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M istycyzm ostatnio w mo-
dzie, więc nawet o spor-
towcach mawia się teraz:

bogowie stadionów. Dla jednych
bogiem jest Polak Robert Lewan-
dowski, dla innych – Vadis Odjidja
Ofoe rodem z Ghany (poghanin?),
a dla jeszcze innych – Cristiano Ro-
naldo z Portugalii. Dla zdecydowa-
nej większości posłów na Sejm RP
znamię boskości zdradził akurat
nie Ronaldo, lecz trójka jego roda-
ków, skromnych pastuszków, któ-
rym w roku 1917 kilkakrotnie ob-
jawiła się Matka Boska, przekazu-
jąc prorocze informacje. Sejm –
uosabiający gronem narodowych
wybrańców całą mądrość i powagę
Rzeczypospolitej – uczcił setną rocz-
nicę owych objawień uroczystą
uchwałą. Niektórzy twierdzą, że z
przepowiedni fatimskich wynika,
iż właśnie w tym roku nastąpi ko-
niec świata, na razie jednak – jeśli
chodzi o większe klęski – nastąpił
tylko koniec festiwalu piosenki w
Opolu, nieco wcześniej zaś, w pa-
miętnej konfrontacji w Brukseli,
rozbestwiona w najwyższym stop-
niu Europa zmiażdżyła nasze pań-
stwo w stosunku 27:1 i nawet szcze-
gólna opieka Matki Boskiej Często-
chowskiej Polsce nie pomogła.

W najbliższym czasie złe
moce z pewnością nie
oszczędzą nam kolej-

nych klęsk. Ale i tak jest co świę-
tować, bo przecież minęła wła-

śnie pierwsza rocznica rozpoczę-
cia śledztwa w związku z  podej-
rzeniami o uśmiercenie paraliza-
torem Igora Stachowiaka w jed-
nym z wrocławskich komisaria-
tów. Nie wątpię, że minister
spraw wewnętrznych i admini-
stracji Mariusz Błaszczak zarzą-
dzi z tej okazji stosowną procesję
nie tylko na rynku we Wrocła-
wiu, lecz także na Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie, bo
przecież nasze klęski i dramaty
tak bardzo lubimy świętować. I
wprawdzie już cała Polska miała
możliwość zobaczyć, w jaki spo-
sób dolnośląscy policjanci za-
troszczyli się o obywatela, to jed-
nak nic nie stoi na przeszkodzie,
żeby zarówno Komenda Główna,
jak i prokuratura przedłużały
śledztwo w tej sprawie w nieskoń-
czoność, a może nawet warto po-
wołać komisję sejmową, która
wykaże, iż to nie bestie ludzkie w
mundurach doprowadziły do tra-
gicznego finału, jeno doszło do
politycznego zamachu. Z ust ja-
kiejś mądrej pani prokurator z
Poznania usłyszeliśmy, że nagra-
nie filmowe z używanego przez
oprawców paralizatora to jesz-
cze nie dowód winy funkcjona-
riuszy. Czyżby powstał plan zna-
lezienia innych winowajców, a
sypiące się nagle dymisje to tylko
dla zamydlenia oczu? 

D obrych dziesięć lat temu
przy rondzie Jazdy Pol-
skiej, gdy zatrzymałem

swoje auto na światłach, walnął
mnie z tyłu jakiś młody kierowca
wiozący rozbawioną kompanię,
a po chwili zorientowałem się z
rozmów przybyłych funkcjona-
riuszy, że to syn policjantki. Nic
zdziwiłem się zatem, iż to mnie
zaczął szarpać jeden z nich, czy-
niąc nader miłą propozycję: – A

chcesz skurwysynie trafić na dołek
przy Wilczej? Zatelefonowałem
do oficera dyżurnego z prośbą o
przysłanie innego patrolu w celu
spisania wiarygodnego protokołu,
ale ta prośba została zignorowa-
na. Mogę tylko żałować, że zabra-
kło wtedy nagrania z miejskiego
monitoringu. 

W sprawie tragedii, do ja-
kiej doprowadzili wro-
cławscy – pożal się Boże

– stróże prawa, kwity były na sto-
le od dawien dawna, ale, jak się
już zdążyliśmy przekonać, nie tyl-
ko szefowie policji różnych szcze-
bli robili dobrą minę do złej gry.
Wcale się nie dziwię, że w bardzo

wielu postach internauci piszą
wprost: we Wrocławiu dokonano
po prostu morderstwa, a o zamia-
rach głównego sprawcy dobitnie
świadczą jego słowa, kierowane
do ofiary  („wyładuję na tobie ca-
łą baterię...”). 

I nternauci mają rację, bo prze-
cież tak samo należało nazy-
wać rzeczy po imieniu, gdy nie-

uczciwi komornicy zabierali mają-
tek ludziom, którzy z długami nie
mieli nic wspólnego. Dlaczego w
tamtych wypadkach nie mówiono
o tych wydrwigroszach – rabusie?
Mało tego, obywatel napadnięty
przez komornika-złodzieja, miał
(i nadal ma) prawo bronić swego

mienia i nie zważać na to, że pan
komornik dobrał sobie do towa-
rzystwa równie nieuczciwych albo
niekumatych policjantów. 

N azbyt często bowiem pozwa-
lamy na to, żeby wylewać
dziecko razem z kąpielą.

Gdy zmodernizowany za ciężkie mi-
liony złotych i będący w świetnym
stanie technicznym rządowy tupo-
lew rozwalił się w 2010 roku pod
Smoleńskiem, zakazano lotów dru-
gim, równie dobrym egzemplarzem
tego samolotu i ten drugi również
poszedł na zmarnowanie. W dodat-
ku został rozwiązany wojskowy pułk
z kadrą lotników do obsługi rządo-
wej flotylli, których przecież trzeba

było odpowiednio doszkolić, a nie
przeganiać na cztery wiatry. 

P odobnie było z reprywatyza-
cją – i to nie tylko w Warsza-
wie. Rzuciwszy – słuszne ską-

dinąd – hasło naprawienia krzywd
majątkowych, wyrządzonych przez
komunę, pozwoliliśmy w ogrom-
nym stopniu na dorobienie się gru-
pie cwaniaków, którym chociażby
warszawski ratusz, samorządowe
kolegium odwoławcze, prokuratu-
ra i sądy – po prostu wkładały nie-
zmierzone bogactwo do ręki. Tak
samo jak w trakcie działań niesław-
nej pamięci Komisji Majątkowej,
nominalnie tylko „odzyskującej”
dobra kościelne – przechodziły cza-
sem nawet najgrubsze szwindle. W
jednym wypadku – dopuszczano
się ich niby w imię Boga, w drugim
– niby w imię prawa. 

C iekaw jestem więc, jaką od-
powiedzialność poniosą oso-
by winne reprywatyzacyj-

nych przekrętów, a zwłaszcza – do
jakiego stopnia zostaną ukarane
majątkowo. Być może, w toku po-
nownych dochodzeń wyjdzie w koń-
cu na jaw, jak doszło do spalenia w
Lesie Kabackim walczącej w War-
szawie o prawa lokatorów Jolanty
Brzeskiej. Gdyby zwyczajny rozsą-
dek, choć odrobina przyzwoitości
oraz prawo wzięły wreszcie górę
nad jawnym bezprawiem, byłoby
się z czego cieszyć. I może ktoś wresz-
cie wytłumaczyłby niedawnemu ce-
lebrycie Bartłomiejowi Misiewiczo-
wi, że złoty medal z rąk ministra
obrony narodowej można przyjąć
za zasługi dla obronności, a nie dla
obrotności w kraju i lepiej nie naśla-
dować przykładu sienkiewiczow-
skiego Bartka Zwycięzcy. Bo fałszy-
wych bohaterów i tak nie brakuje. 

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Ciekawą propozycję przy-
gotowało dla rodzin z
dziećmi w wieku 5–12 lat
Muzeum Pałacu Króla Ja-
na III w Wilanowie ul. Sta-
nisława Kostki Potockiego
10/16. Wiosenne i letnie
piątkowe wieczory można
spędzić spacerując po kró-
lewskich ogrodach. 

Może uda się zobaczyć odpo-
czywającego w dziupli puszczy-
ka o zmierzchu albo latające w
poszukiwaniu pożywienia nie-
toperze. Wieczór to czas, gdy
swoje darmowe koncerty rozpo-
czynają słowiki. W przedwie-
czornej ciszy ich pieśni roz-
brzmiewają najpiękniej. Słowi-
kom wtórują, równie melodyj-
nie, kosy, sikory i inne ptaki. Na
korze drzew i w różnych zaka-
markach można wypatrzyć pu-
chate ćmy, a nad taflą jeziora ta-
jemnicze jętki i chruściki.

Harmonogram spacerów:
26 maja 2017 r., godz.

18.30–20: Wieczorna wyprawa
w poszukiwaniu ptaków .

Organizatorzy zapraszają do
wspólnego obserwowania pta-
ków w królewskich ogrodach.
Wiele gatunków uaktywnia się
właśnie wieczorową porą.
Uczestnicy dowiedzą się w cza-
sie wycieczki, gdzie najchętniej
przebywa wilanowski puszczyk
i co świadczy o jego obecności.
Będą tez mogli ws wsłuchiwać
się w ptasie pieśni i głosy. 

KKoolleejjnnee ssppoottkkaanniiaa::
23 czerwca 2017 r., godz.

18.30–20: Wieczorna wyprawa w po-
szukiwaniu bobrów, kun i nietoperzy. 

28 lipca 2017 r., godz.
19–20.30: Wieczorna wyprawa
w poszukiwaniu owadów, paję-
czaków i skorupiaków.

25 sierpnia 2017 r., godz.
19–20.30: Wieczorna wyprawa
w poszukiwaniu ziół. 

29 września 2017 r., godz.
17–18.30: Wieczorna wyprawa
w poszukiwaniu porostów,
mchów i paproci. 

WWiięęcceejj iinnffoorrmmaaccjjii::
Dział Edukacji Muzealnej
jdobrzanska@muzeum-wi-

lanow.pl
tel. 22 544 28 38

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

W niedzielę 21 maja odbyła się w Domu Kultury SMB
Imielin niecodzienna uroczystość. GALERIA UCZNIA
obchodziła 20-lecie.

Uroczystość otworzyła Romana Kopeć witając licznie zebranych
znamienitych gości: zastępców burmistrza Ursynowa – Łukasza
Ciołko i Rafała Miastowskiego, przedstawicieli Rady Dzielnicy
Ursynów, przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej
Imielin, autorów prac wystawy jubileuszowej. Odczytano życzenia
przekazane przez przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów Teresę
Jurczyńską- Owczarek.  Następnie przekazała  głos Pani Marii
Kuduk-Białkowskiej, która od 20 lat jest kuratorem GALERII
UCZNIA, żeby w kilku słowach przybliżyła gościom historię jej
powstania oraz cele działalności: 

Dorobek działającej od maja 1997 roku galerii obejmuje ponad
170 wystaw indywidualnych i zbiorowych ujętych w 3 cyklach:
Nowe Talenty Ursynowa, Dziedziczenie – talent i geny oraz Pasja
malowania. Założeniem galerii było prezentowanie i promowanie
nowych artystów z terenu Ursynowa, początkowo  młodych i bardzo
młodych, a od 2009 roku również osób dorosłych  związanych z
pracownią plastyczną Domu Kultury SMB Imielin działającą w
Klubie A4. 

Wystawa jubileuszowa pn. Kwiaty polne, obejmująca 29 prac
malarskich, jest efektem pracy i zaangażowania wielu osób;
seniorów, młodzieży i dorosłych uczestników zajęć plastycznych,
którym w tym miejscu bardzo dziękujemy. Obrazy świadczą o tym,
że nasi artyści realizują  się w różnych technikach, utrzymują wysoki
poziom  artystyczny i estetyczny swoich prac. Są to ludzie z pasją,
grupa, która na stałe wpisała się w kulturalne życie Domu Kultury
SMB Imielin i Klubu A4.

Łukasz Ciołko w ciepłych słowach wypowiedział się o działalności
Domu Kultury SMB Imielin. Wyraził wielkie uznanie dla Marii
Kuduk-Białkowskiej za twórczy wkład i ogromne zaangażowanie
w dorobek GALERII UCZNIA.  

Oprawę artystyczną wieczoru zapewniła iM Rock Scena DK
Imielin, którą również od 20 lat prowadzi i organizuje Małgorzata
Wiercińska. Koncert składał się z dwóch części. I tak w pierwszej
uczestnicy Warsztatów Rockowe iM Granie zagrali i zaśpiewali
dobrze znane standardy rockowe m. in. Oddziału Zamkniętego,
Perfectu.

Następnie swój autorski repertuar zaprezentował akustycznie
zespół związany od początku z iM Rock Sceną Radosław Stolar. Lider
zespołu Darek Krasnodębski, jak to ma w zwyczaju, ubarwił występ
anegdotkami. Było super, sądząc po oklaskach przybyłej na jubileusz
Galerii Ucznia, publiczności.

Na wszystkich licznie przybyłych gości czekał obfity bufet.Tym,
którzy pomogli zorganizować tą wspaniałą imprezę bardzo
dziękujemy.

W szczególności panu Witoldowi Szymańskiemu, Klubokawiarni
Ursynów oraz Stowarzyszeniu Społeczników Ariadna, a także
wszystkim przyjaciołom Domu Kultury SMB Imielin.

Lista autorów wystawy jubileuszowej pn. Kwiaty polne, Julia
Brzózka, Amanda Buzakowska, Zuzanna Dąbrowska, Janusz Fudali,
Elżbieta Góralska-Kłos, Urszula Jaczyńska, Alicja Kazubska, Grażyna
Kozakiewicz,Ewa Kozłowska, Krystyna Kozankiewicz, Krystyna
Kozłowska, Teresa Lesińska,Elżbieta Majewska, Marek Markiewicz,
Wiesława Masiak, Wiesława Molitoris, Danuta Przybysiak, Marta
Sienicka, Teresa Siluk, Ewa Skolimowska,  Janusz Skolimowski,
Barbara Sobańska-Rybacka, Jolanta Sokołowska, 

Lidia Stolarska, Hanna Szadkowska, Janina Wach, Elżbieta
Witek, Barbara Włodarczyk, Dorota Zamkowska . 

Nad przygotowaniem prac czuwali instruktorzy Joanna Wiślicka
i Maria Kuduk - Białkowska.

M W

Spacery po królewskich ogrodach

Galeria Ucznia
SMB Imielin

ma 20 lat
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Umowa na budowę Dzielnicowego Ośrodka Kultury na Ursynowie podpisana

Radosny nam dzień nastał!
Już za rok, pomiędzy ursynow-
skim ratuszem a kościołem św.
Tomasza Apostoła powstanie od
dawna oczekiwany obiekt ko-
munalny.We wtorek 23 maja zo-
stała podpisana umowa na bu-
dowę Dzielnicowego Ośrodka
Kultury. Miasto na realizację
planowanej u zbiegu ulic Indiry
Gandhi i al. Komisji Edukacji
Narodowej inwestycji przezna-
czy blisko 21,4 mln złotych.

Na Ursynowie realizowane są inwe-
stycje bardzo ważne z punktu widzenia
mieszkańców. Pod koniec grudnia 2016
r. rozpoczęła się budowa Szpitala Połu-
dniowego. Już za parę tygodni rusza
zaś budowa Dzielnicowego Ośrodka
Kultury.

