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C o  s i ę  z d a  r z y  ł o . . .C o  s i ę  z d a  r z y  ł o . . .
Ty dzień Rów no ści za na mi

Pod czas te go rocz nej edy cji Ty go dnia Rów no ści od by ło się wie le in te re su ją cych wy da rzeń, któ -
rych ce lem by ło pro mo wa nie po staw rów no ścio wych. Ty dzień Rów no ści na Ur sy no wie za in au gu -
ro wa li bur mistrz Piotr Gu ział i ak ty wist ka miej ska Jo an na Er bel. 23 ma ja na maszt przez Ra tu szem
Dziel ni cy Ur sy nów wcią gnię to tę czo wą fla gę. Bez po śred nio po otwar ciu od by ła się de ba ta „Sa mo -
rząd te ry to rial ny – czy po wi nien an ga żo wać się w pro mo wa nie rów no ści?” z udzia łem Jo an ny Er -
bel (Zie lo ni) i Se ba stia na Wierz bic kie go (SLD) i go spo darz spo tka nia Pio tra Gu zia ła.

Szcze gól nie waż nym punk tem w ra mach ca ło ty go dnio we go wy da rze nia był test  do stęp no ści in -
fra struk tu ry pu blicz nej dla osób po ru sza ją cych się na wóz kach in wa lidz kich prze pro wa dzo ny
przez bur mi strza Gu zia ła i pra cow ni ków Urzę du w to wa rzy stwie oso by na co dzień zma ga ją cej się
z wy so ki mi kra węż ni ka mi, bra kiem od po wied nich po chyl ni, wind, czy z chod ni ka mi za sta wio ny -
mi sa mo cho da mi.

Pod czas ca łe go Ty go dnia Rów no ści w ur sy now skim Ra tu szu moż na by ło oglą dać wy sta wę pt.
„Pro jekt Ber li n- Yog yaka rta”. Jej ce lem jest przy po mnie nie hi sto rii prze śla do wań ge jów, les bi jek, osób
bi sek su al nych i trans gen de ro wych przez na zi stów pod czas ich pa no wa nia w Eu ro pie oraz pod kre -
śle nie, że pra wa czło wie ka są nie zby wal ną wła sno ścią wszyst kich lu dzi, rów nież osób nie he te ro -
sek su al nych.

Mi strzo stwa Pił ki Noż nej o Pu char Bur mi strza Ur sy no wa

31 ma ja na te re nie Przed szko la nr 352 przy ul. Te li gi od był się Fi nał Mię dzy gru po wych Mi strzostw
Pił ki Noż nej o Pu char Bur mi strza Ur sy no wa Pio tra Gu zia ła. Pu char zwy cięz com wrę czył za stęp ca
bur mi strza Wi told Ko ło dziej ski.  

Roz gryw ki  trwa ją ce od 20 do 31 ma ja prze pro wa dzo no wśród ro dzi ców dzie ci Przed szko la nr
352 oraz miesz kań ców Ur sy no wa, któ rzy są czyn ny mi spor tow ca mi, pił ka noż na jest ich hob by i
spo ty ka ją się w wol nym cza sie na bo iskach i po dwór kach Ur sy no wa. Im pre za mia ła na ce lu in te -
gra cję spo łecz no ści Ur sy no wa i ak tyw ne, mię dzy po ko le nio we spę dza nie cza su.

W Mi strzo stwach bra ło udział 12 dru żyn. Każ da sy gno wa na by ła na zwą pań stwa eu ro pej skie -
go. W skład dru żyn wcho dzi li ro dzi ce i dzie ci z przed szko la,  jak rów nież ich bli scy oraz zna jo mi.
O ty tuł Mię dzy gru po we go Ur sy now skie go Mi strza Pił ki Noż nej w wiel kim fi na le ry wa li zo wa ły dru -
ży ny :Bel gii, Da nii oraz Wę gier. Zwy cię ską dru ży ną zo sta ła Da nia.

Or ga ni za to rem roz gry wek by ło Przed szko le nr 352 przy współ pra cy z Urzę dem Dziel ni cy Ur sy -
nów oraz przy wspar ciu Ma zo wiec kie go Związ ku Pił ki Noż nej. Wy da rze nie od by ło się pod pa tro -
na tem Bur mi strza Dziel ni cy Ur sy nów.

No we sta cje Ve tu ri lo

Do koń ca sierp nia na Mo ko to wie, Pra dze -Po łu dnie, w Ur su sie i na Wo li po wsta ną ko lej ne wy po -
ży czal nie miej skich ro we rów Ve tu ri lo. W czwar tek - w obec no ści władz dziel nic fi nan su ją cych roz -
wój sys te mu - Za rząd Trans por tu Miej skie go pod pi sał umo wę z ope ra to rem sie ci fir mą Ne xt bi ke.

– Mo da na ro wer trwa. Dzię ki Ve tu ri lo w cią gu za le d wie trzech lat sta li śmy się ro we ro wą sto li -
cą Pol ski. Z na sze go sys te mu ko rzy sta na co dzień 180 tys. użyt kow ni ków, a ro we ry by ły wy po ży -
cza ne pra wie 3 mln ra zy. Dzię ki je go roz bu do wie o ko lej nych kil ka na ście sta cji i 209 ro we rów bę -
dzie mo gło z nie go ko rzy stać jesz cze wię cej miesz kań ców – mó wi Han na Gron kie wi cz-Waltz, pre -
zy dent m.st. War sza wy.

Dzia ła ją cy od sierp nia 2012 ro ku sys tem ro we ru miej skie go w War sza wie li czy obec nie 174 wy -
po ży czal nie. Do koń ca sierp nia przy bę dą no we sta cje, któ rych lo ka li za cje zo sta ły wy bra ne przez
wła dze Dziel nic, po kon sul ta cjach z ZTM oraz miesz kań ca mi.

Sta ra to praw da, że punkt wi -
dze nia za le ży od punk tu sie -
dze nia. In a czej się oce nia

świat zza kie row ni cy Rolls Roy ce’a
niż zza krat wię zie nia, a obiad po -
da ny przez wy fra czo ne go kel ne ra
sma ku je o wie le le piej niż reszt ki je -
dze nia de spe rac ko wy grze by wa ne
ze śmiet ni ka. Za pal czy wy ki bic le -
piej wie jak strze lać kar ne go od
Leo Mes sie go i Cri stia no Ro nal do,
zaś zo bo wią za ny z urzę du do cał -
ko wi tej wstrze mięź li wo ści płcio wej
ksiądz uwa ża, że w in struk ta żu
przed mał żeń skim jest ekspertem. 

Z wa żyw szy, że ska la ocen jest
za wsze względ na, współ cze -
śni hi sto ry cy nie cze pia ją się

ra czej mar szał ka Śmi głe go -Ry dza,
cho ciaż to on w 1938 z wiel kim za -
pa łem współ de cy do wał o za ję ciu
przez woj sko pol skie na le żą ce go
do Cze cho sło wa cji Za ol zia (tak jak
te raz Wła di mir Pu tin za jął no mi -
nal nie ukra iń ski Krym), a we
wrze śniu 1939 Rydz umknął z kra -
ju w ob li czu mi li tar nej klę ski po
wkro cze niu z jed nej stro ny Niem -
ców, z dru giej So wie tów. Mi mo to
ma na war szaw skim Po wi ślu park
swe go imie nia. 

W prze ci wień stwie do Ry dza
zmar ły nie daw no miesz -
ka niec Mo ko to wa, ge ne -

rał Woj ciech Ja ru zel ski, ma tyl ko
kwa te rę na Po wąz kach i na wet po
śmier ci na zy wa ny jest kon for mi stą,
słu gu sem Mo skwy i tchó rzem, choć
ten ostat ni ter min aku rat nie bar dzo

pa su je do żoł nie rza, któ ry prze szedł
bo jo wy szlak do sa me go Ber li na i
ani ra zu nie zrej te ro wał z po la wal -
ki, że by się gdzieś – jak Śmigły –
bez piecz nie za de ko wać. Oczy wi ście,
obok wo jen nych za sług ma ge ne rał
też sze reg nie ma łych grze chów na
su mie niu, a jed nym z nich by ło fir -
mo wa nie “brat niej” in ter wen cji tzw.
Lu do we go Woj ska Pol skie go w ce lu
stłu mie nia Pra skiej Wio sny, czy li
tro chę po dob ne do czy nu Śmi głe -
go -Ry dza na dep nię cie na od cisk na -
szym po łu dnio wym są sia dom. 

