla-
czy, który wreszcie się odezwał. Styl
wygranej musi napawać trenera i wła-
ścicieli Silvery dużym optymizmem. 

W gonitwie o nagrodę Pamira (kat. B,
2200 m) dla arabskiej starszyzny Sha-

dwan Al Khalediah nie dał konkurencji
najmniejszych szans, wygrywając lekko
w czasie tylko o 0,8 sek. gorszym od re-
kordu należącego od... 1951 roku do
ogiera o imieniu Alabaster. Faworyzo-
wany Alladyn był przedostatni, tracąc do
zwycięzcy aż 17 długości. To kolejny zu-
pełnie bezbarwny występ tego utalento-
wanego araba. Być może, stracił on już
chęć do ścigania się, podobnie jak sprin-
ter Easy Go, który w sobotę kompletnie

zwiódł swoich zwolenników. W goni-
twie o nagrodę Jaroszówki (kat. B, 1300
m) Emperor Ajeez, pod sprowadzonym
z Hiszpanii dżokejem Ricardo Sousa
Ferreirą, bez wysiłku ograł Bronislava
oraz faworyzowaną Uczitelkę Tanca.  

Podczas następnej dwudniówki ro-
zegrane zostaną pierwsze gonitwy kla-
syczne – w sobotę nagroda Wiosenna
dla 3–letnich klaczy na dystansie 1600
m, a w niedzielę nagroda Rulera dla

3–letnich koni na takim samym dystan-
sie. Oba wyścigi zapowiadają się nie-
zwykle interesująco, bowiem nie mają
zdecydowanego faworyta. W Wiosen-
nej Jagienka będzie odpierać ataki Mo-
ny Kerbili i Tebiry, ale bardzo ciekawa
rodowodowo klacz Theskyisnolimit
(Bezkresne Niebo) jest moim zdaniem
obdarzona dużym talentem do galopo-
wania i dotychczas zaprezentowała tyl-
ko cząstkę swoich prawdziwych możli-
wości. 

W Nagrodzie Rulera faworytem pu-
bliczności będzie zapewne ogier Bush
Brave, który jako dwulatek zdeklaso-
wał największych rywali. Czy przez zi-
mę rozwinął się na tyle, by ponownie
zmiażdżyć przeciwników? Okaże się w
niedzielę, ale Largo Forte, Velnelis i Mo-
urtajez nie wypadli przysłowiowej sro-
ce spod ogona i z pewnością tanio skó-
ry nie sprzedadzą. I w tej gonitwie ma-
my “czarnego konia”. Incognito, pół-
brat wybitnego Intensa, to niewątpli-
wie wielki talent wyścigowy mający w
rodowodzie w linii matki takie gwiazdy
turfu jak Juror, Jurystka, czy Iranda.
Amerykański ojciec Incognito jest po
znakomitym Danzigu i od matki po
słynnym amerykańskim ogierze Mr.
Prospector, nazywanym ikoną świato-
wej hodowli konia wyścigowego. 

Kolejna dwudniówka na Służewcu
zapowiada się wyjątkowo interesują-
co, należy więc poważnie rozważyć zło-
żenie rodzinnej wizyty na tym wspa-
niałym zabytkowym obiekcie. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Poland Bike wraca na warszawski Ursynów. W
niedzielę 21 maja miłośnicy jazdy na rowerach
górskich będą mogli naśladować naszą dwukrotną
wicemistrzynię olimpijska maję Włoszczowską i
rywalizować w zawodach Poland Bike XC. 

Kolarskie Miasteczko, Biuro Zawodów, start i meta wyścigów
znajdą się u podnóża Kopy Cwila, pokaźnego wzniesienia na terenie
Parku imienia Romana Kozłowskiego. Tuż przy stacji Metro
Ursynów. Poland Bike XC będzie jednocześnie imprezą zaliczaną do
punktacji Omnium Poland Bike 2017. 

– Wystartować może każdy, wystarczy mieć rower i kask - mówi
Grzegorz Wajs, organizator Poland Bike XC i LOTTO Poland Bike
Marathon. – Wyścig XC, czyli kolarski cross na wytyczonej, krótkiej
rundzie jest niezwykle widowiskowy. Z jednego miejsca możemy
obserwować niemal całą rywalizację. Idealna okazja do kibicowania.
Zapraszam całe rodziny w niedzielę 21 maja na Kopę Cwila na
warszawskim Ursynowie.