– W dzielnicy funkcjonują małe kluby
i spółdzielcze domy kultury. Dzielnico-
wy Ośrodek Kultury pozwoli funkcjo-
nować ze znacznie większym rozma-
chem i objąć szerszy niż dotąd obszar.
Będzie to już druga samorządowa in-
stytucja kultury na terenie dzielnicy Ur-
synów – stwierdziła Hanna Gronkiewi-
cz-Waltz, prezydent Warszawy i dodała.
– Mam nadzieję, że tę największą obok
budowy Szpitala Południowego dzielni-
cową inwestycję uda się zakończyć
zgodnie z harmonogramem i Ursynow-
skie Centrum Kultury rozwinie szybko
skrzydła umożliwiając mieszkańcom
lepszy dostęp do wydarzeń kultural-

nych: koncertów, spektakli czy wystaw,
jak również warsztatów dla dzieci i mło-
dzieży w ramach edukacji kulturalnej.

Na parterze Dzielnicowego Centrum
Kultury zlokalizowany będzie hol wej-
ściowy z galerią oraz klubem muzycz-
nym, szatnie, sala widowiskowa i garde-
roby. Zespół sal dydaktycznych zaprojek-
towano na 2. i 3. piętrze. W budynku
przewidziana jest sala widowiskowa na
350 osób oraz scena z pełną technologią
sceniczną. Na drugiej kondygnacji za-

projektowano pokoje administracyjne i
salę wielofunkcyjną z widownią na 100
osób, przystosowaną do przeprowadza-
nia w niej widowisk artystycznych. Sa-
la wielofunkcyjna może być również
wykorzystywana, jako sala baletowa
(po złożeniu foteli). Łączna powierzch-
nia użytkowa to 3 421,58 m kw.. Przed
budynkiem zostanie wybudowany par-
king na 107 miejsc postojowych.

– Tutaj, obok ursynowskiego Ratusza,
gdzie marzyciele widzieli przyszłe Cen-
trum Ursynowa, za kilkanaście dni roz-
pocznie się budowa centralnego obiek-
tu kulturalnego na Ursynowie, obiektu
na miarę aspiracji i potrzeb wszystkich
mieszkańców naszej  dzielnicy.  Powstał
już dzielnicowy ośrodek kultury na Zie-
lonym Ursynowie. Zmierzyłem się też w
tej kadencji  z kilkoma innymi przedsię-
wzięciami, których realizacja wydawała
się przez wiele lat mało realna, między
innymi uruchomienie komunikacji na

ul. Baletowej, o co mieszkańcy zabiega-
li od 40 lat, tak więc cieszę się, że mam
szansę być ambasadorem i tego spełnia-
jącego się marzenia mieszkańców Ursy-
nowa, pamiętając, co mówił nasz nobli-
sta Czesław Miłosz:  „a więc pamiętaj –
w trudną porę marzeń masz być amba-
sadorem”– powiedział Robert Kempa,
burmistrz dzielnicy Ursynów.

Burmistrz podziękował za pomoc, jaką
otrzymał przy pozyskiwaniu środków na
realizację tego zadania inwestycyjnego:

– „Chciałem przypomnieć wkład
trzech pań: Eli Igras, Małgosi Zakrzew-
skiej, a także nieżyjącej już śp. Zosi Trę-
bickej. To te trzy fantastyczne kobiety
były moimi ambasadorami u Pani Pre-
zydent”.

Jest to pierwszy dla tzw. Wysokie-
go Ursynowa dzielnicowy dom kultu-
ry. Będzie prowadził działalność w za-
kresie jej tworzenia i upowszechnia-
nia. Obejmie ona edukację kulturalną,
animację i rozwój amatorskiego ru-
chu artystycznego oraz zachowanie
dziedzictwa kulturowego i lokalnej
tradycji.  W ramach postępowania
przetargowego na realizację tego za-
dania inwestycyjnego wpłynęło 8
ofert. Wykonawcą inwestycji jest Mo-
ris – Polska Sp. z o.o.  Koszt inwesty-
cji to 21 398 356,06 zł brutto. Zakoń-
czenie prac budowlanych przewidzia-
ne jest na 31 sierpnia 2018 roku.

r k

Urząd Dzielnicy Ursynów oraz Fundacja Filharmonii Warszawskiej zapraszają w
niedzielę ,28 maja 2017 o godz. 16.30 do kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
(dolnego) przy al. Komisji Edukacji Narodowej101.  W niedzielne popołudnie odbę-
dzie się koncert w ramach cyklu KONCERTÓW NA URSYNOWIE pt. „Mistrzowie mu-
zycznych krajobrazów: Jan Sebastian Bach - Wojciech Kilar” w wykonaniu Orkie-
stry Kameralnej Filharmonii Narodowej. Wydarzenie odbywa się dzięki dotacji ce-
lowej przyznanej z budżetu Dzielnicy Ursynów - wstęp wolny.

„Ostatnie koncerty w wykonaniu muzyków Filharmonii Narodowej na Ursynowie cieszyły się nie-
słychaną popularnością.  Dlatego z nieskrywaną radością zapraszam wszystkich melomanów na fi-
nałowy w tym sezonie artystycznym koncert w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego, w wykonaniu
Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej. Sądzę, że zarówno muzycy jak i dobór repertuaru gwa-
rantują jak zwykle niezapomnianie muzyczne doznania” – zaprasza zastępca burmistrza Łukasz
Ciołko.

O Wykonawcy:
Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej to zespół nawiązujący do wieloletniej i bogatej trady-

cji uprawiania kameralistyki przez artystów wywodzących się z Filharmonii Warszawskiej. Pierwsze
zespoły kameralne powstawały tu już na początku ubiegłego stulecia. W latach 60. i 70. na estradach
całego świata odnosił sukcesy zespół Kameralistów Filharmonii Narodowej kierowany przez Karola Teut-
scha. Międzynarodowe uznanie zyskały również inne formacje, w skład których wchodzili muzycy Fil-
harmonii Narodowej. Lata 90. to okres działalności zespołu smyczkowego, który koncertował z wybit-
nymi solistami (Konstanty A. Kulka, Nigel Kennedy), dokonując nagrań płytowych i telewizyjnych.

TTrrwwaa rreeaalliizzoowwaannaa pprrzzeezz ZZaarrzząądd DDrróógg MMiieejjsskkiicchh ((ZZDDMM)) aakkccjjaa ddoośśwwiieettlleeńń pprrzzeejjśśćć ddllaa ppiieesszzyycchh.. WW ttyymm
rrookkuu pprraaccee oobbeejjmmąą bblliisskkoo 330000 llookkaalliizzaaccjjii.. NNaa ddoośśwwiieettlloonnyycchh pprrzzeejjśścciiaacchh jjeesstt bbeezzppiieecczznniieejj ppoo zzmmrrookkuu..
ZZDDMM mmoonnttuujjee nnoowwoocczzeessnnee oopprraawwyy LLEEDD nnaa nnoowwyycchh ssłłuuppaacchh oośśwwiieettlleenniioowwyycchh lluubb nnaa ttyycchh jjuużż iissttnniieejjąą-
ccyycchh,, ddzziięękkii tteemmuu sszzyybbkkoo ii bbeezz kkoonniieecczznnoośśccii dduużżeejj pprrzzeebbuuddoowwyy ppoopprraawwiiaa ssiięę  wwiiddoocczznnoośśćć nnaa pprrzzeejjśścciiuu ii
ww jjeeggoo ssąąssiieeddzzttwwiiee.. PPrraaccee iinnssttaallaaccyyjjnnee rreeaalliizzoowwaannee ssąą ww ccaałłeejj WWaarrsszzaawwiiee..  NNaa UUrrssyynnoowwiiee  ttrrwwaajjąą pprraaccee
nnaa uull.. RRooeennttggeennaa,, ggddzziiee ww nnaajjbblliiżżsszzyycchh ddnniiaacchh ZZDDMM ddoośśwwiieettllii 44 pprrzzeejjśścciiaa nnaa ooddcciinnkkuu mmiięęddzzyy uulliiccaammii PPii-
lleecckkiieeggoo ii PPłłaasskkoowwiicckkiieejj..

O klimacie na Ursynowie
We wtorek, 6 czerwca o godz. 18:00 w  Urzędzie Dzielnicy Ursynów ( al. Komisji Edukacji Naro-

dowej 61) odbędzie się spotkanie konsultacyjne poświęcone zmianom klimatu. Warszawa chce być
przygotowana i odporna na czekające ją gwałtowniejsze i częstsze ulewy, dłuższe i uciążliwsze
upały, groźniejsze fale powodziowe oraz silniejsze wiatry. Dlatego opracowuje Strategię adaptacji
do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do 2050 roku, która będzie zawierać działania zapobiegają-
ce i łagodzące skutki zmian klimatu tj. podtopienia, susze, fale upałów, powodzie czy wichury.

Zagospodarowanie wody deszczowej na terenie osiedla lub prywatnej posesji, tworzenie zielo-
nych dachów i ścian, sadzenie drzew przy ulicach, poidełka z darmową wodą wodociągową, za-
cienienie osiedlowego placu zabaw, pomoc sąsiedzka w trakcie powodzi… Te i podobne działania
– POMYSŁY na KLIMAT – mogą się znaleźć w Strategii adaptacji do zmian klimatu. Działania ada-
ptacyjne to nie tylko aktywności władz miasta. Przedsiębiorstwa i społeczności lokalne, spółdziel-
nie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, aktywne grupy obywateli, ale również osoby prywat-
ne, mogą się włączyć do działania na rzecz adaptacji.

Więcej informacji na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl.

Kolejne doświetlenia  - bezpieczniej dla pieszych
FOTO ZDM

Muzyczny krajobraz naszkicują Bach i Kilar

Elżbieta Igras o swoim „dziecku”

Długo o nie walczyłam
PPAASSSSAA:: PPaammiięęttaammyy,, żżee jjaakkoo ppiioosseennkkaarrkkaa

zz zzaawwoodduu,, rraaddnnaa  ii zzaapprrzzyyssiięęggłłaa ppaattrriioottkkaa
UUrrssyynnoowwaa wwaallcczzyyłłaa ppaannii jjaakk llwwiiccaa,, bbyy ww
ddzziieellnniiccyy ppoowwssttaałł oobbiieekktt kkoommuunnaallnnyy
jjaakkoo ggłłóówwnnee cceennttrruumm kkuullttuurryy......

EELLŻŻBBIIEETTAA IIGGRRAASS:: Tak rzeczywi-
ście było. Zawsze twierdziłam, że
same spółdzielcze domy kultury w
tak dużej aglomeracji miejskiej nie
wystarczą. Idea budowy komunal-
nego centrum zyskała wprawdzie
od początku akceptację, ale wciąż
brakowało funduszy, więc inwestycja
była z roku na rok odkładana. 

KKiieeddyy wwyyssttąąppiiłłaa ppaannii zzee sswwąą iiddeeąą ppoo
rraazz ppiieerrwwsszzyy??

Bodaj w 2000 roku. Jednak dopiero w
2006, kiedy burmistrzem Ursynowa był Tomasza
Mencina, sprawy nabrały tempa. W 2008 powstały wstępne projekty, ale rzecz
już wtedy napotykała barierę finansową. Prawdę mówiąc, w ostatnich kilku-
nastu latach dwie inwestycje na Ursynowie szczególnie mnie interesowały: jed-
na to odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy w tunelu, a druga to właśnie
dzielnicowy domu kultury. No i ku mojej wielkiej satysfakcji obie są właśnie
realizowane. 

CCoo bbęęddzziiee oozznnaacczzaaćć wwyybbuuddoowwaanniiee kkoommuunnaallnneeggoo oośśrrooddkkaa kkuullttuurryy ccaałłąą
ggęębbąą??

No cóż, Ursynów jest terenem, na którym mieszka niewątpliwie najwięcej
znanych artystów w skali całej Polski. I ci wszyscy artyści będą mogli wresz-
cie powyłazić z ursynowskich nor, bo będą mieli gdzie zaprezentować swoje
umiejętności. 

NNaa ppeewwnnoo bbęęddąą ppaannii wwddzziięęcczznnii jjaakkoo mmaattccee cchhrrzzeessttnneejj ttaakk wwaażżnneejj iinnwwee-
ssttyyccjjii......

Jak już przyjdzie co do czego, ojców sukcesu nie zabraknie, więc trochę so-
bie żartuję w tej sprawie na Facebooku, podkreślając, że „matka jest tylko
jedna”. A mówiąc serio, trzeba już teraz rozglądać się za młodym, odpowied-
nio wykształconym człowiekiem, który podejmie się roli dyrektora naszego Do-
mu Kultury. 

CCzzyy zz ookkaazzjjii oottwwaarrcciiaa,, ppllaannoowwaanneeggoo jjuużż ww pprrzzyysszzłłyymm rrookkuu,, zzeecchhccee ppaannii ccoośś
ddllaa uurrssyynnoowwsskkiieejj ppuubblliicczznnoośśccii zzaaśśppiieewwaaćć??

Nie ma mowy, żebym zdecydowała się na cały recital, ale jeśli ktoś mi to za-
proponuje w takim momencie, przynajmniej jeden utwór bardzo chętnie za-
śpiewam. Bo rodzi się coś wspaniałego, z czego przez długie lata będą korzy-
stać nasze dzieci i wnuki.

R o z m a w i a ł  M a c i e j  P e t r u c z e n k o
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Ewa Cygańska odpowiada na
wywiad z Piotrem Karczewskim 

Opublikowany w Passie nr 20(861) z 18 maja 2017  wywiad z Panem
Piotrem Karczewskim, Prezesem Stowarzyszenia Kupców i Radnym
PO, zmusił mnie do odpowiedzi. Nie tak dawno na łamach Passy zabra-
łam głos z uwagi na kłamstwa wypisywane na mój temat. Swój list za-
kończyłam stwierdzeniem, iż nie spodziewam się sprostowania ze stro-
ny Pana Karczewskiego, gdyż świadczyłoby to na niekorzyść autora.

Tymczasem po raz kolejny, nie wiem z jakiego powodu, Pan Piotr
Karczewski w  ostatnim numerze Passy w wywiadzie na temat wspól-
nego dobra bazarku na Dołku, ponownie  używa mojego nazwiska. We-
dług  autora wywiadu “ radna Ewa Cygańska podszywa się pod miesz-
kankę Polaka!  Nie wiem na jakiej podstawie autor wypisuje bzdury
tego rodzaju. Każdy, kto mnie naprawdę zna, wie, że jestem lokalną
patriotką, która podkreśla, że mieszka w najstarszej  części Ursynowa
przy ulicy Puszczyka, jest z tego dumna i kocha to miejsce. Pomysł, że
udaję mieszkankę Polaka, jest tak absurdalny, że aż śmieszny.  Panie
Piotrze, mój kolego radny, przy wypowiadaniu swoich argumentów
w sprawie bazarku, proszę nie posługiwać się moim nazwiskiem, choć
przyzna Pan, że akurat i imię ładne, a i nazwisko lotne, więc może to
jest przyczyna,  dla której chce Pan się nim posiłkować.

E w a  C y g a ń s k a
N a s z  U r s y n ó w

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kwiat dziełem do-
skonałym” w Polkowicach rozstrzygnięty. 