P rzy po mi nam tych kil ka fak -
tów, by na tym tle wy ra zić
ra dość z 25-le cia cał ko wi cie

wol nej Pol ski, w ja kiej nie mia łem
szans się uro dzić, po nie waż w mo -
men cie me go przyj ścia na świat
znaj do wa ła się już pod bu tem so -
wiec kim, któ ry w pierw szych la -
tach po dru giej woj nie świa to wej
szcze gól nie nas uwie rał. Zda ję so -
bie spra wę, że mej ra do ści wie le
osób w kra ju by najm niej nie po -
dzie la. Nie ma ło Po la ków tę sk ni po
pro stu za PRL-em, któ ry nie mal
wszyst kich oby wa te li zu ni fi ko wał,
ska zu jąc ich na ży cie sza re i bied ne,
nie po rów ny wal ne z wa run ka mi
by to wa nia na Za cho dzie. Za tam -
tą bie dę, dzie lo ną  po rów no, nie -
któ rzy chęt nie od da li by dzi siej szy
do bro byt sto sun ko wo nie du żej czę -
ści spo łe czeń stwa, bo kto so bie nie
ra dzi na wol nym ryn ku, ten z wes -
tchnie niem ża lu wspo mi na pe ere -
low skie gwa ran cje so cjal ne. A
zwłasz cza ową iro nicz nie sfor mu -
ło wa ną za sa dę: czy się stoi, czy się
le ży, ty siąc zło tych się na le ży. 

C hoć to obec nie nie mod ne,
wie le osób za uwa ża nie -
zmien ność sfor mu ło wa ne -

go przez Ka ro la Mark sa spo łecz -
ne go pra wa: byt okre śla świa do -
mość. Stąd na przy kład prze cho -
dze nie po li ty ków z jed nej par tii
do dru giej, gdy ta pierw sza nie

za pew nia po sa dy na od po wied -
nim po zio mie. In nym przy kła dem
jest kon te stu ją cy dzi siej szą Pol skę
za słu żo ny sa ty ryk z Wilanowa
Jan Pie trzak, któ ry uwa ża, że oj -
czy zna w dzi siej szym wy da niu jest
zła, po nie waż nie da je mu lo ka lu
na wy stę py, a tak zwal cza na przez
nie go PRL jed nak da wa ła i mo że
dla te go Ja nek mógł pro wa dzić
ską di nąd świet ny ka ba ret Pod
Egi dą (pań stwa?). Ży wą ilu stra -
cją mark sow skie go pra wa wy da -
je się po li tyk -ka me le on Ry szard
Czar nec ki, któ ry szu ka jąc grun tu
pod no ga mi za cią gał się ko lej no

pod sztan da ry: Nie za leż ne go
Zrze sze nia Stu den tów, Ru chu Po -
li ty ki Re al nej, Unią Po li ty ki Re -
al nej, Zjed no cze niem Chrze ści jań -
sko -Na ro do we go, Wy bor czej Ak -
cji Ka to lic kiej, Ka to lic kie go Ko -
mi te tu Wy bor cze go “Oj czy zna”,
Ak cji Wy bor czej So li dar ność, Ak -
cji Wy bor czej So li dar ność Pra wi -
cy, Ko mi te tu Wy bor cze go Wy bor -
ców Nasz Wro cław, Sa mo obro ny
RP i wresz cie PiS. A po dro dze stu -
kał też wie lo krot nie do fur ty Pol -
skie go Związ ku Pił ki Noż nej, w
któ rym zresz tą na czas pe wien
zdo łał się za nu rzyć. I pew nie pod -

pi sał by z sa mym dia błem cy ro -
graf, gdy by mu to da wa ło istot ne
ko rzy ści ma te rial ne. 

J est gru pa Po la ków od są dza -
ją ca Rzecz po spo li tą XXI wie -
ku od czci i wia ry ja ko twór

bę dą cy zro dzo nym w Mag da len ce
nie ślub nym dziec kiem z ko niunk -
tu ral ne go związ ku daw nych opo -
zy cjo ni stów z “So li dar no ści” i pró -
bu ją cych się z ni mi do ga dać post -
ko mu ni stycz nych apa rat czy ków.
W oczach tak kom bi nu ją cych oby -
wa te li wiecz ny bun tow nik PRL
Adam Mich nik po to wy szedł zza
krat, że by zo stać ob lu bie ni cą sze fa

MSW Cze sła wa Kisz cza ka i ogło sić
go urbi et or bi “czło wie kiem ho no -
ru”. Pu bli cy sta Ra fał Ziem kie wicz
stwo rzył ne ga tyw ny ter min po li -
tycz ny “mich ni kowsz czy zna”, przy
któ rym na wet dulsz czy zna brzmi
jak kom ple ment. 

N a sze mu sym pa tycz ne mu
są sia do wi z Mo ko to wa,
po sło wi na Sejm Ar tu ro wi

Gór skie mu nie po do ba się dla od -
mia ny sam ustrój no wej RP i pan
Ar tur chęt nie za mie nił by re pu bli -
kę na mo nar chię przy za ło że niu, że
Je zus Chry stus zo stał by ko ro no -
wa ny na jej kró la. Sko ro ma my
wresz cie nie skrę po wa ną wol ność,
jed ni ma ją pra wo no bi li to wać śp.
pre zy den ta Le cha Ka czyń skie go
po chów kiem na Wa we lu, in ni (oj -
ciec Ry dzyk!) - na zy wać je go po ło -
wi cę cza row ni cą, a jesz cze in ni -
przy da wać pre mie ro wi Do nal do wi
Tu sko wi mia no zdraj cy. 

N a stro nie 6 pu bli ku je my
dwu głos z ur sy now skich
opłot ków, od wo łu ją cy się

do prze ło mo we go mo men tu wy -
bo rów par la men tar nych 4 czerw -
ca 1989, po któ rych pa dła w Pol -
sce ko mu na. Wspo mi na ją to lu -
dzie z prze ciw nych stron ba ry ka -
dy: prze wod ni czą cy Związ ku Za -
wo do we go Pra cow ni ków Pol skiej
Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej -
Woj ciech Wi śniew ski i le gen dar -
ny front man “So li dar no ści” Woj -
ciech Ce liń ski. Dziś oka zu je się, że
ów cze sna wła dza - za miast na po -
stęp – zde cy do wa ła się na pod stęp,
że by się w koń cu prze ko nać, że kto
pod kim doł ki ko pie, ten sam w
nie wpa da. Co naj cie kaw sze zaś,
ze słów zna ją ce go ku li sy KC PZPR
Wi śniew skie go wy ni ka, iż dla oba -
le nia ko mu ny nie był po trzeb ny
od po wied nio sil ny cios. Wy star -
czył Cio sek. 

P A S  S M I  TA

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

O b a l i ć  k o m u n ę  j e d n y m  C i o s k i e mO b a l i ć  k o m u n ę  j e d n y m  C i o s k i e m
RYS. PETRO/AUGUST

Pro gram Dni Ur sy no wa 2014
Ma ła sce na, 11:00-16.00 
Otwar cie Dni Ur sy no wa 2014 oraz pro gram ar ty stycz ny przy go to wa ny przez pla ców ki przed -

szkol ne, szko ły pod sta wo we i gim na zja
Du ża sce na – kon cer ty, od 16.00 do ok. 22.00
– IGO & ADO, ok. godz. 16.35
– MAR GA RET, ok. godz. 17.00
– HI SU, ok. godz. 18.35
– RY SZARD RYN KOW SKI, ok. godz. 19.50
– AFRO MEN TAL, ok. godz. 20.55
PO KAZ SZTUCZ NYCH OGNI ok. 22.00
ATRAK CJE PIK NI KO WE, 11.00-19.00
Stre fa dla dzie ci
Plac za baw, zjeż dżal nie, dmu chań ce, ma lo wa nie bu ziek, eu ro bun gee, wspi nacz ka, ba sen.
Mo bil ne sto isko PRY MAT – Sma ki La ta – pokazy
Na te re nie im pre zy usta wio ne zo sta nie spe cjal ne, mo bil ne sta no wi sko ku li nar ne, w któ rym mi -

strzem ce re mo nii bę dzie Ro bert So wa.Zapre zen tuje on pro duk ty spo żyw cze, sprzę t ku chen ny... Moż -
na or ga ni zo wać tra dy cyj ne pre zen ta cje, ale nic nie za stą pi skwier cze nia mię sa na pa tel ni, czy
uno szą cego się za pachu.