Najpierw swoje wyścigi Mini Cross, jak na LOTTO Poland Bike
Marathon, będą miały przedszkolaki, czyli dzieci w wieku 2-4 i 5-
6 lat. Potem już na wytyczonej rundzie (FAN - 3 km, MAX – 3,4 km)
będą rywalizować amatorzy „dwóch kółek” w wielu kategoriach
wiekowych. 

Zawody Poland Bike XC na Kopie Cwila są organizowane przez
Poland Bike przy ścisłej współpracy 

PPRROOGGRRAAMM ZZAAWWOODDÓÓWW
99..0000 - rozpoczęcie zapisów w Biurze Zawodów (Miasteczko

Poland Bike na Kopie Cwila)
1111..0000 - MINI CROSS dzieci 2-4 lat (rocznik 2013-2015) i 5-6 lat

(rocznik 2011-2012)
1111..2200 - ustawianie zawodników na starcie dystansu FAN (sektor

I - rocznik 2003-2004, sektor II - rocznik 2005-2006, sektor III -
rocznik 2007-2008, sektor IV rocznik 2009-20010)

1111..3300 - start dystansu FAN – (2 rundy x 3 km) - 6 km
1122..2200 - ustawianie zawodników na starcie dystansu MAX (sektor

I – sektory 1 i 2 z cyklu LOTTO Poland Bike Marathon 2017, sektor
II – sektory 3 i 4 LPBM, sektor III – sektory 5 i 6 LPBM, sektor IV –
pozostałe sektory LPBM i debiutanci)

1122..3300 - wyścig MAX (rocznik 1999-2002, rocznik 1988-1998,
rocznik 1978-1987, rocznik 1977 i starsi) – (5 rund x 3,4 km) – 17 km

1144..0000 - dekoracja Poland Bike XC – Kopa Cwila – Warszawa
Ursynów 2017

Tuż po weekendzie majo-
wym młodzi szermierze z
całego kraju brali udział
w Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży w Drzonko-
wie. Są to zawody do lat
17, które mają na celu wy-
łonić mistrzów Polski w
tej kategorii wiekowej. 

We florecie kobiet w turnieju
indywidualnym, ogromny sukces
odniosła zawodniczka Klubu
Sportowego d’Artagnan-Ursynów
– Oliwia Arciszewska, lat 16, – któ-
ra wywalczyła brązowy medal!

W turnieju udział wzięły 42
najlepsze zawodniczki z rankin-
gu Polskiego Związku Szermier-
czego. Ranking powstaje na pod-
stawie punktacji przyznawanej
zawodnikom po każdych zawo-
dach rangi krajowej, co ostatecz-
nie daje klasyfikację umożliwia-
jącą występ w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży. Ursy-
nowski klub, poza Oliwią Arci-
szewską, reprezentowały rów-
nież Natalia Gondek, Sandra
Kluszczyńska oraz Alicja Rogóż. 

Wszystkie cztery zawodniczki
udanie przeszły eliminacje gru-
powe. Pech chciał, że dwie z nich
– Oliwia i Sandra – trafiły na sie-
bie już w pierwszej walce pucha-
rowej. Dziewczęta świetnie się
znają – już 6 lat uczą się w tych
samych klasach sportowych –
najpierw w Szkole Podstawowej

nr 340, teraz w Gimnazjum 95.
Dziewczyny stoczyły ze sobą set-
ki walk na treningach, więc zna-
ją się doskonale. Początkowo w
pojedynku prowadziła Sandra,
następnie kilka trafień z rzędu
zadała Oliwia. Ostatecznie koń-
cówkę lepiej rozegrała Oliwia i to
ona zakwalifikowała się do naj-

lepszej 16-ki zawodów. Do tej sa-
mej fazy zakwalifikowała się
również Natalia Gondek, która
pewnie pokonała swoją rywal-
kę. Niewiele brakowało, aby w
1/8 finału znalazła się Alicja Ro-
góż, która przegrała swoją wal-
kę 9:11.

W walkach o ćwierćfinał za-
równo Oliwia jak i Natalia trafi-
ły na bardzo wymagające rywal-
ki, które w tym roku reprezento-
wały Polskę na Mistrzostwach
Europy i Mistrzostwach Świata.
Natalia po bardzo zaciętej pierw-
szej rundzie, która skończyła się
wynikiem 5:5 w drugiej części
nie znalazła skutecznego sposo-
bu na rywalkę i ostatecznie ule-
gła jej 8:15. Oliwia natomiast, w
walce z drugą na krajowej liście
rankingowej Dominiką Wasil-
czuk, dostarczyła nam niesamo-
witych emocji. Początkowo wy-
soko prowadziła, z czasem jed-
nak przeciwniczka zaczęła ją do-
ganiać, aby w samej końcówce
wyrównać na 14:14. W wojnie
nerwów lepsza okazała się Oli-

wia i awansowała tym samym
do najlepszej ósemki zawodów. 