Miła wiadomość nadeszła dla 5-letniej Oliwii Klejn z ursynowskiej
Pracowni Sztuki Dziecka – Galeria Działań. Jej praca „Kwiaty po-
lne i leśne” wśród wielu innych „kwiatów” została  dostrzeżona przez
jury i nagrodzona. Kwiaty polne i leśne wyróżniają się nie tylko bo-
gactwem koloru, ale i formą. Postrzeganie tego wszystkiego przez
pięcioletnie dziecko świadczy o  niezwykłej wrażliwości na ota-
czający nas świat. Dostrzeganie to jedno, a umiejętność narysowa-
nie tego piękna to zupełnie inna dziedzina. Tutaj słowa gratulacji
dla artysty plastyka Ireny Moraczewskiej. To jej umiejętności peda-
gogiczne i artystyczne mają olbrzymi wpływ na młodego adepta
sztuki. Jak sama twierdzi, nie ma dzieci niezdolnych, muszą być tyl-
ko odpowiednio prowadzone. 

Trzeba również pogratulować  Dominice Śmiecińskiej lat 11 i Mai
Blady (również jedenastolatce) ze Szkoły Podstawowej nr 303 – wy-
różnień w tym konkursie. Wyróżnione prace powstały pod kie-
runkiem Julity Krygiel. 

Stowarzyszenie PROJEKT
URSYNÓW 20 maja pro-
wadziło 20 maja przy Ba-
zarku na Dołku kolejny
punkt informacyjny o bu-
dowie Południowej Ob-
wodnicy Warszawy. W bez-
pośrednim sąsiedztwie in-
westycji mieszkańcy mogli
się dowiedzieć o przebiegu
obwodnicy, technologii
wykonania tunelu oraz co
czeka Ursynów po jej wy-
budowaniu.

W punkcie informacyjnym
członkowie stowarzyszenia PRO-
JEKT URSYNÓW odpowiadali
na pytania wielu zainteresowa-
nych mieszkańców dotyczące
budowy obwodnicy oraz rozda-
wali materiały z podstawowymi
informacjami. Położony po dru-
giej strony al. KEN teren budowy
narzucał pytania o kursowanie
metra w czasie budowy czy ko-
lejność prac w różnych częściach
Ursynowa. Wybrana technolo-
gia budowy tunelu gwarantuje,

że metro będzie funkcjonowało
tak jak zawsze, zarówno obec-
nie w czasie wzmacniania tune-
lu I linii metra, jak i później przy
budowie właściwego tunelu tra-
sy szybkiego ruchu. 

Wielu mieszkańców dopyty-
wało o dokładny przebieg POW
przez Ursynów. Będzie ona bie-
gła od istniejącego fragmentu
trasy S2 na tyłach hipermarketu
Auchan po powierzchni aż do za-
chodniego wlotu tunelu na wyso-
kości budynku Straży Pożarnej
położonego niedaleko skrzyżo-
wania ulic Płaskowickiej i Pilec-
kiego. Położony pod terenem zie-
lonym wzdłuż ulicy Płaskowic-
kiej tunel przejdzie pod tunelem
I linii metra w okolicach Bazarku
na Dołku, a następnie zakończy
się wschodnim wlotem położo-
nym za skrzyżowaniem ulic Pła-
skowickiej i Nowoursynowskiej
na Skarpie Ursynowskiej.

Przy zachodnim i wschodnim
wylocie tunelu w sąsiedztwie bu-
dynków mieszkalnych będą zlo-

kalizowane stacje wentylatoro-
we wraz z wyrzutniami spalin o
wysokości 15m. Na zorganizo-
wanym 16 marca przez stowa-
rzyszenie PROJEKT URSYNÓW
spotkaniu informacyjnym z
udziałem przedstawicieli inwe-
stora - Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, wyko-
nawcy – firmy Astaldi oraz spra-
wującej nadzór firmy Egis Inży-

nieria Polska, mieszkańcy do-
wiedzieli się, że na wyrzutniach
nie zostaną zamontowane filtry
wbrew poprzednim zapowie-
dziom GDDKiA. Zmianę decyzji
reprezentanci inwestora i wyko-
nawcy tłumaczyli wykonaniem
nowych analiz, które wykazały
brak potrzeby instalacji filtrów.
Wielu mieszkańców wyrażało
sprzeciw wobec tej decyzji, oba-

wiając się pogorszenia jakości
powietrza w dzielnicy. Obawy
wydają się uzasadnione, biorąc
pod uwagę bliskość intensywnej
zabudowy mieszkalnej w rejo-
nie węzła Ursynów Zachód oraz
Ursynów Wschód. 

Wiele pytań dotyczyło też Par-
ku nad Tunelem POW, którego
koncepcję zaprezentowano w li-
stopadzie zeszłego roku. Miesz-

kańcy dopytywali o to, czy kon-
cepcja na pewno zostanie zre-
alizowana. W chwili obecnej
trwają rozmowy między mia-
stem a Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad na temat
tego, do jakiego stanu ma być
przywrócony teren nad obwod-
nicą. Park ma być zrealizowany
etapami przez miasto i Dzielnicę
Ursynów do 2022 roku.

Punkt odwiedziło w ciągu 4
godzin kilkaset osób, wiele za-
trzymywało się na dłuższą chwi-
lę, aby podyskutować o spra-
wach związanych z obwodnicą.
Ogromne zainteresowanie po-
twierdza, jak ważnym tematem
jest budowa Południowej Ob-
wodnicy Warszawy i jak duża
jest potrzeba przekazywania
sprawdzonej i kompleksowej in-
formacji. Bieżące informacje o
obwodnicy można znaleźć na
stronie prowadzonej przez sto-
warzyszenie PROJEKT URSY-
NÓW: fb.com/POWUrsynow.

P i o t r  A n t o s i u k

O Południowej Obwodnicy Warszawy z mieszkańcami

List � List � List � List � List � List � List

„Kwiaty polne i leśne” 
Oliwii Klejn nagrodzone

NNaa rreepprroodduukkccjjii nnaaggrrooddzzoonnaa pprraaccaa OOlliiwwiiii KKlleejjnn „„ KKwwiiaattyy ppoollnnee 
ii lleeśśnnee””
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

Gwiazda rocka na festynie w Lesznowoli

Ray Wilson,  szkocki wokalista, gitarzysta, kompozy-
tor, autor tekstów, w latach 1996–1999 wokalista le-
gendarnej formacji rockowej Genesis, będzie gwiaz-
dą tegorocznego Święta Gminy Lesznowola. Ta naj-
większa w Lesznowoli impreza plenerowa odbędzie
się w sobotę 10 czerwca na błoniach przed Urzędem
Gminy. 

Świętowanie rozpocznie się o godzinie 15.00 występem Zespo-
łu Śpiewaczego Tęcza. To najstarszy i najbardziej utytułowany ze-
spół ludowy działający na terenie gminy. Artyści mają zróżnicowa-
ny repertuar i występują w strojach ludowych  z regionu Mazow-
sze Polne. Na dużej scenie na lesznowolskich błoniach zobaczymy
m.in. iluzjonistę oraz znaną z przebojów „A ja wolę moją mamę” i
„Wszystkie dzieci nasze są” Majkę Jeżowską. Z tradycyjnym poka-

zem wokalno – muzycznym wystąpią panie ze Stowarzyszenia
Chinek w Polsce. Po godzinie 18 widzów rozbawi Kabaret Zachod-
ni. O godzinie 19.30 na scenie zaprezentuje się Sorry Boys – zespół
nominowany  do nagrody Fryderyka 2017 w kategorii  Album Roc-
ku Alternatywa.  

O godzinie 21.00 na scenę wejdzie gwiazda wieczoru, po-
chodzący ze Szkocji wokalista, gitarzysta i kompozytor Ray Wil-
son. Po rezygnacji w 1996 r. Phila Collinsa został frontmanem
owianego legendą zespołu Genesis, współtworząc będący na
czwartym miejscu w historii sprzedaży zespołu album „Calling
All Stations“. W marcu 2010 Genesis został wpisany do
„Rock’n‘Roll Hall of Fame“ jako jeden z najważniejszych i najbar-
dziej wpływowych zespołów rockowych wszech czasów. Wilson
wraz grupą muzyków zaprezentuje na lesznowolskiej scenie
projekt Genesis Classic, czyli kultowe przeboje zespołu Genesis
i swoje autorskie kompozycje. Będzie można usłyszeć  m.in.
“Mama”, “Follow you, follow me”, “Another Day in Paradis”
oraz wiele innych znanych hitów. Festyn zakończy około 22.15
pokaz laserowy. 

Występy artystyczne na dużej scenie to nie wszystkie atrakcje
przewidziane tego dnia. Przez całą sobotę dostępne będzie m.in.
ogromne wesołe miasteczko z dmuchanymi zamkami, zjeżdżalnia-
mi  i wielkim torem przeszkód, strefa gier sportowych z nagroda-
mi oraz stoiska handlowe i gastronomiczne. Dzieci (i nie tylko)
mogą uczestniczyć w ciekawych warsztatach – mydlarskich, cera-
micznych i czerpania papieru. W ramach Święta Gminy Lesznowo-
la zostaną rozegrane również zawody sportowe. Będzie to organi-
zowany w magdaleńskim lesie Legia MTB Maraton oraz turniej pił-
karski Mini Liga Mistrzów rozgrywany na kompleksie boisk w No-
wej Woli.  

Ze szczegółowym programem Święta Gminy Lesznowola moż-
na zapoznać się na stronie lesznowolskiego urzędu (www.leszno-
wola.pl)   

P R

RRaayy WWiillssoonn ((ddrruuggii zz lleewweejj)) –– ggłłóówwnnaa ggwwiiaazzddaa tteeggoorroocczznneeggoo ŚŚwwiięęttaa GGmmiinnyy LLeesszznnoowwoollaa

Przyszedłem do Domu Sztuki na kolejny koncert z cyklu Marek Majewski i jego
goście z przyzwyczajenia (bo zawsze warto) i dlatego, że po prostu lubię Trzeci
Oddech Kaczuchy (bo prezentuje niezmiennie od 36 lat wysoki poziom artystyczny i
specyficzne poczucie humoru). 

Nie miałem jednak zamiaru niczego pisać tym razem, bo nie mam w zwyczaju się powtarzać, a
wychwalałem już zespół w „Passie”, gdy wystąpił poprzednio dokładnie cztery lata temu.

A jednak muszę! Majce Piwońskiej i Andrzejowi Janeczko muszę podziękować i serdecznie
pogratulować! Naszą ursynowską publiczność zaskoczyliście kolejny raz,  przygotowując zupełnie nowy
program, zachowując dotychczasową świeżość i młodzieńczą werwę. Swój poprzedni występ
zakończyliście piosenką-apelem „Nie umieraj nam inteligencjo”, który nic nie stracił na aktualności,
ale swoim obecnym występem udowodniliście, że inteligencja, dzięki takim ludziom jak wy, ma się
całkiem dobrze. Kochacie życie i przekonujecie innych w swoich piosenkach, że lepiej być, niż nie być.
Poza tym podpisuję się obiema rękami pod tym co napisałem o was poprzednio (odsyłam do
archiwalnego numeru Passy z 13 maja 2013).

Obecnemu na sali burmistrzowi Ursynowa program też się chyba podobał, tym bardziej, że obaj
panowie są czynnymi samorządowcami (Andrzej Janeczko pełni funkcję sołtysa) i na wiele spraw mają
podobne spojrzenie. Oby takich włodarzy było jak najwięcej!

Kolejne spotkanie z gośćmi Marka Majewskiego po wakacjach. 
W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Na „Wieczór Filmowy z Tadeuszem Pałką” zaprosiło widzów Kino Dokumentu w
Domu Sztuki SMB „Jary” wspólnie ze Studiem Filmowym Kalejdoskop i
Stowarzyszeniem Filmowców Polskich. 

Tadeusz Pałka to już klasyk polskiego filmu dokumentalnego, twórca około sześćdziesięciu obrazów
krótkometrażowych. Nie jeden z nich – m. in. „Nadzieja” (1987, portret smutnych kolejkowiczów
sklepowych u schyłku PRL), czy „Z życia pomników” (1990, historia pomnika Feliksa Dzierżyńskiego
w Warszawie, od odsłonięcia w czasach stalinowskich do sławnego zburzenia w listopadzie 1989 roku)
– zyskał status dzieła głośnego i wybitnego. W Kinie Dokumentu wyświetlono pięć filmów Pałki, w
tym dwa wyżej wymienione. 

Po projekcji, na spotkaniu reżysera z publicznością, duże poruszenie wywołała „Kara” (1980) – zapis
spotkań z mężczyzną, który odsiadywał w więzieniu wieloletni wyrok, jaki otrzymał w słynnej aferze
mięsnej z lat 60. Bardzo spodobała się również „Pomoc humanitarna” 1982/83” (1987) i zamykająca
pokaz, refleksyjna, odległa od spraw społeczno-politycznych impresja „Chwile przemijania” (1997).
W 55. roku życia Tadeusz Pałka powrócił w niej do miejsca swoich narodzin – urokliwego Kazimierza
Dolnego nad Wisłą.

A B U

Lepiej być niż nie być

Klasyk dokumentu w DS
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.)  za-
wiadamia się, że w dniu 13.04.2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „„bbuuddoowwaa ddrrooggii eekksspprreessoowweejj SS22 –– PPOOŁŁUUDDNNIIOOWWAA OOBBWWOODDNNIICCAA WWAARR-
SSZZAAWWYY nnaa ooddcciinnkkuu wwęęzzłłaa „„PPuułłaawwsskkaa”” ddoo wwęęzzłłaa „„LLuubbeellsskkaa”” - ZZaaddaanniiee „„AA”” ––  BBuuddoowwaa ddrrooggii eekksspprreessoowweejj SS22 –– PPOOŁŁUUDDNNIIOOWWAA OOBBWWOODDNNIICCAA WWAARRSSZZAAWWYY nnaa ooddcciinnkkuu oodd wwęęzzłłaa „„PPuułłaawwsskkaa”” ((bbeezz wwęęzzłłaa)) ddoo wwęęzzłłaa
„„PPrrzzyycczzóółłkkoowwaa”” ((bbeezz wwęęzzłłaa)) oo ddłłuuggoośśccii ookk.. 44,,66 kkmm””..

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kwiecińskiego.
Ponadto, w związku z faktem, iż inwestor wnioskował o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację in-

westycji drogowej, zawiadamia się, iż w dniu 14.04.2017 r. tutejszy organ zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji ww.
przedsięwzięcia. W związku z powyższym należy wskazać, iż do terminów określonych w przepisach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie wlicza się ter-
minów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn nieza-
leżnych od organu.