STO ISKO RA DIA ZŁO TE PRZE BO JE 
W ra mach let niej tra sy Ra dia Zło te Prze bo je na Wa ka cjach, na Dniach Ur sy no wa po ja wi się ple -

ne ro we stu dio ra dio we, z któ re go na ży wo nada wa ne bę dą re la cje z im pre zy. Każ dy bę dzie mógł
zo ba czyć jak wy glą da pra ca dzien ni ka rzy ra dio wych, jak prze pro wa dza się wy wia dy emi to wa ne
na an te nie oraz do wie dzieć się te go wszyst kie go cze go nie wi dać w ra dio, a fak tycz nie tam się dzie -
je. Po nad to bę dzie moż li wość wzię cia udzia łu w spe cjal nych, ra dio wych kon kur sach.

Mia stecz ko Zdro wia i Bez pie czeń stwa
– Mam mo bus
– Zdro we ką ci ki dla dzie ci
– Kon sul ta cje psy cho lo gicz ne
– Kon sul ta cje ubez pie cze nio we
Mia stecz ko Woj sko we
– Wy stęp Or kie stry Woj sko wej 
– Po kaz bro ni strze lec kiej
– Po kaz in dy wi du al ne go wy po sa że nia żoł nie rza z moż li wo ścią przy mie rze nia
– Sta no wi sko z tre na że ra mi pod łą czo ny mi do bro ni strze lec kiej 
– Po kaz wo zu woj sko wej stra ży po żar nej i ka ret ki
– Po kaz sprzę tu z Mu zeum Woj ska Pol skie go -n amiot ze sprzę tem i uzbro je niem żoł nie rzy GROM
– Po kaz dział ka prze ciw lot ni cze go i po kaz ze sta wu prze ciw lot ni cze go Grom z tre na że rem - bę -

dzie moż na ste ro wać ni mi i „po strze lać do ce lów la ta ją cych”
Mia stecz ko Pro mo cyj ne Urzę du Dziel ni cy Ur sy nów
Swo ją ofer tę za pre zen tu ją in sty tu cje i or ga ni za cje zwią za ne z dziel ni cą: bez płat ne ba da nia w na -

mio cie Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go Za kła du Opie ki Zdro wot nej War sza wa-U rs ynów, uczta in te -
lek tu al na przy go to wa na przez Bi blio te kę Pu blicz ną im. Ju lia na Ur sy na Niem ce wi cza, re kre acja ru -
cho wa w na mio cie Ur sy now skie go Cen trum Spor tu i Re kre acji. Swo je sto iska przy go tu ją or ga ni -
za cje po za rzą do we sku pio ne w Dziel ni co wej Ko mi sji Dia lo gu Spo łecz ne go. Bę dzie moż na rów nież
po dy sku to wać o spra wach dziel ni cy z ur sy now ski mi rad ny mi. 

Or ga ni za to rem imprezy jest Urząd Dziel ni cy Ur sy nów. Part ne rem stra te gicz nym  Ra dio Zło te Prze -
bo je, a sa mo wy da rze nie in au gu ru je tra sę Zło te Prze bo je na Wa ka cjach. Part ne rem Głów nym wy -
da rze nia jest MA RVI POL. Re ali za cją Dni Ur sy no wa 2014 zaj mu je się Sto łecz na Es tra da.
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W pią tek 30 ma ja, w 113.
rocz ni cę uro dzin Mie czy sła wa
Fog ga, w Stu diu Kon cer to wym
Pol skie go Ra dia im. Wi tol da Lu -
to sław skie go, pod Ho no ro wym
Pa tro na tem Mi ni stra Kul tu ry i
Dzie dzic twa Na ro do we go Bog -
da na Zdro jew skie go, Pre zy den -
ta War sza wy Han ny Gron kie wi -
cz-Waltz i Ro dzi ny Fog gów, od -
był się nie po wta rzal ny kon cert
pod su mo wu ją cy 10 lat Ogól no -
pol skich Fe sti wa li Pio sen ki Re tro
im. Mie czy sła wa Fog ga, w któ -
rym wy stą pi li ar ty ści trzech po -
ko leń, lau re aci Zło tych Li ści Re -
tro OFPR z lat 2004-2013.

Zna ko mi tą for mę za pre zen -
to wa li go ście ho no ro wi: pio sen -
ka rze Sła wa Przy byl ska, Ol gierd
Bu czek, Jo lan ta Ku bic ka i Ta de -
usz Woź nia kow ski oraz pia ni ści

Cze sław Ma jew ski, Zbi gniew Ry -
marz i Ta de usz Su choc ki. 

Wy stą pi li zna ni ar ty ści: An na
Ma ria Ada miak, Ja cek Bor kow -
ski, An na Ko mo row ska, Ewa Ma -
ko ma ska, Woj ciech Mach nic ki,
Ma rek Ra vski, Be ata Ro ma now -
ska i Da riusz Wój cik z Gdań ska.
Na gro dę Ju bi le uszo wą Mi ni stra
Kul tu ry z oka zji 35-le cia pra cy
ar ty stycz nej otrzy ma ła Da nu ta
Stan kie wicz. 

God ny mi na stęp ca mi Mi -
strzów oka za li się przed sta wi -
cie le mło de go po ko le nia, któ rzy
za chwy ci li słu cha czy: Aga ta
Grześ kie wicz z Olsz ty na (lau re -
at ka Grand Prix X OFPR’2013),
Jo an na Hort, Ma ciej Klo ciń ski i
pia ni sta Da wid Lud kie wicz. 

Ur sy nów re pre zen to wa li Kry -
sty na i Pa weł Ko chan kie wi czo -

wie, twór cy ze spo łu De reń, lau -
re aci kon kur su wo kal ne go I
OFPR’2004.

Po my sło daw cą i or ga ni za to -
rem kon cer tu był dy rek tor ar ty -
stycz ny OFPR Woj ciech Dą brow -
ski, któ ry kon cert pro wa dził.
Mul ti me dial ną pre zen ta cję
przed wo jen nej War sza wy przy -
go to wał te go rocz ny ma tu rzy sta
Ad rian Wo łow ski, pro wa dzą cy
na Fa ce bo oku pro fil War sza wa
przed wo jen na. Za pre zen to wa -
no tak że frag men ty fil mu ani -
mo wa ne go War sza wa 1935
(prod. New born).

XI edy cja Fe sti wa lu od bę dzie
się, jak zwy kle, w paź dzier ni ku.
Już dziś za pra sza my mi ło śni ków
pio sen ki re tro na kon cer ty i im -
pre zy to wa rzy szą ce. W D

F o t o  L e c h  K o w a l s k i

Jak za daw nych lat
Kon cert pod su mo wu ją cy 10 lat Ogól no pol skiego Fe sti wa lu Pio sen ki Re tro im. Mie czy sła wa Fog ga

Ta de usz Wo znia kow ski
śpie wał jak zwy kle przy 
wła snym akom pa nia men cie

Dariusz Wójcik zaimponował wykonaniem „Ostatniej Niedzieli” operowym głosem Nie zabrakło przedstawicieli Ursynowa, bo zaśpiewali Krystyna i Paweł Kochankiewiczowie (Dereń)

Gospodarz wieczoru Wojciech Dąbrowski jako pierwszą poprosił do mikrofonu Sławę Przybylską Danuta Stankiewicz zaimponowała piosenkami z kręgu kultury żydowskiej

Nie zwy kle mi ło nam po in for mo wać, że ru szy ła ko lej na
edy cja wy cie czek po Par ku Na to liń skim or ga ni zo wa -
nych przez Dziel ni cę Ur sy nów. Co nie dzie lę prze wod ni -
cy opro wa dza ją sie dem grup po dwa dzie ścia osób. 

Obec na edy cja ru sza ła 25 ma ja i po trwa do 29 czerw ca. W trak -
cie zwie dza nia miesz kań cy bę dą mie li moż li wość zo ba cze nia wnę -
trza pa ła cu, sar ko fa gu pa tron ki Na to li na, Na ta lii z Po toc kich San -
gusz ko wej, mo stu mau re tań skie go, „ru in” akwe duk tu rzym skie go
i pół dzi kie go Las Na to liń ski, któ ry był ple ne rem fil mu „Pan Ta de -
usz” w re ży se rii An drze ja Waj dy. 