W walce o medal Oliwia mia-
ła okazję pomścić koleżankę klu-
bową, trafiła bowiem na Weroni-
kę Wisoky, która rundę wcześniej
wyeliminowała Natalię Gondek.
Początek walki był w wykonaniu
Oliwii nieprawdopodobny. Tra-

fiała rywalkę niemal z każdej po-
zycji, była bardzo skuteczna za-
równo w obronie jak i ataku.
Wszystko szło dobrze do stanu
13:5 dla ursynowianki. Później
coś się zacięło – to przeciwniczka
przejęła inicjatywę i rozpoczęła
swoją niesamowitą serię. Zadała
8 kolejnych trafień z rzędu i wy-
szła na prowadzenie 14:13. Wte-
dy Oliwia, która przyzwyczaiła
nas do pasjonujących końcówek,
odblokowała się i w pięknym sty-
lu zadała jedno, a później drugie
trafienie, które zakończyło tę
walkę. Tym zwycięstwem Oliwia
zapewniła sobie pierwszy w swo-
jej karierze medal Mistrzostw
Polski.

„Od początku wierzyłem w
umiejętności Oliwii i jej wysoki
poziom oraz że nie podda się do
samego końca. Nie była to łatwa
walka i wymagała oprócz ko-
nieczności zastosowania właści-
wej techniki, również wielkiej
odporności psychicznej. O wy-
nik byłem spokojny, Oliwia jest
znana z dramatycznych końcó-

wek swoich walk i przechylania
szali na swoją korzyść w ostat-
nim momencie walki o zwycię-
stwo” – powiedział trener Oli-
wii, Waldemar Wróblewski.

W walce półfinałowej Oliwia
trafiła na wrocławiankę, Mag-
dalenę Ławską, która w tym ro-
ku również reprezentowała Pol-
skę w Mistrzostwach Świata Ka-
detów. Nadzieje na zwycięstwo
Oliwii były duże, gdyż w lutym
tego roku pokonała ona Ławską
w Mistrzostwach Polski do lat
20. Tym razem od początku to
rywalka osiągnęła przewagę.
Później Oliwia próbowała zni-
welować straty, jednak poprzed-
nie walki z bardzo wymagają-
cym przeciwniczkami (nr 2 i nr
4 na liście krajowej), które za-
kończyły się wynikami 15:14
kosztowały naszą zawodniczkę
mnóstwo sił. Nie wystarczyło już
ich na walkę półfinałową i tym
razem musiała uznać wyższość
rywalki, która została później
mistrzynią Polski.

Ostatecznie Oliwia ukończyła
zawody na 3 miejscu, co jest na-
prawdę ogromnym sukcesem
naszej młodej zawodniczki i jed-
nocześnie doskonale wpisuje się
w program prowadzony przez
Urząd Dzielnicy Ursynów Mia-
sta Stołecznego Warszawy: „Z
Ursynowa na Igrzyska”, w któ-
rym uczestniczy również Klub
Sportowy d’Artagnan-Ursynów. 

Wspomnieć należy, że ten suk-
ces jest efektem ciężkiej pracy
włożonej przez Oliwię Arciszew-
ską w treningi, pod okiem tre-
nerów: Wojciecha Zabłockiego
(pierwsze lata pracy z zawod-
niczką) oraz Waldemara Wró-
blewskiego (obecnie trenuje Oli-
wię).

WWyynniikkii zzaawwooddnniicczzeekk KKlluubbuu
SSppoorrttoowweeggoo dd’’AArrttaaggnnaann-UUrrss-
yynnóóww::

3. Oliwia Arciszewska
13. Natalia Gondek
27. Sandra Kluszczyńska
31. Alicja Rogóż

Zapowiada się ciekawy weekend na służewieckim torze

Czy dojdzie do wygranej Incognito?

Bądź Włoszczowską Kopy Cwila!

Sukces ursynowskiej zawodniczki w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży

Brązowy floret Oliwii...