W dniu 4.05.2017r. pełnomocnik inwestora złożył w tutejszym organie dodatkowe wyjaśnienia dotyczące przedmiotowego wniosku.
DDzziiaałłkkii uussyyttuuoowwaanniiaa oobbiieekkttuu::
- w projektowanym pasie drogowym, nienależące do Skarbu Państwa, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach nu-

mery działek po podziale):
ggmmiinnaa mm..sstt.. WWaarrsszzaawwaa::
oobbrręębb 1111007777 działki nr ew.: 61/1 (6611//33, 61/4), 7700//1144,, 2200//11,, 114400,, 115566,, 115599,, 116600,, 116633,, 116644,, 116622,, 116677,, 135 (113355//11, 135/2), 114411,, 113388,, 113399,, 113366, 129 (112299//11, 129/2), 113 (111133//11, 113/2), 114 (111144//11,

114/2), 122 (112222//11, 122/2, 122/3), 111155,, 111166, 117 (111177//11, 117/2), 111188, 123 (112233//11, 123/2, 123/3), 128 (112288//11, 128/2, 128/3), 131 (113311//11, 131/2), 114466, 134 (113344//11, 134/2), 144/4 (114444//66, 144/7),
113377,, 114455,, 114444//11, 157 (115577//11,, 157/2), 171/3 ((117711//44,, 171/5), 114433,, 117700,, 116699,, 116688,, 114422,,

oobbrręębb 1111007788 działki nr ew.: 93 (9933//11, 93/2), 227 (222277//11, 227/2), 222299, 228/1 (222288//44,, 228/5), 222288//22,
oobbrręębb 1111007755 działki nr ew.: 53/1 (5533//33,, 53/4), 61 (6611//33, 61/4), 6644,, 6655,, 53/2 (5533//55,, 53/6), 
oobbrręębb 1111007799 działki nr ew.: 55/6, 55/7 (5555//99, 55/10), 4422//22, 41/4 (4411//55,, 4411//66, 41/7), 72 (7722//11, 72/2), 5566//55, 49/15 (4499//6611, 49/62), 49/23 (4499//6633, 49/64), 4422//44, 42/5 (4422//1111, 42/12), 6666,, 6655//22,, 6655//11,, 7733,, 
oobbrręębb 1111008800 działki nr ew.: 1111//33, 12/3 (1122//44, 12/5), 22/2 (2222//33, 22/4), 1/4 (11//55, 1/6), 2 (22//11, 2/2), 4/3 (44//66, 4/7), 
oobbrręębb 1111110022 działka nr ew.: 22//99,
oobbrręębb 1111003355 działki nr ew.: 69 (6699//44, 69/5), 213 (221133//11, 213/2), 214 (221144//11, 214/2), 221155, 
oobbrręębb 1111003366 działki nr ew.:  6655,, 113344,, 129 (112299//11, 129/2), 112266,, 3388//11,, 3355,, 3366,, 3344,, 3333//11,, 3333//22,, 3333//33,, 3322,, 3311,, 3300, 39/1 (3399//22, 39/3),
oobbrręębb 1111111155 działki nr ew.: 3 (33//11, 3/2), 2 (22//11, 2/2), 
oobbrręębb 1111003399 działki nr ew.: 11,, 22,, 33, 6 (66//11, 6/2), 7 (77//11, 7/2), 44//22,, 44//11, 
oobbrręębb 1111003377 działka nr ew.: 5/1 (55//44, 5/6, 5/5),  
oobbrręębb 1111004400 działki nr ew.: 1 (11//33, 1/4, 1/5), 1133//22, 13/3 (1133//44, 13/5), 14/2 (1144//33, 14/4), 15/3 (1155//44, 15/5), 1155//22, 23 (2233//11, 23/2, 23/3), 27/1 (2277//44, 27/5), 26 (2266//11, 26/2), 25/2 (2255//33, 25/4),

5599//33, 58/3 (5588//44, 58/5), 
- w projektowanym pasie drogowym, należące do Skarbu Państwa, niebędące w trwałym zarządzie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (tłustym drukiem – numery działek prze-

znaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach numery działek po podziale):
ggmmiinnaa mm..sstt.. WWaarrsszzaawwaa::
oobbrręębb 1111008800 działka nr ew.: 4/1 (44//44, 4/5),
oobbrręębb 1111003366 działki nr ew.: 6666, 52/1 (5522//33, 52/4), 
oobbrręębb 1111003377 działki nr ew.: 2/48 (22//226655, 2/266), 2/57 (22//229988, 2/299), 2/59 (22//226699, 2/270), 2/70 (22//226677, 2/268), 22//5588, 2/53 (22//228833, 2/284), 
oobbrręębb 1111004400 działki nr ew.: 1133//11,, 1144//11,, 1155//11,,
- objęte linią rozgraniczającą drogi niezbędne do budowy inwestycji dla których inwestor posiada zgodę na dysponowanie terenem na cele budowlane:
ggmmiinnaa mm..sstt.. WWaarrsszzaawwaa::
oobbrręębb 1111007799 działki nr ew.: 74, 64/6,
oobbrręębb 1111002211 działka nr ew.: 29, 
oobbrręębb 1111110022 działka nr ew.: 1, 
oobbrręębb 1111002222 działka nr ew.: 15,
oobbrręębb 1111110033 działka nr ew.: 1,
oobbrręębb 1111110044 działka nr ew.: 1,
oobbrręębb 1111002277 działka nr ew.: 8/1,
oobbrręębb 1111110055 działka nr ew.: 5,
oobbrręębb 1111110066 działka nr ew.: 1,
oobbrręębb 1111002299 działka nr ew.: 7,
oobbrręębb 1111111144 działka nr ew.: 1,
oobbrręębb 1111111155 działka nr ew.: 2,
oobbrręębb 1111002233 działka nr ew.: 19/1,
oobbrręębb 1111003355 działka nr ew.: 214,

- poza projektowanym pasem drogowym niezbędne dla budowy lub przebudowy innych dróg publicznych będące w trwałym zarządzie innych zarządców dróg (tłustym drukiem - numery działek
po podziale przeznaczone pod budowę/przebudowę):

ggmmiinnaa mm..sstt.. WWaarrsszzaawwaa::
oobbrręębb 1111007777 działki nr ew.: 61/2, 155, 70/13, 74, 73/4, 72, 71, 158, 73/5, 73/3, 73/2, 103, 70/9, 70/10, 157 (115577//22), 171/3 (117711//55), 
oobbrręębb 1111007788 działki nr ew.: 95/2, 230, 228/3, 
oobbrręębb 1111007799 działki nr ew.: 41/1, 41/3, 56/3, 57/8, 56/1, 42/5 (4422//1122), 57/6, 63/5, 63/35,
oobbrręębb 1111008800 działka nr ew.: 5,
oobbrręębb 1111002211 działki nr ew.: 14/21, 21/3,
oobbrręębb 1111110022 działka nr ew.: 2/8, 
oobbrręębb 1111002222 działki nr ew.: 12, 7, 
oobbrręębb 1111110044 działka nr ew.: 6,
oobbrręębb 1111002277 działka nr ew.: 2/1, 
oobbrręębb 1111110055 działki nr ew.: 1/2,
oobbrręębb 1111110066 działka nr ew.: 2,
oobbrręębb 1111002299 działka nr ew.: 3/18, 
oobbrręębb 1111111144 działki nr ew.: 13, 2, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23/11,
oobbrręębb 1111111155 działka nr ew.: 1/1, 
oobbrręębb 1111002233 działki nr ew.: 5/18, 2/10, 2/11, 19/2,
oobbrręębb 1111003355 działki nr ew.: 15/1, 213 (221133//22), 
oobbrręębb 1111004400 działki nr ew.: 23 (2233//33), 
- poza projektowanym pasem drogowym niezbędne dla budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu (tłustym drukiem - numery działek po podziale przeznaczone pod budowę/przebudowę):
ggmmiinnaa mm..sstt.. WWaarrsszzaawwaa::
oobbrręębb 1111007777 działki nr ew.: 62, 61/1 (6611//44), 135 (113355//22), 144/4 (114444//77), 61/2, 70/13, 73/4, 72, 71, 158, 103, 70/9, 70/10, 228/1 (222288//55), 
oobbrręębb 1111007788 działki nr ew.: 95/2, 228/3, 230, 41/1, 41/3, 
oobbrręębb 1111007799 działki nr ew.: 56/3, 57/8, 56/1, 42/5 (4422//1122), 57/6, 64/5,
oobbrręębb 1111002211 działki nr ew.: 14/21, 28, 21/3,
oobbrręębb 1111110022 działki nr ew.: 2/8, 3/12, 6, 
oobbrręębb 1111002222 działki nr ew.: 31/3, 10/67, 12,
oobbrręębb 1111110033 działki nr ew.: 3/10, 3/30, 2, 8,
oobbrręębb 1111110044 działki nr ew.: 2, 6,
oobbrręębb 1111002277 działki nr ew.: 2/1, 4/9, 
oobbrręębb 1111110055 działka nr ew.: 6,
oobbrręębb 1111110066 działki nr ew.: 4, 5/6, 5/7, 9/2, 9/3, 13/2, 13/1, 15, 2,
oobbrręębb 1111002299 działki nr ew.: 3/18, 5/2,
oobbrręębb 1111111144 działki nr ew.: 13, 306/1, 2,
oobbrręębb 1111111155 działka nr ew.: 1/1, 3 (33//22),
oobbrręębb 1111002233 działki nr ew.: 5/18, 17/19, 19/2, 2/11, 2/10,
oobbrręębb 1111003355 działki nr ew.: 67, 15/1, 212, 213 (221133//22), 90/1, 91/1, 
oobbrręębb 1111003377 działki nr ew.: 2/70 (22//226688), 5/1 (55//55,, 55//66), 2/220, 2/249,  
oobbrręębb 1111004400 działki nr ew.: 1 (11//44,, 11//55),12, 13/3 (1133//55), 14/2 (1144//44), 23 (2233//33,, 2233//22), 24/3,  
- poza projektowanym pasem drogowym niezbędne do budowy tymczasowych obiektów budowlanych (tłustym drukiem - numery działek po podziale przeznaczone pod budowę):
oobbrręębb 1111008800 działki nr ew.: 4/1 (44//55), 4/3 (44//77),
oobbrręębb 1111110022 działka nr ew.: 2/8,  
oobbrręębb 1111007799 działka nr ew.: 63/35, 
oobbrręębb 1111110055 działki nr ew.: 1/1, 1/2,  
oobbrręębb 1111002222 działki nr ew.: 7. 
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 639, w godzinach 13-16 – pon.

8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od

dnia publicznego ogłoszenia.  WWII-IIII..77882200..11..1100..22001177..MMSS11



8

Krzyże Zasługi dla Lecha Królikowskiego i Leszka Lenarczyka

Prezydent docenił społeczników z Ursynowa

U stanowiony w 1923 r. Krzyż
Zasługi nadawany jest oso-
bom, które położyły szczegól-

ne zasługi dla państwa lub obywateli,
ofiarną działalność publiczną, ofiarne
niesienie pomocy oraz działalność cha-
rytatywną. W latach dwudziestych w
gronie osób udekorowanych Krzyżem
Zasługi znaleźli się między innymi zdo-
bywczyni pierwszego złotego medalu
olimpijskiego dla Polski (Amsterdam
1928) – późniejsza bohaterka operacji
uratowania złota Banku Polskiego Ha-
lina Konopacka oraz as przestworzy –
pilot Bolesław Orliński, który w 1926
dokonał pionierskiego przelotu na tra-
sie Warszawa – Tokio – Warszawa. Za-
sługi obu odznaczonych ursynowian są
może bardziej przyziemne, ale nie mniej
istotne, no i tak liczne, że i na wołowej
skórze by nie spisał.

Doktor habilitowany Lech Kró-
likowski, nauczyciel akade-
micki, varsavianista i samo-

rządowiec, ukończył studia magister-
skie na Politechnice Warszawskiej (mgr
inż.), by potem odbyć studia podyplo-
mowe na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę
doktorską z zakresu nauk humanistycz-
nych obronił w Instytucie Historii Nauki,
Oświaty i Techniki PAN.  Habilitację
uzyskał  w Instytucie Historii Nauki

PAN.  W latach 1974-1990 Pracował w
Polskiej Akademii Nauk, a w latach
1997-2013 w Departamencie Admini-
stracji Publicznej NIK. Jest członkiem m.
in. Towarzystwa Naukowego Sando-
mierskiego oraz Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy (prezes w latach 1993-2013;
od 2013 – prezes honorowy), a także
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jest
profesorem prywatnej wyższej szkoły,
gdzie wykłada przedmioty związane z
administracją publiczną, m. in. samo-
rząd terytorialny. 

Specjalizuje się w historii inży-
nierii, historii budowy miast
oraz varsavianistyce. Jest m.

in. pomysłodawcą: wielkomiejskiego
zagospodarowania Łuku Siekierkow-
skiego, międzynarodowych targów na
Wyczółkach, warszawskiego banku hi-
potecznego, tzw. mostu na zaporze, ko-
lejki linowej do Konstancina. 

Dr Królikowski to autor lub
współautor 15 książek i pra-
wie 500 publikacji w czaso-

pismach i prasie codziennej – w więk-
szości związanych tematycznie z War-
szawą. Był członkiem Komitetów Oby-
watelskich (okres odradzania się samo-
rządu terytorialnego). Jest pomysło-
dawcą Medalu im. Króla Stanisława Au-
gusta nadawanego przez Towarzystwo
Przyjaciół Warszawy osobom fizycz-

nym i prawnym szczególnie zasłużo-
nym „w budowaniu majestatu stolicy
Rzeczypospolitej” (dotychczas wyróż-
niono tylko 8 podmiotów).

Wramach Akademii Wiedzy o
Mieście prowadził wykła-
dy na temat urbanistyki i

rozwoju przestrzennego Warszawy.
Jest pomysłodawcą i współorganizato-
rem „Wolnego Uniwersytetu Ursyno-
wa” – samorządowego uniwersytetu
trzeciego wieku. Związany jest z samo-

rządem terytorialnym stolicy: w latach
1990-1992 – burmistrz Dzielnicy-Gm-
iny Warszawa-Mokotów i radny tej gmi-
ny, radny Sejmiku Samorządowego Wo-
jewództwa Stołecznego, trzykrotnie
radny dzielnicy Ursynów. W latach
2010-2014 – przewodniczący Rady
Dzielnicy Ursynów. Redakcja „Passy”
poczytuje sobie za honor, że Lech Kró-
likowski, mówiąc cokolwiek górnolot-
nie – wzór człowieka i obywatela – za-
mieszcza wiele swoich mądrych publi-
kacji w naszym tygodniku. 

J eśli chodzi o Leszka Lenarczyka,
działającego obecnie w stowa-
rzyszeniu Otwarty Ursynów, to

za wszystkie działania podejmowane
na rzecz lokalnej społeczności już daw-
no należał mu się Krzyż Zasługi. Leszek
Lenarczyk z ursynowskim samorządem
związany jest od 1998 roku, kiedy został
wybrany z lokalnego ugrupowania. Co
ważne, od początku wybierany jest z
tzw. Zielonego Ursynowa, czyli osiedli
domków jednorodzinnych wzdłuż ul.
Puławskiej. Nie było chyba takiej sytu-
acji, aby odmówił pomocy komukol-
wiek, kto by się do niego zwrócił. 

J ak wielokrotnie wspomina, jego
przygoda z działaniem na rzecz
społeczności lokalnej wzięła się

od zaangażowania na początku lat 90.
w walkę o zbudowanie przychodni
zdrowia w Pyrach (początkowo plano-
wano przychodnię przy ul. Puchaczy,
ale w końcu – w roku 2001 – powstała
przy Kajakowej). Leszek Lenarczyk od
początku forsował takie usytuowanie
tej przychodni, żeby mogła ona kiedyś
być rozbudowana. I tak się stało. Wie-
le lat później dzięki temu drobnemu
zabiegowi miasto mogło wybudować
na sąsiedniej działce Szpital Jednego

Dnia, który również służy mieszkań-
com Ursynowa oraz okolic. 