Wy ciecz ki od by wa ją się w każ dą nie dzie lę. Pierw sza gru pa wcho -
dzi na te ren par ku o go dzi nie 10:00. Ko lej ne o każ dej peł nej go dzi -
nie. Ostat nia gru pa roz po czy na zwie dza nie o 16:00. 

Wy ciecz ki są bez płat ne, ale obo wią zu ją za pi sy, któ re pro wa dzo -
ne od godz. 10.00 są w po prze dza ją cy wy ciecz kę po nie dzia łek.
Zgło sze nia przyj mo wa ne są ma ilo wo pod ad re sem in fo sport@ur sy -
now.pl (ko niecz ne da ne: da tą i go dzi ną wy ciecz ki, imio na i na zwi -
ska wszyst kich za pi sy wa nych osób, nu me rem te le fo nu i ad re sem ma -
ilo wy). Dla osób nie mo gą cych sko rzy stać z In ter ne tu są prze zna czo -
ne za pi sy te le fo nicz ne pod nu me rem 22 545 74 59. Jed na oso ba mo -
że zgło sić (te le fo nicz nie lub ma ilo wo) max. 4 oso by. ursynow.pl

Urząd Dziel ni cy za pra sza na wy ciecz ki do Par ku Na to liń skie go 
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Bur mistrz Gu ział spo tkał się w ostat nim ty go dniu ma ja z miesz kań ca mi oko lic ul.
Man da ryn ki, Lan cie go, Mig da ło wej i La sku Brzo zo we go. W spotkaniu wzięli też
udział radni Paweł Lenarczyk i Piotr Skubiszewski. Głów nym te ma tem py tań miesz -
kań ców by ły grun ty spół dziel ni „Przy Me trze” i spra wa ob wod ni cy.

W kwe stii grun tów stwier dził, że tym zaj mu je się do de le ga tu ra Biu ra Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia -
mi m.st. War sza wy. Do dał rów nież, że dziel ni ca nie ma nic do po wie dze nia w tej kwe stii.

Bu do wa Ob wod ni cy, któ ra przez ok. 1,5 ki lo me tra ma prze bie gać w tu ne lu, tak że jest po za moż -
li wo ścia mi kon struk tyw nych dzia łań Urzę du Dziel ni cy. Bur mistrz Gu ział za chę cił je dy nie do ko mu -
ni ko wa nia się z GDD KiA po przez Urząd, któ ry, zgod nie z pra wem ma kom pe ten cje do prze sy ła nia py -
tań do za in te re so wa nych stron. Po nie dział ko wa dys ku sja od by ła się w ra mach co ty go dnio wych spo tkań
miesz kań ców ur sy now skich kwar ta łów. Na stęp ne przy go to wy wa ne jest na po nie dzia łek 9 czerw ca na go -
dzi nę 18.00 w szko le 319 im. Ma rii Kann przy ZWM 10. Bur mistrz za pra sza miesz kań ców ulic ZWM, Ba -
ce wi czów ny i Lach ma na.

Ob wod ni ca i grun ty „Przy Me trze”
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Py ta ją mnie, czy 4 czerw ca
1989 ro ku, gdy Pol ska Zjed -
no czo na Par tia Ro bot ni cza,
mo ja par tia, prze gra ła wy -
bo ry do Sej mu i Se na tu, był
dla mnie koń cem świa ta? Od
ra zu od po wia dam: czwar ty
czerw ca tam te go ro ku był
dla apa ra tu par tyj ne go
dniem nie spo dzie wa nej ka -
ta stro fy. 

W apa ra cie pra co wa ły 24 000
osób (wli cza jąc człon ków ro dzin,
moż na po wie dzieć, że w tym mo -
men cie prze gra ło bli sko 100 ty się -
cy Po la ków), a ja peł ni łem funk -
cję prze wod ni czą ce go Ra dy Kra -
jo wej Związ ku Za wo do we go
Pra cow ni ków PZPR. W ana lo gii
do nor mal ne go przed się bior -
stwa pierw szy se kre tarz Woj -
ciech Ja ru zel ski był dy rek to -
rem na czel nym na szej fa bry ki,
a ja sze fem ra dy za kła do wej.
Wi dzia łem z bli ska, co się dzie -
je w par tii, a mo głem być nie za -
leż nym ob ser wa to rem, po nie waż
ni ko mu nie pod le ga łem ja ko oso -
ba pia stu ją ca sta no wi sko ze spo -
łecz ne go wy bo ru. Krót ko mó wiąc,
by łem par tyj nym Wa łę są. Tak jak
NSZZ So li dar ność po zo sta wał w
opo zy cji wo bec wła dzy pań stwo -
wej, tak nasz zwią zek był usta wo wą
opo zy cją we wnątrz par tyj ną, a cho -
dzi ło o par tię, któ ra spra wo wa ła w
kra ju dyk ta tor ską wła dzę. 

Czy za tem, po dob nie ja ki mój od -
po wied nik Wa łę sa, sta wia łem się
od cza su do cza su Ja ru zel skie mu?
Ależ oczy wi ście. I to sta wia łem się
ostro. A cho dzi ło o pła ce pra cow ni -
ków, wa run ki miesz ka nio we,
ochro nę zdro wia, nie uza sad nio ne
zwol nie nia z pra cy. Nic dziw ne go,
że par tia ro bi ła wszyst ko, że by
ukryć mo ją dzia łal ność przed świa -
tem. A po nie waż mia ła w rę kach
wszyst kie środ ki ma so we go prze -
ka zu, echa na szej dzia łal no ści nie
do cho dzi ły do opi nii pu blicz nej. 

Je śli cho dzi o ka ta stro fę PZPR,
uży łem przy miot ni ka “nie spo dzie -
wa na”, bo wiem kie row nic two par -
tii - na nie zli czo nych spo tka niach
za rów no w cen tra li, jak i w ko mi te -
tach wo je wódz kich, miej skich i za -
kła do wych - przed sta wia ło chy try
plan ogra nia so li dar no ścio wej opo -
zy cji i wyj ścia z trud nej sy tu acji go -
spo dar czej kra ju. 

Po ośmiu la tach rzą dów gen,.Ja -
ru zel skie go stan go spo dar ki gwał -
tow nie się po gar szał, a wraz z nim
po gar sza ły się też na stro je spo łecz -
ne. Nie zbęd ne by ły pod wyż ki cen
wie lu pod sta wo wych ar ty ku łów.
Par tia już się wcze śniej prze ko na ła,
czym to gro zi. Dla te go po sta no wio -
no obro nić się spryt nym ma new -
rem, to zna czy wy cią gnąć za koł -
nierz za mie ra ją cą opo zy cję, prze -
ku pić ją sta no wi ska mi i pie niędz mi,
da jąc 35 pro cent udzia łu we wła -
dzy. Ta ki ma newr miał pro wa dzić
do te go, że by za wszyst kie ko niecz -
ne, acz bo le sne po cią gnię cia, a
przede wszyst kim pod wyż ki cen,
świe ci li twa rza mi nie tyl ko pro mi -
nen ci PZPR, ale też ca ła ple ja da
gwiazd po li tycz nej opo zy cji: Lech
Wa łę sa, Bro ni sław Ge re mek, Ta de -
usz Ma zo wiec ki, Adam Mich nik,
Ja cek Ku roń, Ka rol Mo dze lew ski,
Ja nusz Onysz kie wicz, Jan Li tyń ski.
Te twa rze mia ły być tar czą ochron -
ną, zza któ rej par tia chcia ła nadal
rzą dzić. A spo łe czeń stwu na wi dok
tych twa rzy mia ła opaść z wra że nia
szczę ka, co - jak mnie ma no - po -
zwo li lu dziom ła twiej po go dzić się
z pod wyż ka mi. Oczy wi ście, mia ła
być za cho wa na kie row ni cza ro la
par tii oraz wła dza nad re sor ta mi
si ło wy mi i MSZ. Ca ły ten pod stęp
zo stał za pla no wa ny przez gro no
po li ty ków w skła dzie: Sta ni sław
Cio sek, Wła dy sław Po żo ga, Je rzy
Urban, a po ma ga li w tym se kre ta -
rze KC PZPR Wło dzi mierz Cza rza -
sty, Ka zi mierz Bar ci kow ski, Jó zef
Czy rek oraz szef MSW Cze sław

Kisz czak. Z dy stan su pa tro no wał
tej prze bie głej ini cja ty wie ge ne rał
Ja ru zel ski, któ ry na prze mian oka -
zy wał prze ra że nie i nie zde cy do wa -
nie i do koń ca nie był pew ny, czy to
wy pa li. Re ago wał jak woź ni ca, któ -
re go po sa dzo no za kie row ni cą cię -
ża rów ki, a ta cią gle się psu ła i nikt
nie wie dział, jak ją na pra wić. Mó -

wiąc ob ra zo wo, by ła to już nie na -
pra wial na cię ża rów ka so cja li zmu. 