1 4

KKRREEDDYYTTYY ii PPoożżyycczzkkii
wieloratalne dla wszystkich, 
690 015 112; 608 541 272

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

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

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

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

AAUUTTOO SSKKUUPP
WWaarrsszzaawwaa

550011-229911-881122

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

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

bezstresowo, skutecznie, 
605 783 233

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

DDZZIIAAŁŁKKAA bbuuddoowwllaannaa 11000000 mm22

PPrraażżmmóóww,, 660022 7777 0033 6611
SSPPRRZZEEDDAAMM pawilon handlowy

20 m2, Ochota, okazja! 
601 303 660

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ii
ookkaazzyyjjnniiee sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee
zzddjjęęcciiaammii oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą

mmaaiilloowwąą..
TTeell..:: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

MMiieesszzkkaanniiaa::
!CCeennttrruumm 70 m2, piękne

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

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

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

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

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

DDoommyy::
! 330000 mm22, do wejścia, Ursynów,

Las Kabacki, 601 720 840
!DDoomm Kabaty, 190/410 m2,

blisko metra, cisza, spokój, 
601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

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

! SSeeggmmeenntt Imielin 180/250 m2.
ładny, cisza, spokój, niedaleko
metra, 601 720 840, 

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

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

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

!DDzziiaałłkkaa Konstancin-
Jastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 270 tys. zł, .
601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 601 720 840,

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

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem,
400 zł/m2

!ZZłłoottookkłłooss, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKoonnssttaanncciinn - do wynajęcia

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

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

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!UUrrssyynnóóww, lokal  43 m2. Dobry

standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,  
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 

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,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń

ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh ii

cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

PPRRZZYYJJMMĘĘ krawcową do zakładu
na Ursynowie, 602 842 915

PPRRAACCAA czeka na
FRYZJERA/FRYZJERKĘ w
Konstancinie w Instytucie Dr Eris,
695 151 616

SSPPRRZZĄĄTTAANNIIEE bloków i terenu,
510 464 242; 
601 39 84 26

ZZAAKKŁŁAADD opiekuńczo-Leczniczy
Medisystem Konstancja w
Konstancinie-Bielawie zatrudni
opiekunki, 
22 754 39 40

ZZAAKKŁŁAADD Opiekuńczo-Leczniczy
Medisystem Konstancja w
Konstancinie-Bielawie zatrudni
pracowników sprzątających, 
22 754 39 40

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY Panią do pracy
w sklepie ekologicznym, 
603 68 65 61

AANNTTEENNYY, 603 375 875
AAUUDDIIOO-TTVV, naprawa, 

668 108 222

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DDOOMMOOFFOONNYY, 603 375 875
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507 153 734
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507 153 734
GGLLAAZZUURRAA, remonty, 

796 664 599

GGLLAAZZUURRNNIIKK
690 61 30 31

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, gładź, 
505 73 58 27

MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, remonty,
507 120 438; 513 986 439

NNAAPPRRAAWWAA 
laptopów

668 108 222

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pprraalleekk 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

OOCCIIEEPPLLAANNIIEE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

OOGGRROODDYY, pielęgnacja, 
501 311 371

PPRRAANNIIEE dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej, 
794 027 037

PPRRZZEEGGRRYYWWAANNIIEE  
kaset video 

na płyty DVD, 
502 288 514

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII,, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, 603 649 537
RREEMMOONNTTYY - budowlane,

ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668 327 588

WWRRÓÓŻŻBBIITTKKAA, 501 623 919,
tanio, 506 030 088

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

DDOOMM OOPPIIEEKKII Piaseczno, 
22 757 20 19; 601 870 594
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

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

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB ““JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 2200 mmaajjaa,, 1188..0000:: Ki-
no Dokumentu w Domu Sztu-
ki zaprasza na pokaz pn. “Wie-
czór Filmowy z Tadeuszem
Pałką”. W programie sześć fil-
mów z lat 1975-1997: “Kolek-
cjoner”, “Kara”, “Pomoc hu-
manitarna 1982/83”, “Nadzie-
ja”, “Z życia pomników”,
“Chwile przemijania”. Po pro-
jekcji - spotkanie z reżyserem.
Pokaz zorganizowany wspól-
nie ze Studiem Filmowym Ka-
lejdoskop. Partner pokazu:
Stowarzyszenie Filmowców
Polskich. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 2211 mmaajjaa,, 1188..0000::
Dyskusyjny Klub Filmowy “Dom
Sztuki” zaprasza na komedię
“Zagubieni” (Czechy 2015, reż.
Petr Zelenka, 105 min.). Wstęp
wolny.*

W Galerii Domu Sztuki jest
czynna wystawa fotograficzna
Ewy Żelewskiej-Florek pn. “Nad-
bużańskie klimaty”. Wstęp wolny.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii - Klubu Seniora (Pięcio-
linii 10, 22 643 02 10) i Modelar-
ni Lotniczej (Służby Polsce 1, 22
643 12 82).