Po wybudowaniu przychodni
przyszedł czas pomagania
mieszkańcom w sprawie opłat

adiacenckich. Dzięki determinacji Lesz-
ka Lenarczyka oraz pozytywnym wyro-
kom sądów opłaty adiacenckie nie mu-
szą być płacone przez mieszkańców Ur-
synowa. 

Kolejne działanie radnego wią-
zało się z budową boisk przy
szkole przy ul. Kajakowej. To

zadanie również zostało zrealizowane,
podobnie jak otwarcie biblioteki przy ul.
6 Sierpnia i wzniesienie na Zielonym Ur-
synowie Domu Kultury, który teraz cze-
ka już tylko na swego dyrektora i oficjal-
ne otwarcie (12 września). Trudno za-
przeczyć, że Leszek Lenarczyk był do-
tychczas swego rodzaju ojcem chrzest-
nym niemal każdego posunięcia samo-
rządowego, ułatwiając ego życie miesz-
kańcom Zielonego Ursynowa. Studnia
oligoceńska przy Puławskiej – to jego za-
sługa; asfalt na jezdni ulicy Poloneza – też,
podobnie jak utwardzenie drogi do cmen-
tarza w Grabowie. Ostatnio jego inicjaty-
wy są też źródłem wykorzystania fundu-
szy z Budżetu Partycypacyjnego. Od pew-
nego czasu Leszek Lenarczyk tworzy
wraz z synem Pawłem Lenarczykiem nie-
zrównany duet ursynowskich społeczni-
ków. Przyznanie mu Srebrnego Krzyża
Zasługi ma więc głębokie uzasadnienie.

R edakcja „Passy” serdecznie
gratuluje obu odznaczonym
– Lechowi Królikowskiemu i

Leszkowi Lenarczykowi, mając nadzie-
ję, że w swych niezwykle pożytecznych
działaniach dla dobra społeczności war-
szawskiej nie ustaną.

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

W naszej dzielnicy jest niewielu samorządowców, z których może-
my być dumni. Wśród tych nielicznych, którzy stawiają na pierw-
szym miejscu sprawy mieszkańców, są  wieloletni radni: Lech Kró-
likowski i Leszek Lenarczyk. W piątek 19 maja pierwszy z nich zo-
stał udekorowany przyznanym przez prezydenta RP – Złotym, dru-
gi zaś – Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz społecz-
ności lokalnej. Podczas uroczystości w Mazowieckim Urzędzie Wo-
jewódzkim odznaczenia wręczył w imieniu prezydenta RP Andrze-
ja Dudy wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski. 

W związku z ogłoszeniem ro-
ku 2017 Rokiem Awangardy
abstrakcja była tematem
warsztatów twórczych, prze-
prowadzonych 26 kwietnia
2017 roku w Szkole Podsta-
wowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 318 im. J.Ch. An-
dersena na Ursynowie. 

Nasze spotkanie z artystką  Mo-
niką Kopczewską, było możliwe
dzięki misji i wizji kreatywnej szko-
ły Jacka Fredo Ojdy z Galerii Dzia-
łań, w której dzieci spotykają się ze
SZTUKĄ poprzez aktywne i twór-
cze uczestnictwo w działaniach ar-
tystycznych. Podczas takich zajęć
uczniowie mogą osobiście zadawać
twórcom pytania, rozmawiać o
sztuce, przeżywać i tworzyć pod
ich kierunkiem niezwykłe dzieła.
Sztuka jest jedynym obszarem, w
którym w swojej artystycznej wypo-

wiedzi nasi mali artyści mogą reali-
zować swoje marzenia, wyrażać są-
dy na temat rzeczywistości i dowol-
nie ją kreować.

Zafascynowana awangardą mło-
da artystka opowiedziała dzieciom
o swojej drodze do abstrakcji, mó-
wiąc: „Zainteresowana poszukiwa-
niem pewnej prawdy, ostateczności
czy granicy, redukowałam formę
coraz bardziej i bardziej, pozbawia-
jąc ją początkowych znaczeń, mini-
malizowałam środki wyrazu.”

Z pasją i  porywającą młodzień-
czą energią oraz wiarą we własne
słuszne wybory, dokonała trudnej,
ale niezwykle ciekawej analizy nie
tylko swoich prac. Odwołując się
do Pieta Mondriana – twórcy neo-
plastycyzmu, kierunku postulują-
cego w malarstwie abstrakcję geo-
metryczną, rozpoczęła swój pasjo-
nujący wykład o przemianach rów-

nież na własnej drodze artystycz-
nej. To właśnie ta forma sztuki, któ-
rej główną cechą jest całkowite ode-
rwanie się sztuki od natury i brak
odwzorowywania tworzonych
przez nią kształtów, jest artystce
najbliższa.  

Monika Kopczewska, na przykła-
dzie uprzednio narysowanego na
tablicy kulistego naczynia - akwa-
rium z rybkami,  wymazując  kolej-
no kształt ryb czy roślin, zamienia-
jąc je stopniowo na figury geome-
tryczne, niezwykle przystępnie, do-
konała analizy całego procesu prze-
miany obrazu – od realnego przed-
stawienia rzeczywistości do abs-
trakcyjnego, czyli niepodobnego
do żadnego tworu natury,  w któ-
rym forma zależy tylko od jego
twórcy.

W drugiej części warsztatów
uczniowie otrzymali karteczki, by z

wykorzystaniem barw czystych
oraz figur geometrycznych przed-
stawić takie obszary jak: NUDA,
MIŁOŚĆ, DZIECIŃSTWO, RA-
DOŚĆ, LENISTWO, PRZYJAŹŃ,
SMAK, STRACH, SAMOTNOŚĆ,
SPOKÓJ.

Prace, które powstały podczas
zajęć, zaskoczyły efektem samych
twórców. Pani Monika z pasją omó-
wiła każde dzieło, podkreślając je-
go indywidualność i kreatywność.
Prace zostały wyeksponowane na
szkolnej wystawie, budząc we
wszystkich podziw i uznanie dla
młodej awangardy SP 318. Zobacz-
cie sami, zapraszamy.

Warsztaty twórcze w szkołach
ursynowskich, realizowane są dzię-
ki wsparciu Wydziału Kultury m.
st Warszawy dla dzielnicy Ursynów.
Dziękujemy i czekamy na kolejne…

B o ż e n n a  S z a k a c z - M a r k i e w i c z

Galeria Działań SMB „Imielin” w szkołach
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W sobotę, 20 maja, już po raz piąty odbył się organizowany przez Urząd Dzielnicy
Ursynów Dzień Cichociemnych. Nad tym szczególnym dla mieszkańców Ursynowa i
Warszawy wydarzeniem patronat objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej
Duda. Wydarzenie tradycyjnie znalazło miejsce na Przedpolu Lasu Kabackiego i Gó-
ry Trzech Szczytów, a ten zakątek zyskał już oficjalnie  zaszczytne imię Cichociem-
nych Spadochroniarzy AK. 

Podczas pikniku w nastroju patriotycznym dużym zainteresowaniem cieszył się między innymi czołg
Sherman z 1943 roku oraz radziecki T-72. Chętni wybierali także z bardzo szerokiej oferty szkoleń
survivalowych, sportowych i strzeleckich. Dla lubiących aktywność przygotowano między innymi ścież-
kę treningową Cichociemnych, tor do strzelania dynamicznego, prezentację nowoczesnych i stoso-
wanych w trakcie wojny technik walki, pokaz broni z ćwiczeniami strzelania oraz szkolenie surviva-
lowe dla dzieci. Dla młodzieży odbyły się m. in. warsztaty z rąbania drewna i posługiwania się zabyt-
kowym telefonem polowym zorganizowane przez harcerzy. Ośrodek Szkoleniowy Żandarmerii Woj-
skowej rozdawał najmłodszym pamiątkowe gadżety o tematyce militarnej. W trakcie imprezy odby-
ły się pokazy grup rekonstrukcyjnych, dzięki którym można było zobaczyć, jak wyglądały akcje, i za-
dania realizowane przez Cichociemnych. Inscenizacje zgromadziły tłum miłośników historii. W prze-
rwach pomiędzy poszczególnymi punktami programu dostępna była grochówka z tradycyjnej kuch-
ni polowej.

Swoje działania taktyczne zaprezentowała także Straż Miejska, a Policja i Straż Pożarna opowia-
dały zainteresowanym o swojej codziennej służbie. Dla najmłodszych dostępne były radiowozy – tak,
aby można było w nich wykonać pamiątkowe zdjęcie. Jak co roku, nie zabrakło ekspozycji uzbroje-
nia, strojów i przedmiotów należących do Cichociemnych, między innymi ze zbiorów Muzeum 2. Kor-
pusu Polskiego w Józefowie i Muzeum Wojska Polskiego. 

„Lekcje historii to nie tylko podręczniki, lecz także interaktywne spotkania z pasjonatami, którzy
atrakcyjnie i w przystępny sposób prezentują wydarzenia historyczne, ucząc jednocześnie postaw pa-
triotycznych. Ostatni żyjący Cichociemny kpt. Aleksander Tarnawski, podczas swojego wystąpienia,
zachęcał do kultywowania pamięci o jego towarzyszach broni – zatem czujemy się zobowiązani, aby
Dzień Cichociemnych na Ursynowie był stałym elementem nowoczesnej edukacji historycznej naszej
dzielnicy” –powiedział zastępca burmistrza Ursynowa Łukasz Ciołko.

Spotkanie z kpt. Aleksandrem Tarnawskim, ostatnim żyjącym w Polsce Cichociemnym, jest za-
wsze kulminacyjnym punktem każdego Dnia Cichociemnych:  – Bardzo proszę, abyście o nas
wszystkich pamiętali i wspominali w modlitwie, nie tylko od święta przy okazji 1 listopada czy
Zaduszek. Proszę Was też o wyjście z inicjatywą. W Polsce stawia się wiele pomników, ale ciągle
za mało jest tych wznoszonych na cześć Cichociemnych – stwierdził Aleksander Tarnawski w swo-
im wzruszającym przemówieniu. Po raz pierwszy na Dniu Cichociemnych pojawił się natomiast
drugi gość, Ryszard Witkowski, który po lądowaniach Cichociemnych podczas wojny podejmo-
wał sprzęt i dbał o ukrywanie działalności żołnierzy przed Niemcami. W publicznej rozmowie z
kapitanem Tarnawskim wspominał między innymi trudności, jakie często pojawiały się w związ-
ku z dbałością o bezpieczeństwo Cichociemnych i historię unikatowego kombinezonu, który kil-
kanaście lat później trafił do Muzeum Wojska Polskiego. Nie zabrakło także wspomnień o „ciot-
kach”, czyli osobach otaczających Cichociemnych opieką i dbających, aby nie padły na nich po-
dejrzenia wroga. 

– To byli wspaniali ludzie – przyznał kapitan Tarnawski. Obu panów nagrodzono gromkimi brawa-
mi i odśpiewaniem „Dwustu lat”. Głos zabrał również pułkownik Piotr Gąstał, były szef jednostki spe-
cjalnej GROM. – Bardzo dziękuję władzom dzielnicy za kontynuowanie wojskowych tradycji, za to,
że Dni Cichociemnych stwarzają młodzieży okazję do poznania świata militariów. Dzięki temu mo-
żemy tu szukać kandydatów do służby wojskowej – powiedział. I rzeczywiście, na V Dniu Cichociem-
nych pojawili się reprezentanci Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Sztuki Wojennej, którzy
zachęcali uczniów do wybrania w przyszłości ścieżki zawodowej związanej z wojskiem.

r k

V Dzień Cichociemnych, kapitan Aleksander Tarnawski – ostatni Mohikanin...

Młodzież zafascynowana wojskowym kunsztem
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Szanowny Panie Piotrze,
Zwracam się do Pana w interesie publicznym. I w interesie publicz-

nym namawiam do zakończenia wojny z Bazarkiem Na Dołku. Ro-
zumiem, że taką wojnę trudno, ot tak, przerwać, ale przecież jest
ku temu okazja. A raczej nie okazja, lecz konieczność. Mieszkańcom
rejonu ul. Polaka może grozić ewentualna budowa potężnych blo-
ków. Ich spokój legnie wtedy w gruzach. Realnym, codziennym za-
grożeniem dla nich jest także to, że na pętli autobusowej przy ul. Po-
laka bandyci biją ludzi. Tak nie może być.

Zdaję sobie sprawę z tego, że ma Pan inne zdanie na temat przy-
szłości Bazarku Na Dołku. Uważa Pan, że można go przenieść gdzie
indziej niż w rejon pętli przy Polaka. Wielokrotnie sygnalizowałem
także Panu, że wskazywane publicznie inne lokalizacje nie są real-
ne lub nie są możliwe z obiektywnych powodów, a tymczasowa lo-
kalizacja Bazarku, na czas budowy obwodnicy, w rejonie ul. Pola-
ka oznacza dwa razy mniej pawilonów, dwa razy więcej miejsc
parkingowych i odsunięcie się od budynków mieszkalnych właśnie
w miejsce obecnej pętli. Bazarek nie zagrozi ani wygodzie, ani bez-
pieczeństwu okolicznych mieszkańców. Wielu z nich jest zresztą naszymi stałymi klientami. Mamy przed
sobą inne zagrożenia. 

Piszę mamy, bo co dwóch to nie jeden.
Panie Piotrze, dosłownie na dniach wystąpiłem do komendanta straży miejskiej z prośbą o objęcie sta-

łym nadzorem rejonu pętli przy ul. Polaka. Media coraz częściej donoszą, że mają tam miejsce groźne zda-
rzenia – pijane grupy zaczepiają przechodniów, libacje trwają od rana do późnej nocy. Ludzie czują się za-
grożeni. Do tego jeszcze dochodzi sytuacja, którą Panu już wcześniej sygnalizowałem. W okolicy, o której
piszę, przygotowywany plan zagospodarowania w obecnej wersji przewiduje możliwość budowy wielkich
bloków. Zniszczą zieleń, zaburzą spokój i zasłonią widok już istniejącym. Oby tak się nie stało, ale niedaw-
no właśnie w tej sprawie odbyło się spotkanie zaniepokojonych członków spółdzielni. Bo pierwsza wielka
budowa może stać się za chwilę faktem. 

Pan jako były szef komisji architektury orientuje się w tym temacie dużo lepiej niż ja, dlatego proszę,
aby Pan włączył się do działania. Zapraszam do kontaktu, jestem otwarty na rozmowę i wspólne pomy-
sły. Zdecydowałem się temu listowi nadać charakter otwarty, by na przekór naszemu narodowemu mal-
kontenctwu i pesymizmowi udowodnić, że tam, gdzie pojawia się wspólna sprawa, mury muszą zniknąć.
Chcę wyraźnie zadeklarować troskę o codzienną wygodę naszych przyszłych sąsiadów z ul. Polaka. Będę
czuł się zaszczycony, jeśli pójdzie Pan tą samą drogą. Wiem, że próbuje Pan namówić mieszkańców tego
rejonu, by spotkali się z Panem na pobliskim skrzyżowaniu. Apeluje Pan do nich, by porozmawiali o za-
grożeniach i podjęli jakieś decyzje. Panie Piotrze, każdy człowiek już dawno podjął decyzję, że nie godzi
się na to, by napadali na niego bandyci! Tu nie ma dylematu. Decyzję powinien podjąć Pan, my obaj. O
szybkim działaniu na rzecz bezpieczeństwa innych! Reprezentuje Pan lokalne stowarzyszenie, a nie tele-
wizyjne studio otwarte, które wzmacnia jedynie emocje ludzi. Jeśli stanie Pan po stronie mieszkańców, to
będą Pana szanować. Tak po prostu. Czekam na kontakt. Działajmy.