Mo men tem prze ło mo wym by ło
te le wi zyj ne spo tka nie sze fa Ogól no -
pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków
Za wo do wych Al fre da Mio do wi cza
z prze wod ni czą cym NSZZ So li dar -
ność Le chem Wa łę są w grud niu
1988. Po tej de ba cie Ja ru zel ski stra -
cił za ufa nie do le gal nych związ ków
za wo do wych i przy stał na roz gryw -
kę, za pro po no wa ną przez wspo -
mnia ne wy żej gre mium. 

Kon cep cja wy bor cza, opra co wa -
na przez wspo mnia ny sztab 
mó zgów, mia ła do pro wa dzić do
umoc nie nia ów cze snej wła dzy i
ustro ju so cja li stycz ne go, umoc nie -
nia par tii i wcią gnię cia opo zy cjo ni -
stów do współ od po wie dzial no ści za
kraj na za sa dzie: ja ke ście ta cy mą -
drzy, to sa mi po każ cie co umie cie. 

Głów nym he rol dem tak za pla -
no wa ne go ma new ru był se kre tarz
KC Sta ni sław Cio sek. W trak cie licz -
nych pre zen ta cji ma lo wał kre dą na
ta bli cy prze wi dy wa ne na stęp stwa
czę ścio wo wol nych wy bo rów 1989,
któ re za pro po no wa no dwa la ta
przed re gu lar nym, usta wo wym ter -
mi nem wy bor czym. Kie row nic two
PZPR są dzi ło, że ta kie przy spie sze -
nie za sko czy opo zy cję i tym bar -
dziej po głę bi zwy cię stwo par tii. W
su mie mia ło to być prze bie głe wyj -
ście z trud nej sy tu acji po li tycz nej i
go spo dar czej. I na pierw szy rzut
oka wszyst ko wy glą da ło kla row nie
i prze ko nu ją co. Au to rzy kon cep cji
nie wzię li jed nak pod uwa gę, że
sta wia ją po tęż ną kon struk cję na
nie pew nym, chwiej nym grun cie. 

O ile sa mo prze gra nie wy bo rów
by ło tyl ko po li tycz nym nok dau -
nem, o ty le praw dzi wym no kau -
tem oka za ło się zu peł nie nie bra ne
pod uwa gę ze rwa nie so ju szy przez
par tie ko ali cyj ne - Stron nic two De -
mo kra tycz ne i Zjed no czo ne Stron -
nic two Lu do we, któ rych przy wód -
cy zo rien to wa li się w lot, że bę dą ca
dłu go let nim he ge mo nem PZPR sa -
ma wpa dła w wy ko pa ny przez sie -
bie do łek i po zwo li ła się obez wład -
nić. Oba ugru po wa nia sa te lic kie
utra ci ły wia rę w ro zum par tii do mi -
nu ją cej i jaw nie zde pre cjo no wa ły
jej kie row ni czą ro lę, na wią zu jąc so -
ju sze ze stro ną so li dar no ścio wą,
czy li mó wiąc wprost - ucie kli do
Wa łę sy. W ten spo sób PZPR- owi z
65 zo sta ło w Sej mie za le d wie 35
pro cent. Rzą dzą ca par tia sa ma mu -
sia ła przy wdziać skrom ny strój, ja -
ki przy go to wa ła dla opo zy cji. I to
by ło do pie ro trzę sie nie zie mi.
Gwóźdź do trum ny. W efek cie po -
wstał rząd pod kie row nic twem

przed sta wi cie la opo zy cji Ta de usza
Ma zo wiec kie go. 

W tej ca łej ope ra cji wy bor czej
wy szła na jaw naj więk sza ta jem ni -
ca PZPR: głu po ta jej ostat nie go kie -
row nic twa. Oso bi ście są dzi łem, że
po ta kim kra chu je go człon ko wie
do sta ną za kaz pra cy umy sło wej, a
na wet cof nię cie świa dectw ma tu -
ral nych, sko ro po peł ni li szkol ne błę -
dy. Tym cza sem sta ło się od wrot nie.
Wiel cy prze gra ni za czę li bo wiem
na wy ści gi pi sać ar ty ku ły, a na wet
ca łe książ ki, w któ rych sta ra li się

ukryć bla maż swo jej kon cep cji. 
Ma ło kto pa mię ta, że po utwo -

rze niu rzą du Ma zo wiec kie go,
na tych miast przy ję to w Sej mie
usta wę li kwi du ją cą ma ją tek
PZPR, na wet ten stwo rzo ny ze
skła dek człon kow skich, nie ru -
sza jąc jed nak za so bów zdra -
dziec kich so jusz ni ków: SD i
ZSL. Czy li zdra da zo sta ła jak -
by opła co na. Stron nic twom so -

jusz ni czym rzu co no ju da szo we
srebr ni ki. 

PZPR stra ci ła z dnia na dzień
ma te rial ne pod sta wy by tu. Na gle

za bra kło pie nię dzy na pen sje, bo
par tia zo sta ła od sta wio na od cyc ka
doj nej kro wy w po sta ci RSW Pra sa,
Książ ka, Ruch. Trze ba by ło za cząć
zwol nie nia gru po we. Spo śród 24
000 pra cow ni ków apa ra tu w ca łym
kra ju po zo sta ło na eta tach rap tem
50-60 osób, któ re po roz wią za niu
PZPR w stycz niu 1990 na tych miast
utwo rzy ły no we ugru po wa nie pod
na zwą So cjal de mo kra cja Rze czy -
po spo li tej - SdRP. Tym spo so bem
ura to wa li się mię dzy in ny mi: Le -
szek Mil ler, Alek san der Kwa śniew -
ski, Jó zef Olek sy, Je rzy Szmaj dziń -
ski, Je rzy Ja skier nia, Ma rek Bo row -
ski, Krzysz tof Ja nik, Ma rek Si wiec,
To masz Na łęcz, Ire ne usz Se ku ła -
za tem póź niej si pro mi nen ci no wej
Pol ski, w któ rej przy szło im peł nić
naj wyż sze funk cje. Sta ry to wa rzysz
Mie czy sław Ra kow ski, choć był de -
miur giem re form w obo zie wła dzy
PRL po wo ła ny na pe mie ra już się do
te go mło dzie żo we go to wa rzy stwa
nie za ła pał. 

Do no wej par tii za ła pa łem się na -
to miast ja, zo sta jąc człon kiem 10-
oso bo we go se kre ta ria tu, czy li naj -
wyż sze go kie row nic twa. Sze fem
SdRP zo stał Kwa śniew ski, se kre ta -
rzem ge ne ral nym Mil ler, a ja se kre -
ta rzem do spraw eko no micz nych. 

Ja ko szef KR Związ ku Za wo do -
we go Pra cow ni ków PZPR by łem
wte dy cie kaw, co się dzie je z mo imi
by ły mi pod opiecz ny mi. I otóż,
wbrew wszel kim mi tom i teo riom
spi sko wym, po za wy mie nio ny mi
to wa rzy sza mi, pe zet pe erow ski
apa rat spo tkał upo ka rza ją cy los.
By li se kre ta rze KC, KW, KM, KD
mu sie li chwy tać się każ dej pra cy,
że by za ro bić na chleb. Zo sta wa li
tak sów ka rza mi, por tie ra mi, kio -
ska rza mi, szat nia rza mi, ogrod ni -
ka mi. Wie lu z nich opu ści ły żo ny.
Nie któ rzy - jak Se ku ła - po peł ni li sa -
mo bój stwo. 