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

WW ssoobboottęę 2200 mmaajjaa oo ggooddzziinniiee
1111,, zapraszamy na spektakl te-
atralny dla dzieci pt. “Królewna
Śnieżka” w wykonaniu naszych
najmłodszych aktorów.

Zapraszamy na wernisaż prac
uczestników warsztatów pla-
stycznych “Spotkanie ze sztuką
po latach” w sobotę 20 maja, o
godzinie 17.

Sfinansowano ze środków
dzielnicy Ursynów.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

2255..0055,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
- KLUB PODRÓŻNIKA pt. “CHI-
LE “. Spotkanie poprowadzi Gra-
żyna TERESZCZUK  

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

AAKKAADDEEMMIIAA SSEENNIIOORRAA - zapra-
szamy na wykłady i warsztaty
dla ursynowskich seniorów

2222..0055,, ppoonniieeddzziiaałłeekk,, ggooddzz.. 1133..3300
- KRYMINAŁ.  Struktura powieści
kryminalnej, popularni autorzy pol-

scy i zagraniczni. O tym gatunku li-
terackim opowie dr Wawrzyniec
Sztark.    Wstęp wolny 

2222,, 2244,, 2299 ii 3311..0055.. oorraazz 55 ii
77..0066..,, ppoonniieeddzziiaałłkkii ii śśrrooddyy,, ggooddzz..
99..0000-1111..1155 (rześki poranek i ka-
wa  gwarantowane) 

2255..0055..,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1155..3300 Bez-
pieczny senior  - nowe metody oszu-
kiwania seniorów, wyłudzenia, za-
grożenia w cyberprzestrzeni itd. (spo-
tkanie z policjantami). Wstęp wolny

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1188..0055 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie
z dr. hab. Lechem Królikow-
skim w cyklu Wieczorów
Czwartkowych pt.: “Ursynów -
40 lat minęło”

2233..0055 - wwttoorreekk - spotkanie z
prof. dr. Franciszkiem Midurą
pt.: “Dwory na Mazowszu”

2255..0055 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
Język - historia - kultura pt.:
Sytuacja języka polskiego w
XIX wieku 

3300..0055 - wwttoorreekk - spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Opowieści o miło-
ściach pt.: “W niewoli uczuć i
namiętności: Dostojewski”

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

Prawda czasu, prawda ekranu, czyli absurdy w polskim kinie

To mieszkańcy zdecydują !
Urząd Dzielnicy Ursynów po raz kolejny zaprasza mieszkańców do wyboru repertuaru

Ursynowskiego Lata Filmowego. Tradycyjnie ursynowskie kino plenerowe odbędzie się w wakacje
pod Kopą Cwila, w parku im. Romana Kozłowskiego. Z okazji  jubileusz 40-lecia Ursynowa,
urzędnicy zachęcają do wspólnego obejrzenia kultowych polskich komedii z lat 70., 80. lub
nawiązujących do tego okresu. Część z proponowanych filmów powstała na Ursynowie. 

Głos można oddać za pośrednictwem ankiety dostępnej na stronie internetowej www.ursynow.pl.
Po raz kolejny w ramach Ursynowskiego Lata Filmowego to wyniki głosowania będzie decydujące
przy wyborze filmów, które zostaną wyświetlone. Wśród propozycji znalazły się: „Brunet wieczorową
porą”, „Poszukiwany, poszukiwana”, „Nie ma róży bez ognia”, „Nie lubię poniedziałku”, „Rejs”,
„Seksmisja”, „Miś”, „Kogel – mogel”, „Wyjście awaryjne”, „Wodzirej”, „Co mi zrobisz, jak mnie
złapiesz”, „Motylem jestem, czyli romans 40 latka”, „Rozmowy kontrolowane”, „Dzień Świra”. Termin
głosowania upływa 23 maja. 

– W tym roku świętujemy 40 - lecie Ursynowa. Z tej okazji zapraszamy mieszkańców do
współtworzenia repertuaru Ursynowskiego Lata Filmowego. Proponujemy filmy nawiązujące do
czasów, w których narodził się współczesny Ursynów, ale także te obrazy, które po prostu zostały
nakręcone w latach 70- czy 80-tych. Do wyboru są także dzieła, które choćby częściowo powstawały
w scenerii naszej dzielnicy. Ostateczna decyzja należy do mieszkańców, którzy zdecydują, które filmy
będziemy oglądać w wakacyjne, piątkowe wieczory pod Kopą Cwila” – mówi zastępca burmistrza
Ursynowa Łukasz Ciołko.
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