Z  p o w a ż a n i e m ,
P i o t r  K a r c z e w s k i

P r e z e s  S t o w a r z y s z e n i a  K u p c ó w
i  r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

List otwarty do Piotra Skubiszewskiego, ursynow-
skiego działacza politycznego

Wspólnie weźmy odpowiedzialność za bezpie-
czeństwo i wygodę mieszkańców ul. Polaka

CO BY TU JESZCZE?

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Od lat nikogo to już nie dziwi,
Co pasjonuje widownię w Ti-Vi?

Różne Idole, program Mam talent,
Kto stanie w szranki, wygra w finale?

Lecz gawiedź dość ma mistrzów i asów!
Postanowiono iść z duchem czasu,

Choć propozycji było bez liku,
Wybrano Turniej Nieudaczników.

Hasło konkursu, nie wiem dlaczego, 
Zapożyczono od Młynarskiego:

Co by tu jeszcze panowie spieprzyć?
Oj, trudno wybrać kto jest najlepszy! 

Pierwsza nagroda: Puchar Prezesa.
I skok na kasę! Grunt pełna kiesa!
Więc się starają wszyscy jak mogą.

Co spieprzyć, byle sprzedać się drogo.

Jury ma kłopot. Wśród konkurentów
Nie było jeszcze tylu talentów!
W żadnej edycji. Tylu rywali!

Chyba się w korcu maku dobrali.

Na pierwszy ogień Krzyś. 
- Co nam powiesz? 

- Wykończę wszystkie konie w Janowie.
- Nieźle! A Ania?

- Jeszcze przed latem
Wygaszę szkoły, całą oświatę.

Z kolei Kostek: 
- Ja też mam talent!

Wkrótce rozwalę wszystkie szpitale,
Zniosę in vitro, słowo się rzekło,

Wszystkim kobietom urządzę piekło.

Tu się odzywa pan Zbyszek, blondyn:
Zniszczę Trybunał, zrujnuję sądy.

- A ty, Piotrusiu? 
- Zniszczę kulturę.

Artyści dość mi wleźli za skórę. 

Mateusz swoją zachwala markę:
Ja w mig rozłożę wam gospodarkę.
I już niebawem taki krach wróżę, 

Że was na całe wieki zadłużę.
A cały naród z torbami puszczę.

- A ja – rzekł Janek – wytnę w pień puszcze,
Wystrzelam wszystkie stada bażantów,

Za to w Toruniu dam kilka grantów.

Antoś dodaje: Ja dla kawału
Rozwalę armię, sztab, generałów!

Wszędzie wprowadzę, bo też mam talent,
Apel smoleński za Caracale.

Witek, jak Witek, niesforne dziecię,
Potrafi zrazić wszystkich na świecie.

A Mariusz? Może wcielić się w ZOMO
W konkursie Twoja twarz brzmi znajomo.

Jury wymięka, jest pod wrażeniem.
Tylu showmanów na jednej scenie!

Kto jest najlepszy? Jury jest w szoku,
Jak można tyle spieprzyć w pół roku?

A to nie koniec! Od zawodników
Oczekujemy lepszych wyników!

Można coś jeszcze spieprzyć w transporcie,
W szkolnictwie wyższym, w rolnictwie, w sporcie.

Już się wydaje, że puchar blisko,
A tu przebija innych chłopisko!

Andrzej w Etiopii, Beatka w Chinach,
Trudno przewidzieć kto wygra finał.

A przecież jeszcze został na placu,
Nasz ulubieniec, nasz pupil Jacuś.
– Co? Nie dam rady? Nawet Opole

Jak tylko zechcę, też rozp…

Jury, choć różne widziało cuda,
Powątpiewało: To się nie uda!

A jednak! Sukces na wszystkich frontach!
Widz ma igrzyska. Lecz kto posprząta?
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Wszyscy lubimy słuchać pochwał i dobrych ocen na swój temat, a tak-
że tych, które dotyczą naszego kraju. Jest to całkowicie zrozumiałe.
Ba, byłoby czymś dziwnym i niewytłumaczalnym, gdyby było inaczej.

I choć w dzisiejszym życiu politycznym obserwujemy postawy „Im gorzej, tym le-
piej”, na szczęście niewielu z nas identyfikuje się z nimi. Zdecydowana więk-
szość Polaków sprzeciwia się takiemu podejściu i jednoznacznie wyraża swój patriotyzm. Bowiem
„Polska to brzmi dumnie”, a silny pod każdym względem kraj oznacza lepszy byt dla jego obywa-
teli. W tę narrację wpisuje się VII Kongres Polska Wielki Projekt. 

To społeczne, polityczne i kulturalne przedsięwzięcie ma już kilkuletnią historię. VII Kongres Pol-
ska Wielki Projekt trwał od 18 do 21 maja. Przebiegał pod hasłem „Wolność – polski projekt dla Eu-
ropy”. Wydarzenia z nim związane zlokalizowane były w wielu miejscach Warszawy. 

Organizatorzy zaprosili uczestników do debaty nad strategicznymi wyzwaniami rozwojowymi
stojącymi w najbliższych dekadach przed Polską. A są to wyzwania gigantyczne. Niestety, stan na-
szego życia publicznego sprawia, że trudno jest podjąć jakąkolwiek debatę merytoryczną. Nawet,
jeśli jest ona niezbędna dla naszej przyszłości. Projekt zakłada znalezienie odpowiedzi na trudne
pytania, jakie stawia przed nami współczesny świat. W interesie nas wszystkich leży więc podjęcie
wysiłku na rzecz tego, co można określić w dwóch słowach – wspólne dobro. Nikogo nie trzeba prze-
konywać, że tym dobrem jest nasz kraj, nasza ojczyzna.

Wydawać by się mogło, że jest to oczywiste, że w sprawach najwyższej wagi Polacy będą mówić
jednym głosem. Tymczasem to, z czym mamy ostatnio do czynienia, dowodzi, że są grupy i to cał-
kiem spore, dla których interes społeczny jest tylko pustym frazesem. Dotyczy to także spraw zwią-
zanych z polityką wewnętrzną wynoszonych na arenę międzynarodową. Ma to wywołać falę kry-
tyki wobec naszego kraju wśród nieprzychylnie nastawionych do Polski i troszczących się przede
wszystkim o własne interesy polityków Unii Europejskiej. 

Przykładem tego jest sprawa przyjmowania, bądź nieprzyjmowania emigrantów. Trudno się
dziwić, że podejmowane są próby nacisków na inne kraje (również nasz) w tej drażliwej kwestii, je-
śli z Polski płyną sprzeczne sygnały. Są u nas, jak wiadomo politycy, którzy jednego dnia są za przyj-

mowaniem, drugiego przeciw,
a trzeciego znowu za. Ta nie-
możność określenia własnej po-
lityki jest krytycznie oceniana
przez zdecydowaną większość
Polaków przekładających wła-
sne bezpieczeństwo nad party-
kularne korzyści polityczne. 

Działania niektórych sił poli-
tycznych przypominają sypanie
piachu w tryby maszyny. Wywo-
łują zgrzyt, jednak ta jedzie nie-
powstrzymanie dalej. Mimo to,

próby szkodzenia Polsce i obniżanie jej wizerunku dla doraźnych korzyści politycznych są wciąż po-
dejmowane przez środowiska, dla których Polska jest jedynie bytem teoretycznym. 

W tym kontekście budowanie przestrzeni na dyskusję o przyszłości naszego kraju może wyda-
wać się zadaniem karkołomnym. A jednak należy podejmować próby dialogu, nawet jeśli nie zawsze
spotyka się to z przychylnym odzewem oponentów. W interesie nas samych i przyszłych pokoleń
Polek i Polaków jest budowanie podstaw dialogu z tymi, którym leży na sercu dobro Polski. 

By odnieść sukces, trzeba modernizować państwo na wielu poziomach. Należy wzmacniać jego
zasoby nie tylko w obszarze gospodarki, obronności, ale też dbać o zasoby intelektualne. Odtwa-
rzać elity, normy i wartości, na których ma się ono wspierać. Pozwoli to uniknąć kryzysów społecz-
nych, jakich doświadcza dziś Europa. 

Podczas licznych spotkań i paneli dyskusyjnych, odbywających się w ramach VII Kongresu Pol-
ska Wielki Projekt, podejmowano tematy dotyczące kultury, szkolnictwa, m. in. roli szkół i uczelni
w tworzeniu elity narodowej, prezentowano dokonania, wyzwania i perspektywy dla Polski w
wielu dziedzinach. Podejmowano też tematy z zakresu gospodarki, m. in.: „Gdzie kończy się wol-
ność gospodarcza, budowa polskiego kapitału fundamentem polskiej wolności, Polska wobec glo-
balnej gospodarki” itd. Poruszano tematy związane z interpretacją historii II wojny światowej.

W dyskusjach wzięli udział prelegenci z całej Europy, politycy, przedsiębiorcy, naukowcy mogący po-
dzielić się wiedzą i doświadczeniami. Nie zabrakło osób sprawujących ważne funkcje, jak m. in. wicepre-
mier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, Jadwiga Emilewicz – podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Rozwoju, Marcin Chludziński – prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, Cezary Kaźmierczak – pre-
zes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, prof. Zdzisław Krasnodębski – socjolog, filozof społeczny,
poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Krzysztof Szczerski sekretarz stanu, szef Gabinetu Prezyden-
ta RP, prof. Piotr Gliński – wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa Narodowego,
prof. Andrzej Szczerski – historyk, wykładowca, Ernest Pytlarczy główny ekonomista mBanku. 

Podczas Kongresu Polska Wielki Projekt wręczono Nagrodę im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Tym razem kapituła zdecydowała, że otrzymają ją dwaj bracia Andrzej i Antoni Krauze. Laureaci
odebrali ją z rąk prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Andrzej Krauze to zna-
ny grafik, rysownik i satyryk mieszkający od lat za granicą. Jego wystawę wycinanek „Zabawa nie
na żarty” można jeszcze oglądać w warszawskiej Galerii Kordegarda. Antoni Krauze, reżyser filmo-
wy, jest autorem filmu Smoleńsk.  W poprzednich latach nagrody im. L. Kaczyńskiego otrzymali m.
in.: poeta i pisarz Jarosław Marek Rymkiewicz, kompozytorzy Wojciech Kilar i Michał Lorenc, re-
żyser Lech Majewski, pisarz Marek Nowakowski.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Polska Wielki Projekt

„Wydawać by się mogło, że w
sprawach najwyższej wagi Pola-
cy będą mówić jednym głosem.
Tymczasem to, z czym mamy
ostatnio do czynienia, dowodzi,
że są grupy i to całkiem spore,
dla których interes społeczny
jest tylko pustym frazesem”

Piórem Derkacza
Zbigniew 
Wodecki 

(1950-2017)
piosenkarz, kompozytor, 

instrumentalista
W roku 1985 jeżdziła po Krupówkach w

Zakopanem  „szczekaczka” i zapraszała
na koncert Zbigniewa Wodeckiego. Jako
argument nie do odrzucenia, podawano
bliskie zakończenie kariery, tego już wów-
czas znanego piosenkarza. Mijały lata, a
końca kariery nie było widać. Zbigniew
Wodecki swoją twórczością  zbudował
coś, co można nazwać piramidą schod-
kową. U podstawy „Pszczółka Maja”, po-
tem wyżej „Chałupy Welcome to”, by bli-
żej szczytu usłyszeć „Zacznij od Bacha”.
Nie wielu jest artystów, których nagłe odej-
ście wywołuje głęboki smutek i refleksje.
Zbigniew Wodecki do takich należy, bo
przecież pracował i był lubiany jak praw-
dziwa pszczółka. J e r z y  D e r k a c z

J adę dzisiaj autem do roboty i jak zawsze słucham Radia Zet Chilli, dają tam
wartościową muzę, a nie jak w innych stacjach muzyczną rąbankę. Jadę
sobie, jadę i nagle muzyka cichnie i rozpoczyna się rozmowa z kulinarną

blogerką Gosią. Po głosie identyfikuję Małgorzatę jako dziewczę mniej więcej dwu-
dziestokilkuletnie. Gosia tokuje o cukrze, a konkretnie o szkodliwości tego pro-
duktu, znanego ludzkości od zarania dziejów. Donosi słuchaczom, że ostatnio przez trzy miesiące
nie tknęła cukru pod żadną postacią i to było błogosławieństwo dla jej organizmu. Jak ona się czu-
ła po tej kuracji! Po prostu super, hiper super, mega super! Zauważam jednak, że bezcukrowa Go-
sia sprytnie przemyca (promuje) produkty zastępujące cukier. Kiedyś nazywano takie tricki prosto
z mostu – kryptoreklamą. Dzisiaj pejoratywnie kojarzącą się kryptoreklamę zastąpiono eufemizmem,
czyli “lokowaniem produktu”. To tak jakby obciachowe pierdnięcie na salonach całkowicie wyco-
fano z obiegu i zastąpiono mniej obciachowym smarknięciem w rękaw. 

Dojeżdżam do redakcji i od razu wchodzę na blog Gosi. A tam mnóstwo porad jak być szczęśli-
wym bez cukru i w czym może pomóc bezcukrowy odwyk. Otóż “odciąży on nasz układ pokarmo-
wy, odmłodzi i oczyści skórę, mózg oraz inne ważne organy; pokaże możliwość życia bez uzależ-
nienia od cukru, słodyczy i jedzenia”. Słuchając i czytając wynurzeń Gosi, ma się nieodparte wra-
żenie, że jest to dziewczyna z pasją i misją przekazywania swoim rówieśnikom – pro bono –  kuli-
narnych ciekawostek przetestowanych wcześniej na własnym organizmie. Gosia zachęca: “Wyzwa-
nie „30 dni bez cukru” to ciekawa i zapewne jedna z pierwszych w Polsce inicjatywa współpracy biz-
nesu i organizacji pozarządowej, która łączy zdrowie z przyjemnością. Akcja w pełni profesjonal-
na i jednocześnie ekscytująca”. Aha, więc jednak w tym przedsięwzięciu macza swoje paluchy biz-
nes. A biznes równa się zysk. Czyli, wielkie gówno, a nie działalność pro bono. 

I ” faktycznie, wczytując się w bełkot Gosi, co rusz natykam się na firmę R. Sprytne dziewczę
dosyć subtelnie, trzeba przyznać, wbija młodzieży do głów, że cukier to trucizna i narkotyk.
“Coraz więcej mówi się o szkodliwości cukru dla zdrowia człowieka, tak na całym świecie, jak

i w naszym kraju” objawia czytelnikom jedyną prawdę. “Dlatego firma R. sprzedająca świeże soki
i owocowo – warzywne XXX w 10 miejscach w całej Polsce oraz nasza fundacja YYY zawiązały part-
nerstwo mające na celu edukację konsumentów, zachęcenie ich do zmiany stylu życia na zdrow-
szy oraz zaoferowanie wsparcia w tym niełatwym procesie”. W tym momencie mam cię na mięk-
ko, cwana Małgorzatko. Chodzi ci przede wszystkim o przekonanie swoich czytelników, że cukier
można zastąpić produktem XXX wytwarzanym przez twojego biznesowego partnera firmę R., za
co inkasujesz konkretną kasę i z tego żyjesz.  