Je że li więc mó wi się o uwłasz -
cze niu no men kla tu ry PZPR w no -
wej Pol sce, to trze ba pod kre ślić, że
nie do ty czy ło to sa me go apa ra tu
par tyj ne go, któ ry w ob li czu na głej
ka ta stro fy po li tycz nej po pro stu
uwłasz czyć się nie zdą żył. Nie któ rzy
to wa rzy sze przy cho dzi li do mnie,
że by po ży czyć cho ciaż sto zło tych
na ży cie.

Wszyst ko to by ło przy gnę bia ją ce.
I tak wy glą dał od kuch ni upa dek
PZPR. 

WOJ CIECH WI ŚNIEW SKI, ur.
1947, dok tor eko no mii (po SGPiS),
by ły pra cow nik Ko mi te tu Cen tral -
ne go Pol skiej Zjed no czo nej Par tii
Ro bot ni czej, by ły prze wod ni czą cy
Ra dy Kra jo wej Pra cow ni ków PZPR.
Obec nie biz nes men, zaj mu ją cy się,
jak po wia da, zło mo wa niem po zo -
sta ło ści po so cja li zmie (czoł gi, ło -
dzie pod wod ne itp.) Au tor książ ki
“Dla cze go upadł so cja lizm”.

W po nie dzia łek, 5
czerw ca, gdzieś oko ło
je de na stej -dwu na stej
wie dzie li śmy, że jest
suk ces. Po raz pierw -
szy or dy na cja wy bor -
cza na ka zy wa ła ko mi -
sjom wy wie sza nie wy -
ni ków w wi docz nym
miej scu w lo ka lach wy -
bor czych za raz po ich
pod li cze niu. 

W kli ma cie tam te go po ru -
sze nia i en tu zja zmu, a jed -
no cze śnie na tę żo nej uwa -
gi by ni cze go nie prze śle -
pić, za nie dbać, po mi nąć
- co mo gło by wy pa czyć
rze czy wi sty wy nik nie
by ło pro ble mu z mo ni -
to ro wa niem lo ka li i
wy wie sza nych przed
ni mi wy ni ków. 

Ra dość i od ra zu nie -
pew ność. My wy gra li -
śmy. Bar dziej niż chy ba
kto kol wiek z nas ocze ki -
wał. Ale li sta kra jo wa, na
któ rej wpi sa ne by ły na zwi -
ska pro mi nen tów PZPR, ZSL
i SD - prze pa dła. Po za dwo -
ma na zwi ska mi, pro fe so rów
Mi ko ła ja Ko za kie wi cza i Ada -
ma Zie liń skie go i to, ni cze go
im nie uj mu jąc, pew nie dla te -
go, że ich na zwi ska umiesz -
czo ne by ły na koń cach
dwóch ko lumn na zwisk - ktoś
kto prze kre ślał ca łą li stę nie
za wsze do cią gnął li nie do
koń ca kart ki. To był pro blem.
Nie tyl ko po li tycz ny, wszak
na coś się uma wia li śmy przy
OKRĄ GŁYM STO LE. Tu, po -
wie dzieć moż na, wy bor cy
zwe ry fi ko wa li umo wę. Ale i
pro blem for mal ny, kon sty tu -
cyj ny. Sejm, zresz tą tak jest i
w dzi siej szej Kon sty tu cji z
1997 ro ku, miał li czyć 460
po słów. Nie 402, 412, czy 422
ale do kład nie 460. Był by pre -
tekst i po wód praw nie uza -
sad nio ny do unie waż nie nia
wy bo rów. Nikt te go nie prze -
wi dział. Trze ba by ło ja koś się
uło żyć. Stąd do dat ko we wy -
bo ry dla wy peł nie nia kon -
trak tu. Za ła twia ły, ubez pie -
cza ły ja koś po li tycz ny kon -
trakt, stwa rza ły sy tu ację
zgod no ści z Kon sty tu cją.
Zresz tą za chwi lę, w lip cu,

SD i ZSL ze rwa ły ko ali cję z
PZPR i otwo rzy ła się for mal -
nie, po li tycz nie i w rze czy wi -
sto ści dro ga do rzą du Ta de -
usza Ma zo wiec kie go.

We wto rek, 3 czerw ca na
Zam ku Kró lew skim w War -
sza wie pre zy den ci Bro ni sław
Ko mo row ski i Lech Wa łę sa

wrę czy li na gro dę wol no ści
Mu sta fie Dże mi le wo wi, czło -
wie ko wi, któ ry prze sie dział
w wię zie niach i ła grach
Związ ku Ra dziec kie go szes -
na ście lat, i któ ry się nie ugiął.
Dziś też prze wo dzi na ro do -
wi krym skich Ta ta rów w wal -
ce o wol ność i pra wo god ne -
go ży cia w ich du cho wej oj -
czyź nie, na Kry mie.

Go ściem tej uro czy sto ści,
któ ra sta ła się też wiel kim be -
ne fi sem Le cha Wa łę sy, był pre -
zy den t- elekt Ukra iny Pe tro Po -
ro szen ko. Na ko la cji w Ar ka -
dach Ku bic kie go, pięk nie od re -
stau ro wa nych dzię ki wiel kim,
sta now czym i kon se kwent -
nym sta ra niom pro fe so ra An -
drze ja Rot ter mun da, dy rek to -
ra Zam ku Kró lew skie go, do -
łą czył do wspo mnia nych pre -
zy dent Sta nów Zjed no czo -
nych Ame ry ki Ba rack Oba ma. 

To są dni sa tys fak cji. Dzi -
siaj, kie dy po śpiesz nie pi szę
ten tek ścik, za pół to rej go dzi -
ny, na Pla cu Zam ko wym Oba -

ma bę dzie prze ma wiać “urbi
et or bi”. Usły szy my za raz co
po wie. Ale moż na już po wie -
dzieć, iż mo że my i po win ni -
śmy czuć głę bo ką sa tys fak cję,
że War sza wa, Pol ska, my
wszy scy po tra fi my stwo rzyć
miej sce dla eks po zy cji do -
brych war to ści wol ne go
Świa ta. Wie lu chcia ło by te go
do świad czać. My to ma my u
sie bie w do mu. Za słu gu je -

my na chwi lę ra do ści. Za -
po mnij my więc na mo -

ment o na szych kło po -
tach, któ rych za wsze
nie ma ło, i ciesz my
się, że coś war to -
ścio we go i sło necz -
ne go za ra zem nam
się uda ło. 25 lat te -
mu po wszech ne i
wol ne, choć jesz cze
nie do koń ca, de -
mo kra tycz ne wy bo -

ry otwo rzy ły dro gę.
Wy bor cy swą de cy -

zją usu nę li w cień ten
uszczer bek de mo kra -

tycz no ści. Dzi siaj ży je my
ja ko wol ny na ród, gdzie

wię cej suk ce sów niż po ra żek.
Mu si my jed nak pa mię tać, w
swej co dzien nej po li ty ce, że
suk ces za wdzię cza my so li dar -
no ści. Bo ona ko niecz na, je śli
żyć ma my god nie. Wszy scy.
Nie tyl ko ci, któ rym się le piej
po wio dło. Więc za wol ność!
Za so li dar ność! Z pa mię cią o
za pew nie nie wa run ków god -
ne go ży cia każ de mu miesz -
kań co wi tej na szej pięk nej zie -
mi. By śmy mo gli za ko lej ne
25 lat po wie dzieć so bie, że
nie pół wie cze wiel kiej re for -
my Pol ski nie zo sta ło zmar -
no wa ne. 

AN DRZEJ CE LIŃ SKI, ur,
1950, so cjo log po Uni wer sy -
te cie War szaw skim.

W cza sach PRL dzia łacz
opo zy cji de mo kra tycz nej
czło nek KSS KOR, rzecz nik
NSZZ So li dar ność. Uczest nik
ob rad Okrą głe go Sto łu 1989.
Po tem se na tor i po seł (OKP,
RO AD, Unia Wol no ści, SLD,
So cjal de mo kra cja Pol ska),
mi ni ster kul tu ry w rzą dzie
Lesz ka Mil le ra. Obec nie prze -
wod ni czą cy Par tii De mo kra -
tycz nej. Fe lie to ni sta “Pas sy”.

Z oka zji 25-le cia pierw szych w powojennej Polsce wol nych (na poły) wy bo rów
przed ur sy now skim Ra tu szem od by ło się uro czy ste wcią gnię cie flag pań stwo -
wych na masz ty.

W uro czy sto ści wzię li udział: prze wod ni czą cy Ra dy Dziel ni cy prof. Lech Kró li kow ski, bur -
mistrz Ur sy no wa Piotr Gu ział wraz ze swo imi za stęp ca mi: Wi tol dem Ko ło dziej skim, Pio trem
Ma cha jem, Ja ni ną Rogg i Le chem Skow ro nem, rad na dziel ni cy Ur sy nów Ewa Cy gań ska, ko -
men dant Stra ży Po żar nej st. asp. Le szek Bor lik, na czel nik II Od dzia łu Stra ży Miej skiej Woj -
ciech Ja nic ki, dy rek tor Bi blio te ki Pu blicz nej im. J.U. Niem ce wi cza An na Wol ska oraz dy rek -
tor Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej Ma rek Paw lę ga. Opra wę mu zycz ną uro czy sto ści za pew nił
chór uczniow ski z Gim na zjum nr 93 z Od dzia ła mi Dwu ję zycz ny mi im. Księż nej Iza be li
Czar to ry skiej, któ ry za śpie wał hymn na ro do wy, a tak że m.in. „Mu ry” Jac ka Kacz mar skie -
go. W uro czy sto ści wzię ły udział pocz ty sztan da ro we ur sy now skich szkół gim na zjal nych i
po nad gim na zjal nych: Li ceum Ogól no kształ cą ce go CIX z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi im. He -
le ny Mo drze jew skiej, Li ceum Ogól no kształ cą ce go LXX im. Alek san dra Ka miń skie go, Li ceum
Ogól no kształ cą ce go LXIII im. La jo sa Kos su tha, Gim na zjum nr 92 im. J.U. Niem ce wi cza, Gim -
na zjum nr 93 z Od dzia ła mi Dwu ję zycz ny mi im. Księż nej Iza be li Czar to ry skiej, Gim na zjum
nr 95 im. I. J. Pa de rew skie go, Gim na zjum nr 96 im. Kry sty ny Kra hel skiej, Li ceum Ogól no -
kształ cą ce Przy mie rza Ro dzin im. Ja na Paw ła II, Spo łecz ne Gim na zjum Nr 1 Spo łecz ne go
To wa rzy stwa Oświa to we go im. Ja na No wa ka -Je zio rań skie go.

Dwu głos lu dzi z dwu stron ba ry ka dy 4 czerw ca 1989

Stu ty siąc om lu dzi za wa lił się światNa ród ma po wo dy do sa tys fak cji
Woj ciech Wi śniew ski - by ły pra cow nik KC PZPRAn drzej Ce liń ski, le gen dar ny rzecz nik NSZZ So li dar ność

Mi nę ło 25 lat od pierw szych wol nych wy bo rów

FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI
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100 ko lej nych sty pen diów dla mło dzie ży od IKEA
IKEA ze bra ła oko ło 200 000 zło tych na kon cie Fun du szu Sty pen dial ne go w ra -
mach trze ciej edy cji ogól no pol skie go pro gra mu „Na Ro dzi nę Moż na Li czyć” pro -
wa dzo ne go we współ pra cy z Fun da cją Świę te go Mi ko ła ja. Kwo ta ta wy star czy na
ufun do wa nie 100 sty pen diów, któ re tra fią do wy jąt ko wych osób – uczniów osią -
ga ją cych do bre wy ni ki w na uce i za an ga żo wa nych spo łecz nie.

Trze cia edy cja pro gra mu „Na Ro dzi nę Moż na Li czyć” by ła re ali zo wa na w skle pach IKEA od 31
mar ca do 11 ma ja. W tym okre sie za każ de oka za nie kar ty IKEA FA MI LY przy ka sie fir ma prze ka -
zy wa ła 50 gro szy na Fun dusz Sty pen dial ny. Uzy ska ny wy nik ozna cza, że klien ci IKEA się gnę li po
swo je kar ty oko ło 400 000 ra zy. Szko ły, któ re chcą wziąć udział w te go rocz nej edy cji pro gra mu,
mo gą nad sy łać swo je zgło sze nia do 6 czerw ca 2014 ro ku. Za kwa li fi ko wa ne pla ców ki wy bio rą przy -
szłych sty pen dy stów. Szcze gó ło we in for ma cje na te mat pro ce du ry ubie ga nia się o sty pen dia znaj -
du ją się na stro nie www.IKEA.pl/sty pen dia. W ro ku szkol nym 2014/2015 w pierw szej ko lej no ści
wspar cie otrzy ma ją ucznio wie, któ rzy an ga żu ją się w róż ne go ro dza ju ini cja ty wy spo łecz ne –
cha ry ta tyw ne, oby wa tel skie, pro eko lo gicz ne czy kul tu ral ne. Po przez ta kie dzia ła nia mło dzi lu dzie
da ją do bry przy kład i mo gą stać się wzo rem do na śla do wa nia w swo im oto cze niu.

– Cie szy my się, że po raz ko lej ny ak cja przy nio sła tak do bre wy ni ki. Pro gram „Na Ro dzi nę Moż -
na Li czyć” sta no wi gra ty fi ka cję, a za ra zem szan sę dla mło dych. Dzię ki sty pen dium po twier dza się
ich prze ko na nie, że pra ca na rzecz in nych ma sens oraz wzra sta mo ty wa cja do dal szej ak tyw nej dzia -
łal no ści spo łecz nej. Otrzy ma ne środ ki po zwa la ją im też na roz wój ta len tów i pa sji. Ser decz nie za -
chę cam dy rek cje i pe da go gów do włą cze nia się w ten wy jąt ko wy pro jekt – po wie dzia ła Kin ga Naj -
kow ska, ko or dy na tor pro gra mu „Na Ro dzi nę Moż na Li czyć” w Fun da cji Świę te go Mi ko ła ja.

– Pro gram „Na Ro dzi nę Moż na Li czyć” to wspól ne dzie ło wie lu osób, któ re chcą wspie rać roz -
wój dzie ci i mło dzie ży. Te go rocz ne wy ni ki świad czą o ogrom nym za an ga żo wa niu spo łecz nym klu -
bo wi czów IKEA FA MI LY, za któ re ser decz nie dzię ku ję w imie niu part ne rów pro gra mu oraz przy -
szłych sty pen dy stów – do dał Adam No wak, kie row nik pro gra mu IKEA FA MI LY.

Pro gram „Na Ro dzi nę Moż na Li czyć” pro wa dzo ny jest od 2012 ro ku. Je go ce lem jest wspie ra -
nie roz wo ju mło dych lu dzi oraz wy rów ny wa nie szans edu ka cyj nych dzie ci w Pol sce. Za da nie to re -
ali zo wa ne jest po przez fun do wa nie sty pen diów dla uczniów, któ rzy an ga żu ją się spo łecz nie oraz
chcą roz wi jać swo je pa sje i zdol no ści, ale czę sto nie ma ją wy star cza ją cych środ ków na re ali za cję
swo ich ma rzeń. Do tej po ry IKEA ze bra ła na kon cie Fun du szu Sty pen dial ne go pra wie 780 000 zło -
tych. Środ ki z dwóch pierw szych edy cji zo sta ły prze zna czo ne na sty pen dia dla 289 uczniów ze 136
szkół w ca łej Pol sce, a w ra mach trze ciej ufun do wa nych zo sta nie 100 ko lej nych sty pen diów.

Hi per mar ket E.Lec lerc Ur -
sy nów, za pra sza na dzie -
się cio dnio wy fe sti wal re -
gio nal nych dań, praw dzi -
wych ory gi nal nych wę -
dlin, słyn nych na ca łym
świe cie róż no rod nych ga -
tun ków se rów, prze two -
rów, go to wych po traw i
roz ma itych przy sma ków.
W dniach od 6 do 15
czerw ca bę dzie cze kał na
klien tów spe cjal nie wy se -
lek cjo no wa ny asor ty ment
to wa rów fran cu skich, w
atrak cyj nych i pro mo cyj -
nych ce nach.

Dni Fran cu skie w ur sy now -
skim hi per mar ke cie to wy jąt ko -
wa oka zja do spo tka nia z lek ką,
wy ra fi no wa ną kuch nią. Jest
szan są na za kup pro duk tów nie -
do stęp nych gdzie in dziej. 