Ciąg dalszy nieźle zakamuflowanego biznesowego planu to info, że wiosna jest bardzo dobrym
terminem na oczyszczanie organizmu, dlatego od 11 maja do 11 czerwca dwoje ochotników –  28–let-
nia I. oraz  18–letni J. – odbywają zalecany przez Gosię bezcukrowy odwyk – na oczach całej Pol-
ski. Można im kibicować, a także inspirować się ich dietą na Facebooku. I teraz uwaga, drodzy Czy-

telnicy “Passy”: z tej okazji
firma R. wprowadza do
menu proleczniczy sok
opracowany przez specja-
listów dietetyki i żywienia
człowieka, a ponadto za-
pewnia dwójce odważ-
nych bohaterów dwa inne
sycące, pełnowartościowe
soki codziennie, przez ca-
ły miesiąc. Urrra! Gosia
wyjdzie z tego ekspery-
mentu ze znacznie grub-
szym portfelem, dwa do-
świadczone króliki napiją

się soczku i jeśli coś źle pójdzie, wylądują w szpitalu. O ile w ogóle te osoby istnieją i faktycznie pod-
dają się bez cukrowej kuracji. Tego nie wie nikt, poza Gosią.  

Gdybym miał taką władzę, skazałbym Małgorzatę na pobyt w zamkniętym ośrodku na przy-
kład na rok i pozbawił cukru, pojąc ją wyłącznie soczkami z taśmy produkcyjnej firmy R. A kie-
dy opuściłaby miejsce odosobnienia w stanie krańcowego wyczerpania, odżywiłbym ją według
zaleceń nie podobnych jej szarlatanów, tylko według wskazówek zawodowców z Instytutu Żyw-
ności i Żywienia przy ul. Powsińskiej 61, jedynej wiarygodnej, bo naukowej, placówki opracowu-
jącej zdrowe diety. Po doprowadzeniu Gosi do pełnej sprawności intelektualnej i fizycznej napeł-
niłbym ją bojaźnią bożą, radząc, by zamiast ściemniać i żerować na nieświadomości innych
wzięła się za uczciwą robotę.  

T o, co wypisuje Gosia oraz wielu podobnych jej “ekspertów”, to zgroza i kryminał. Prawda
o węglowodanach i cukrach prostych jest celowo fałszowana na potrzeby biznesu, czyli kon-
kretnych firm szukających łatwego zysku. Węglowodany stanowią zaledwie 1 proc. ma-

sy ciała, stąd magazynowane są w organizmie człowieka w niewielkim stopniu. Kiedy potrzeby ener-
getyczne organizmu zostaną zaspokojone, nadmiar węglowodanów wykorzystywany jest do syn-
tezy trójglicerydów odkładanych w tkance tłuszczowej. Zapewne fakt ten był impulsem dla stwo-
rzenia cieszących się dużą popularnością diet niskowęglowodanowych. 

Naukowcy z IŻiŻ przestrzegają: stosując przez długi okres czasu tego rodzaju diety, można przy-
sporzyć sobie więcej szkód niż pożytku, bowiem poziom glukozy we krwi ma ścisły związek z me-
tabolizmem białek i tłuszczów. Chodzi o to, że przy niskim spożyciu węglowodanów tłuszcze nie
są całkowicie spalane, prowadzi to do powstawania i gromadzenia się w organizmie związków ke-
tonowych, a w konsekwencji do kwasicy. Ponadto długotrwały brak cukrów w diecie hamuje pro-
ces przemiany aminokwasów w glukozę, która jest niezbędnym składnikiem krwi człowieka. Ko-
nieczność utrzymania stałego poziomu glukozy we krwi (70–115 mg/dcm3) wynika z tego, że mózg
i krwinki czerwone nie mogą czerpać energii z innego źródła niż glukoza. Mówiąc krótko – gluko-
za jest paliwem napędowym dla naszego mózgu. On bez niej nie może normalnie funkcjonować.

Internet opanowała szarlataneria, między innymi rzesza pseudodietetyków nie mających blade-
go pojęcia o tym, że organizm człowieka jest tak skomplikowaną i wrażliwą strukturą, iż każda ra-
dykalna zmiana w jego funkcjonowaniu może prowadzić do bardzo poważnych chorób, a nawet do
śmierci. Ci ludzie uczynili ze swego internetowego bredzenia sposób na życie, często na bardzo do-
bre życie. Nie wolno pozwolić omamić się ich “rewelacyjnym” dietom, polegającym między inny-
mi na całkowitym odrzuceniu cukru i soli. Zakodujcie sobie, Czytelnicy “Passy”, że cukier to produkt
dostarczający organizmowi energii i przez to niezbędny dla człowieka. “Cukier krzepi” – jeden z naj-
bardziej znanych sloganów w historii polskiej reklamy funkcjonował przez kilka dekad. Gwałtow-
ny spadek poziomu cukru grozi omdleniem i zapaścią nazywaną przez medyków colapse. Należy
wówczas szybko uzupełnić cukier, jedząc coś słodkiego. Tak należy postąpić w przypadku odwod-
nienia wskutek wymiotów i biegunki, bądź po dużym wysiłku fizycznym. 

N ie jest dobrą decyzją także rezygnacja ze słodzenia herbaty i kawy. Cukier osłabia bowiem
działanie garbników drażniących śluzówkę żołądka. Podobne działanie ma mleko. Ono
również zawiera naturalny cukier pod postacią laktozy. Natomiast zawierający glukozę

i fruktozę miód ma działanie lecznicze. Oprócz dostarczania organizmowi energii wpływa korzyst-
nie na wątrobę, przyspiesza wydzielanie żółci, obniża ciśnienie oraz podnosi odporność. Miód, cu-
kier mleczny i zawartą w owocach fruktozę lekarze uznają za pożyteczne składniki codziennej die-
ty, o ile oczywiście spożywa się je w rozsądnych ilościach. Podobnie jest z solą. Nieoczyszczona sól
kamienna lub morska jest droższa od kuchennej, ale zawiera wiele niezbędnych organizmowi mi-
nerałów. Spożywana z umiarem jest pożyteczna, jej nadmiar zaś szkodzi podnosząc między inny-
mi poziom niektórych hormonów, cholesterolu i trójglicerydów, co jest dla zdrowia niekorzystne. 

I tu dochodzimy do sedna sprawy: jedyną receptą na zdrowie jest umiar i rozsądek. Chwytanie
się skrajnych metod i stosowanie ich przez długi okres czasu może skończyć się katastrofą. Kieruj-
my się więc wyłącznie rozumem, a nie bredzeniem szarlatanów grasujących w kolorowych tygo-
dnikach, a przede wszystkim w Internecie. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Słodkie życie służy zdrowiu

„Internet opanowała szarlataneria,
między innymi rzesza pseudodie-
tetyków nie mających bladego po-
jęcia o tym, że organizm człowieka
jest tak skomplikowaną i wrażliwą
strukturą, iż każda radykalna 
zmiana w jego funkcjonowaniu 
może prowadzić do bardzo poważ-
nych chorób”
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Wyhodowany w Irlandii trzylet-
ni Bush Brave lekko wygrał kla-
syczną nagrodę Rulera (1600
m) podtrzymując status zimo-
wego faworyta na Derby. Trene-
rem ogiera jest Wojciech Olkow-
ski, a właścicielami państwo Ja-
skólscy od niedawna obecni w
środowisku hodowlanym. 

A by zyskać miano konia “trój-
koronowanego”, Bush Brave
musiałby wygrać jeszcze dwa

kolejne tegoroczne klasyki – lipcowe
Derby (2400 m) oraz sierpniowe St. Le-
ger (2800 m), a to nie będzie łatwe, bo-
wiem w polskiej gonitwie Derby jeszcze
nie triumfował koń wyhodowany na
Wyspach. Znakomity Indian General i
kilkoro jego pobratymców świetnie ra-
dziło sobie na dystansach do 2200 m
(nagroda Iwna), jednak dodatkowe der-
bowe 200 metrów okazywało się dla
nich barierą nie do przebycia. Gdyby
Bush Brave’owi udało się przekroczyć
niewidzialną granicę i wygrać dwa wy-
mienione wyżej klasyki, byłby trzyna-
stym “trójkoronowanym” w długiej hi-
storii polskich wyścigów konnych. Zwy-
cięzcę nagrody Rulera dekorowali na
padoku Anna Kuder, dyrektor depar-
tamentu sportu wyczynowego w Mini-
sterstwie Sportu i Turystyki, w asyście
dyrektora służewieckiego toru Włodzi-
mierza Bąkowskiego oraz rzecznika
prasowego Sylwestra Puczena.

W spektakularnym zwycię-
stwie Bush Brave duży
udział miał jego stajenny

kolega Mourtajez, który od startu po-
prowadził bardzo mocnym tempem.
Bush Brave to koń wyjątkowo silny,
świetnie radzący sobie na miękkim to-
rze, dlatego w wyścigach na tzw. koń-
cówkę nie czuje się dobrze. Mocne
tempo w dystansie wyraźnie zmęczy-
ło rywali i w połowie końcowej pro-
stej podopieczny trenera Olkowskie-
go bez wysiłku oddalił się od mocno
zgrupowanej stawki. Drugie miejsce
wywalczył niedoceniany przez graczy,
ale typowany przez “Passę” Incogni-
to, półbrat fenomenalnego Intensa.
Efektowny finisz z przedostatniej pozy-
cji jest dowodem na to, że Incognito to
folblut ulepiony z nie byle jakiej gliny.
Dystansowy rodowód matki pokazuje,
iż ogier nie powinien bać się dłuższych
dystansów, a milerski “papier” ame-
rykańskiego ojca zapewnia wychowan-
kowi trenera Romana Piwko szybkość
na finiszowej prostej. 

W minioną sobotę rozegra-
na została też klasyczna
gonitwa o Nagrodę Wio-

senną (1600 m) dla trzyletnich klaczy.
Faworyzowana Jagienka musiała
uznać wyższość Mony Kerbili i zado-
wolić się drugim miejscem. Zwycię-
stwo Mony nie podlegało dyskusji, a

osiągnięty czas jest gorszy od Bush
Brave o sekundę. Był to udany rewanż
za dwie porażki poniesione w ubie-
głym sezonie w starciach z Jagienką.
Jako trzecia celownik minęła Shanta-
ram, czwarte miejsce zajęła typowana
przez “Passę” Theskyisnolimit. Od star-
tu bardzo mocne tempo narzuciła Te-
bira, ale pary starczyło jej tylko do
ostatniego zakrętu. Wyczerpana na-
rzuconym zabójczym tempem klacz
ukończyła wyścig na przedostatniej
pozycji. 

W nagrodzie Kabareta (2200
m) trenowana przez Janu-
sza Kozłowskiego arabska

znakomitość, czteroletnia Shannon
Queen potwierdziła swoją klasę gro-
miąc szóstkę wymagających rywali w
świetnym czasie 2`31,3 sek. Ta wyjąt-
kowo utalentowana klacz nie zaznała
dotąd goryczy porażki, wygrana w na-
grodzie Kabareta była jej siódmym
zwycięstwem z rzędu. Shannon zosta-
ła wyhodowana przez Magdalenę i Da-
niela Gromalów, którzy w tej ważnej
gonitwie zanotowali dublet. Druga na

celowniku zameldowała się bowiem
Twilight, również własność państwa
Gromalów. 

Dokładnie za miesiąc, 25
czerwca, ma nastąpić uro-
czyste otwarcie komplekso-

wo wyremontowanej Trybuny Hono-
rowej. Najważniejszym akcentem ga-
li będzie gonitwa upamiętniająca ge-
nerała broni Władysława Andersa, Na-
czelnego Wodza Polskich Sił Zbroj-
nych w latach 1944–1954 i następcy
Prezydenta RP na Uchodźstwie. Wy-
pada przyklasnąć temu pomysłowi i
natychmiast zadać pytanie, dlaczego
gonitwa upamiętniająca tego wielkie-
go Polaka i miłośnika koni organizo-
wana jest na Służewcu po raz pierw-
szy dopiero w 2017 roku, ponad
ćwierć wieku od odzyskania przez
nasz kraj pełnej suwerenności? Jest
to pytanie skierowane nie do organi-
zatora gonitw, lecz wyłącznie do kie-
rownictwa resortu obrony narodowej.
To MON już dawno powinno zwrócić
się ze stosowną prośbą do kierownic-
twa służewieckiego toru o coroczne

honorowanie generała właśnie w tym
miejscu, przekazać odpowiednio wy-
sokie środki na organizację wyścigu,
nagrody dla zwycięzców oraz logi-
stycznie wesprzeć O/Służewiec Wyści-
gi Konne Totalizatora Sportowego.
Wszak generał Anders był wybitnym
żołnierzem i bohaterem bitewnych
pól, więc utrwalanie jego pamięci na
Służewcu winno być wręcz obowiąz-
kiem kierownictwa MON.

Przed wojną generał Władysław
Anders posiadał własną stajnię
koni wyścigowych. Początko-

wo znajdowała się ona w Łańcucie, póź-
niej przeniesiono ją do Warszawy. Znaj-
dowało się w niej 28 folblutów, koni
pełnej krwi angielskiej, w większości
zakupionych w stadninie hr. Alfreda
Potockiego. Generał miał “rękę” do ko-
ni, jego ogier Kares wygrał wiele wyści-
gów i miał na koncie kilka tysięcy pol-
skich złotych wygranych nagród. Na-
tomiast jako hodowca generał zaistniał
tylko raz, ale z wielkim sukcesem. Wy-
hodowana przez niego klacz Stasia
przegrała prestiżową gonitwę Produce

do ogiera Skarb, legendy przedwojen-
nych wyścigów w Polsce. 

M oim zdaniem, gonitwa upa-
miętniająca gen. Andersa
powinna być rozgrywana

na Służewcu corocznie w sierpniu, bo-
wiem jest to miesiąc jego urodzin (11
sierpnia 1892 r.). Tak zasłużony dla Pol-
ski człowiek powinien patronować wy-
ścigowi najwyższej kategorii, a nie zwy-
kłemu grupowemu. Chyba dobrą pro-
pozycją byłoby przemianowanie na
przykład gonitwy SK Krasne (kat. A,
pula 52.500 zł, 2200 m, trzyletnie i star-
sze klacze) na gonitwę im. Generała
Andersa. Wszak stadnina Krasne, choć
zasłużona, nie zapisała się złotymi zgło-
skami w historii polskich wyścigów kon-
nych, by mieć własną imienną gonitwę
najwyższej kategorii. Wyhodowano tam
tylko jednego wybitnego konia – klacz
Kliwię, triumfatorkę gonitw Derby, So-
liny i Wielkiej Warszawskiej. A może ze
strony organizatora gonitw i MON po-
jawią się inne ciekawe pomysły, co do
terminu i rangi takiej gonitwy. Tak czy
owak, motorem tego przedsięwzięcia
powinno jednak być MON, ze względu
na wojskowego patrona gonitwy.  

S łużewiec z miesiąca na miesiąc
pięknieje, ale zdarza się, choć
niezbyt często, że sportowy kli-

mat wyścigowych mityngów zakłócają
osoby nadużywające alkoholu, posługu-
jące się wulgarnym słownictwem i wy-
wołujące awantury. W minioną niedzie-
lę grupka młodych ludzi, będących pod
wyraźnym wpływem alkoholu, zacho-
wywała się fatalnie, zupełnie nie zwa-
żając na obecność wielu kobiet i dzieci.
Musiała interweniować ochrona, która
z wielkim trudem zaprowadziła porzą-
dek. Najbardziej krewki członek roz-
ochoconej alkoholem grupki został za-
trzymany przez policję. 

Nie pozwalajmy na robienie ze
Służewca peryferyjnej knaj-
py najniższej kategorii, gdzie

króluje alkohol, agresja i rynsztokowe
słownictwo. Celem nas wszystkich, pa-
sjonatów końskiego sportu, jest pozyski-
wanie nowej publiczności, młodych
roczników, młodych małżeństw z dzieć-
mi wybierających wizytę na torze jako
fajne, kulturalne i ciekawe spędzenie
soboty bądź niedzieli. To, co wydarzy-
ło się w niedzielę przed trybuną środko-
wą, to antypromocja Służewca. Takie
sytuacje nie mogą się powtarzać. Wyści-
gowa publiczność jest wyjątkowo róż-
norodna – od reżyserów filmowych,
znanych aktorów, literatów, poprzez
architektów, przedsiębiorców, dzienni-
karzy, po szarych zjadaczy chleba i lu-
dzi “z miasta”. Wszyscy znamy się od lat
i wzajemnie szanujemy. Reagujmy więc
wspólnie na każdy nieodpowiedzialny,
chamski wybryk. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Kolorowy peleton Poland Bike ponownie zawitał na warszawski Ursynów.
Miłośnicy dwóch kółek rywalizowali w zawodach Poland Bike XC na Kopie Cwila.
Na starcie stawiło się blisko 200 kolarzy i to zarówno tych małych jak i dużych.
Impreza zorganizowana przy ścisłej współpracy z dzielnicą Ursynów m. st.
Warszawy była zaliczana do punktacji Omnium Poland Bike 2017.

– Było widowiskowo. Z jednego miejsca mogliśmy obserwować niemal całą rywalizację – mówi
Grzegorz Wajs, organizator Poland Bike XC i LOTTO Poland Bike Marathon. – Wyścig w formule XC
to jazda na krótkiej rundzie. Ta na Kopie Cwila w wyścigach głównych liczyła 3500 metrów. 

Najdłuższą trasę MAX (17,5 km - pięć rund po 3,5 km) pokonali zawodnicy i zawodniczki w
czterech rocznikach 1999-2002, 1988-1998, 1978-1987 oraz 1977 i starsi. Wśród mężczyzn w
klasyfikacji generalnej zwyciężył Marcin Michalczewski (Legion Serwis), przed Grzegorzem
Marcinkiewiczem (Nasz Bike Team) i Łukaszem Bieleckim (Absolute Bikes RedIngo Team). Rywalizację
kobiet wygrała Adrianna Stępniewska (Opoczno), przed Barbarą Kleczaj (Go Sport AK Sped Team)
i Katarzyną Skurą (Absolute Bikes RedIngo Team).

Wyścig na dystansie FAN (6 km – dwie rundy po 3 km) należał do chłopców i dziewcząt z roczników
2003-2010, startujących w czterech grupach wiekowych. Najszybsi na mecie okazali się Maciej
Petryszyn (UKK Huragan Wołomin) i Maja Cieśla (Warszawski Klub Kolarski). Swoje wyścigi Mini Cross
miały też przedszkolaki, czyli dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat.

– Wrócimy na warszawski Ursynów w połowie lipca – mówi Grzegorz Wajs, organizator imprez
Poland Bike. – W dniach 14-16 lipca wspólnie z Urzędem Dzielnicy i Warszawskim Klubem Kolarskim
zorganizujemy Mistrzostwa Polski MTB w formule XC. Areną rywalizacji będzie Wzgórze Trzech
Szczytów, czyli doskonale znana miłośnikom kolarstwa Góra Kazury. To będą trzy dni pełne
niesamowitych emocji.

Teraz pora na LOTTO Poland Bike Marathon. W najbliższą niedzielę 28 maja kolarski peleton
amatorów MTB odwiedzi Górę Kalwarię. Wystartować może każdy. Wystarczy mieć rower i kask.

Więcej na www.polandbike.pl i www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon.

Zawody Poland Bike XC na Ursynowie

Czekamy na gonitwę upamiętniającą generała Władysława Andersa

Tymczasem brawa zbiera Bush Brave 

BBuusshh BBrraavvee ppoodd TToommááššeemm LLuukkáášškkiieemm lleekkkkoo wwyyggrryywwaa ggoonniittwwęę RRuulleerraa.. NNaa ddrruuggiimm ppllaanniiee ffiinniisszzuujjąąccyy IInnccooggnniittoo ddoossiiaaddaannyy
pprrzzeezz MMiillaannaa ZZaattlloouukkaallaa..

FOTO: MATEUSZ BŁASZCZAK/TOR SŁUŻEWIEC  
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KREDYTY i Pożyczki
wieloratalne dla wszystkich, 
690 015 112; 608 541 272

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

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

DREWNO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DREWNO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

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

SKUP książek, dojazd, 
509 548 582

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

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

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

bezstresowo, skutecznie, 
605 783 233

POKOJE BIUROWE do
wynajęcia: 26 m2, 

36 m2, 41 m2, 
Warszawa Ursynów. 

Ceny promocyjne 
798 427 770

DO WYNAJĘCIA 
dom z ogrodem 
na przedszkole 

lub żłobek 
Piaseczno-Żabieniec, 

603 202 133 

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

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
SPRZEDAM pawilon handlowy

20 m2, Ochota, okazja! 
601 303 660

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

“Van Der Zal” pilnie i
okazyjnie sprzeda tematy:.

Pełną ofertę wraz ze
zdjęciami otrzymasz drogą

mailową.
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net

Mieszkania:
!Centrum 70 m2, piękne

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

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

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

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

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

Domy:
! 300 m2, do wejścia, Ursynów,

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

blisko metra, cisza, spokój, 
601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Działki:
!Działka Konstancin-

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

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

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

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

!Wilanów, 1140 m2, wszystkie
media, 565 tys. zł, 601 720 840

!Wilanów, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem,
400 zł/m2, 601 720 840

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

Do wynajęcia:
!Konstancin - do wynajęcia

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

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

Lokale handlowe:
!Ursynów, lokal  43 m2. Dobry

standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,  
601 720 840,

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

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

“Van Der Zal” pilnie szuka dla
swoich klientów: mieszkań,

apartamentów, domów,
rezydencji,

niezabudowanych działek
gruntu w południowej części

Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, Stegny,

Ursynów, itd.). 
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net 

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 
“Van Der Zal” pilnie
poszukuje mieszkań

dwupokojowych,
trzypokojowych i

czteropokojowych do kupna
bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

FRYZJERKĘ, uczennicę, 
501 333 649

MAGAZYNIER, skład
budowlany Piaseczno, 
609 115 711 

PANIĄ do pracy w pracowni
garmażeryjnej, Mysiadło, 
603 68 65 61

PILNIE zatrudnimy Panią do
sprzątania w przedszkolu i pomocy
w kuchni. Praca na pełny etat.
Umowa o pracę. Atrakcyjne
wynagrodzenie, 601 778 504

POTRZEBNY emeryt na
parking, 691 473 778

POTRZEBNY kierowca
samochód ciężarowy HDS
Piaseczno, 609 115 711 

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

SKLEP ogólnospożywczy w
Piasecznie zatrudni ekspedientkę,
tel. 501 077 493, 501 406 160 

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

SZKOŁA PODSTAWOWA nr
323 ul. Hirszfelda 11 zatrudni od
dnia 15.08.17r. pracowników:
dozorcy, woźnej. pomoc
nauczyciela. 

Oferty proszę składać do
sekretariatu szkoły. 

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

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

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B
oraz C Warszawa, 533 311 533 

ZATRUDNIĘ: ślusarz-spawacz;
ślusarz, lakiernik proszkowy,
konstruktor – wyroby z blachy, rur
i profili. Gożków k/Piaseczna, 
602 253 180, e-mail: 

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

ANTENY, 603 375 875
AUDIO-TV, naprawa, 

668 108 222

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16

DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DOMOFONY, 603 375 875
DRZEWA, krzewy, cięcie, 

501 311 371
ELEKTROAWARIA, 

507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507 153 734
GLAZURA, remonty, 

796 664 599

GLAZURNIK
690 61 30 31

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

MALOWANIE, gładź, 
505 73 58 27

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

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

NAPRAWA 
laptopów

668 108 222

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

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

OCIEPLANIE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej, 
794 027 037

PRZEGRYWANIE  
kaset video na płyty DVD,

502 288 514

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

REMONTY, 603 649 537
REMONTY - budowlane,

ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

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

STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE, 

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

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

TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WYLEWKI agregatem, 
668 327 588

WRÓŻBITKA, 501 623 919,
tanio, 506 030 088

WRÓŻKA, 22 648 68 41, 602
731 299

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

DOM OPIEKI 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

WWedle żyedle życzczenia – trenia – tr udnieudnie jj
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje JJoollaannttaa TTaarrsskkaa
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,, BBoogguussłłaaww LLaassoocckkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB ““JJaarryy”” 

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

NNiieeddzziieellaa,, 2288 mmaajjaa,, 1188..0000::
“Czar piosenki retro” - koncert
z okazji 116. rocznicy urodzin
Mieczysława Fogga. Wyk. Woj-
ciech Dąbrowski oraz laureaci
Ogólnopolskich Festiwali Pio-
senki Retro im. Mieczysława
Fogga: Anna Maria Adamiak
(Złoty Liść Retro 2012), Olgierd
Buczek (Złoty Liść Retro 2011),
Maciej Klociński (Złoty Liść Re-
tro 2013), Tadeusz Woźniakow-
ski (Złoty Liść Retro 2012). Gość
honorowy: Michał Fogg (pra-
wnuk Mieczysława). Wstęp
wolny.

CCzzwwaarrtteekk,, 11 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000::
wernisaż wystawy uczestników
(dzieci i młodzieży) bezpłatnych
warsztatów plastycznych w Do-
mu Sztuki. Wstęp wolny.* (Do
niedzieli, 28 maja, Galeria Domu
Sztuki zaprasza na wystawę fo-
tograficzną Ewy Żelewskiej-Flo-
rek “Nadbużańskie 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 m.st. War-
szawy.

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

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

2266 mmaajjaa ((ppiiąątteekk)) ggooddzz.. 1177,,0000
- Koncert z cyklu “Muzyka łączy
pokolenia” pn. “ŚPIEWAM DLA
CIEBIE MAMO”. Opieka arty-
styczna i prowadzenie koncertu
- Izabela Wardak. Akompania-
ment i opracowanie muzyczne -
Agata Klichowska i Eugeniusz
Strociak. Wstęp - zaproszenia.

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

2255..0055..,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1155..3300
Bezpieczny senior  - nowe meto-
dy oszukiwania seniorów, wyłu-

dzenia, zagrożenia w cyberprze-
strzeni itd. (spotkanie z policjan-
tami). Wstęp wolny

2277..0055,, ssoobboottaa,, ggooddzz.. 1177..0000 -
Koncert słoneczny A W SERCU
CIĄGLE MAJ. Wystąpi zespół
wokalny “Wyżyny”. Obowiązu-
ją wejściówki. (wydawane będą
od 22.05. od. godz. 18.00).

2288..0055,, ggooddzz.. 1188..0000 - Spektakl
teatralny - Teatr Kontrapunkt -
KANTATA NA CZTERY SKRZY-
DŁA. Wstęp wolny.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2255..0055 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
Język - historia - kultura pt.: Sy-
tuacja 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!!!!!!

Informacja dla chętnych 
do działania na 

rzecz środowiska
Spotkanie grupy inicjatywnej na rzecz utworzenia Klubu Zrów-

noważonego Rozwoju “Potok” odbyło się 11 maja 2017 r. Omó-
wiono główne założenia jego działalności ukierunkowane na za-
pewnienie na obszarze Dzielnic stołecznych przyległych do Poto-
ku Służewskiego optymalnych warunków dla zdrowia i życia lu-
dzi, przyrody i kultury we współpracy z innymi organizacjami spo-
łecznymi, strukturami samorządowymi i państwowymi.

Kolejne spotkanie poszerzonej grupy inicjatywnej, mające na
celu założenie Klubu, odbędzie się 8 czerwca 2017 r. /początek
o godz. 17.00/ w sali nr 302 /III piętro/ Ratusza Dzielnicy Wi-
lanów, ul. Klimczaka 4.

Chętni do uczestnictwa w tym spotkaniu i do działania w
Klubie “Potok” mogą zgłaszać swoje propozycje nt. struktury, za-
kresu i form jego aktywności.

Kontakt w tej sprawie - Katarzyna Radzikowska, Przewodni-
cząca Komisji Środowiska, Ekologii i Rolnictwa Rady Dzielnicy
Wilanów m. st. Warszawy, ul. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa,
katarzyna.radzikowska@onet.pl

Jubileusz 40-lecia Ursynowa
Z okazji jubileuszu 40-lecia Ursynowa, Urząd Dzielnicy Ursynów organizuje Wielką Paradę, któ-

ra wystartuje 3 czerwca, w  sobotę,  o godz. 11.30. Jako miejsce zbiórki wyznaczono ulicę Suro-
wieckiego - na odcinku al. KEN – Zatorskiego. Uczestnicy pokonają trasę od stacji metra Ursynów
do stacji Imieln , czyli niespełna 2 km.

„Pokażmy wszyscy jak na Ursynowie żyło się w przeszłości, jak żyjemy teraz, jak spędzamy czas
wolny…, po prostu - jacy jesteśmy! Pokażmy, że potrafimy razem świętować nasz jubileusz!” - mó-
wi o paradzie Burmistrz Dzielnicy Robert Kempa.

Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych – grupowo i indywidualnie. Mile widziana sty-
lizacja na modę z lat 70/80. Można iść lub jechać! Będzie muzyka i prezentacja uczestników - or-
ganizacji, które wcześniej się zarejestrują. Zgłoszenia nie dotyczą indywidualnych osób, ale grup
i zmotoryzowanych, przyjmowane są drogą elektroniczną na maila parada@ursynow.pl. Na za-
kończenie imprezy przewidziano urodzinowy gigatort.

Najlepsi gimnastycy w Arenie Ursynów
W dniach 26-28 maja (piątek-niedziela) w Arenie Ursynów  przy

Pileckiego 122 odbędą się mistrzostwa Polski we wszystkich dys-
cyplinach gimnastycznych: gimnastyce sportowej, gimnastyce ar-
tystycznej, akrobatyce, skokach na trampolinie i skokach na ścież-
ce. Wystąpi blisko 350 zawodników i zawodniczek z 53 klubów.
Przewodniczącą Honorowego Komitetu Patronackiego jest naj-
sławniejsza polska sportsmenka Irena Szewińska. Zawody rozpo-
czynają się każdego dnia o godz. 9.00, a kończą: w piątek około
18.00, w sobotę około 21.00, a w niedzielę o 15.00. Wstęp wolny. 
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