W tym ro ku spro wa dzo no
pro sto z Fran cji róż no rod ne ro -
dza je wę dlin, prze two rów
mlecz nych, jo gur tów, de se rów,
sło dy czy oraz ca łą ga mę kul to -
wych se rów ple śnio wych. W
ofer cie znaj dą się rów nież ory gi -
nal ne prze two ry ta kie jak krem
z kasz ta nów, kon fi tu ry bez kon -
ser wan tów, słyn na, praw dzi wa
musz tar da Di jon czy al zac ki
pasz tet z Fo ie Gras. Praw dzi wą
ucztą dla sma ko szy kuch ni fran -
cu skiej bę dą go to we pro duk ty,
któ re moż na przy rzą dzić w 5 mi -
nut, mro żon ki, a tak że wy jąt ko -
we sy ro py sma ko we z fig czy fioł -
ków. In spi ra cją dla ro man tycz nej
ko la cji we dwo je mo że być ofer -
ta świe żych ostryg, małż Św. Ja -
ku ba czy ty gry sich kre we tek.

Jed nak Fe sti wal kuch ni fran -
cu skiej to nie tyl ko raj dla pod -
nie bie nia. To tak że ca ła ga ma róż -
no rod nych ar ty ku łów go spo dar -
stwa do mo we go, ak ce so riów ku -
chen nych czy de ko ra cyj nych.

Klien ci ur sy now skie go E.Lec lerc
znaj dą w niej np. ze staw do fon -
due, fo rem ki do za pie ka nek, kie -
lisz ki do bia łe go i czer wo ne go wi -
na czy też kom ple ty obia do we. 

Chcie li by śmy, aby klien ci na -
sze go hi per mar ke tu po zna li róż -
no rod ne od cie nie kuch ni fran -
cu skiej, bo ga tej w lek kie i smacz -
ne pro duk ty. Pra gnie my, aby po -
czu li się w sa mym środ ku fran cu -
skiej przy go dy ku li nar nej. Wie -
my, jak bar dzo Po la cy ce nią so bie
do bre je dze nie oraz jak du żą wa -
gę przy wią zu ją do przy rzą dza -
nia po traw, a tak że do po zna wa -
nia sztu ki go to wa nia. Dla te go,
spe cjal nie na tę oka zję spro wa -

dzi li śmy pro sto z Fran cji nie spo -
ty ka ne do tąd pro duk ty, któ ry
ma my na dzie ję za do wo lą naj bar -
dziej wy ma ga ją cych sma ko szy.
To dla nas za szczyt, że mo że my
za pre zen to wać ory gi nal ny fran -
cu ski asor ty ment w atrak cyj nych
ce nach – mó wi Je an -Phi lip pe
Ma gre, pre zes E.Lec lerc Pol ska.

Praw dzi wym „gwoź dziem
pro gra mu” fran cu skie go fe sti wa -
lu bę dzie wy jąt ko wy po kaz ku li -
nar ny. LI VE CO OKING, czy li po -
kaz go to wa nia na ży wo, za pla -
no wa ny jest na so bo tę 7 czerw ca
od go dzi ny 11:00 do 16:00. Po -
pro wa dzi go Da vid Ga bo riaud –
pro pa ga tor idei slow fo od oraz
do świad czo ny tre ner ku li nar ny.
Pod czas po ka zu bę dzie moż na
do wie dzieć się, jak przy go to wy -
wać szyb kie i pro ste da nia z fran -
cu skich pro duk tów, po znać kil ka
se kre tów kuch ni oraz na uczyć
się przy dat nych tech nik. 

Da vid Ga bo riaud bę dzie rów -
nież prze ka zy wał cie ka wost ki
do ty czą ce kuch ni fran cu skiej.
Klien ci bę dą mie li oka zję spró bo -
wać świe żo przy rzą dzo nych po -
traw, co mo że być świet nym pre -
tek stem do po sze rze nia ku li nar -
nych ho ry zon tów. Wszyst kie
pro duk ty uży te w cza sie po ka zu
są do stęp ne w E.Lec lerc, więc
każ dy gość z ła two ścią bę dzie
mógł wy cza ro wać nie zwy kłe po -
tra wy we wła snym do mu.

E.Lec lerc to pierw sza eu ro pej -
ska sieć zrze sza ją ca nie za leż nych
han dlow ców pro wa dzą cych pod
wspól nym szyl dem po nad 500
skle pów wiel ko po wierzch nio -

wych we Fran cji i in nych kra jach
eu ro pej skich. Ta naj dłu żej dzia -
ła ją ca w Pol sce, bo już od 1995
ro ku, sieć su per i hi per mar ke -
tów, nie jest wiel kim kon cer nem,
tyl ko sto wa rzy sze niem nie za leż -
nych przed się bior ców. Każ dy
sklep to od ręb ny pod miot. W ro -
ku 2013 sieć E.Lec lerc osią gnę ła
ob ro ty w wy so ko ści 2749 mi lio -
nów zło tych. Zo sta ła lau re atem
pre sti żo wej na gro dy bran ży re ta -
il i FMCG, Re ta iler of the Year
2011 oraz Re ta iler of the Year
2012 w ka te go rii Hi per mar ket.
Obec nie za trud nia ok. 6 500 pra -
cow ni ków w 43 skle pach znaj du -
ją cych się w 41 mia stach na te re -
nie 16 wo je wództw. Wszyst kie
skle py mar ki Bil la za ku pio ne w
2010 ro ku od Re we Gro up są
obec nie nie za leż nie dzia ła ją cy mi
spół ka mi za rzą dza ny mi przez
pol skich przed się bior ców.

r e d .

Vive La France na Ursynowie

E.Leclerc zaprasza na Francuskie Dni
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PASSA: Na jed nym z ur sy -
now skich por ta li spo łecz no ścio -
wych uka za ła się sen sa cyj na in -
for ma cja, ja ko by po nad 400
dzie ci z Ur sy no wa nie zna la zło
miejsc w pu blicz nych przed szko -
lach. Kłó ci się to ze sta no wi skiem
za rzą du dziel ni cy, któ ry wie lo -
krot nie de kla ro wał, iż oświa ta
jest dla obec nych władz sa mo -
rzą do wych prio ry te tem i na tym
po lu Ur sy nów przo du je w ska li
ca łe go mia sta. Gdzie za tem le ży
praw da?

WITOLD KOŁODZIEJSKI: Po
pierw sze, au tor przed na pi sa -
niem ar ty ku łu nie zwró cił się do
Urzę du Dziel ni cy o ko men tarz do
za rzu ca nych nam w tek ście rze -
ko mych za nie dbań, więc we dle
usta wy Pra wo Pra so we sam do -
pu ścił się za nie dba nia. Art. 12
usta wy po wia da bo wiem, że, tu
cy tat, “dzien ni karz jest obo wią za -
ny za cho wać szcze gól ną sta ran -
ność i rze tel ność przy zbie ra niu i
wy ko rzy sta niu ma te ria łów pra -
so wych, zwłasz cza spraw dzić
zgod ność z praw dą uzy ska nych
wia do mo ści lub po dać ich źró -
dło”. Po wtó re, nie po raz pierw -
szy na por ta lu tym uka zu ją się
in for ma cje za ma zu ją ce rze czy -
wi stość. Au to rzy po da ją je w ta ki
spo sób, aby by ły one po twier dze -
niem z gó ry po sta wio nej przez
nich te zy. Jest to nie uczci we. 

Czy po da na in for ma cja jest
praw dzi wa?

Oso by pu bli ku ją ce na tym
por ta lu ro bią wszyst ko, aby
wmó wić in ter nau tom, że obec ny
za rząd dziel ni cy Ur sy nów jest
in sty tu cją, któ ra nie wie le, lub
wręcz nic nie ro bi, aby roz wią zać
pro blem bra ku ją cych miejsc w
przed szko lach. Jest to nie praw -
da. Po dam kon kret ne da ne i licz -
by, one prze cież nie kła mią. I tak
w la tach 2011-2013 utwo rzy li -
śmy 395 no wych miejsc w ist -
nie ją cych już pla ców kach pod -
da jąc te obiek ty roz bu do wie. Za -
rzu ca się nam, że w tym ro ku
400 dzie ci nie zo sta ło za kwa li fi -
ko wa nych z po wo du bra ku
miejsc, ale po mi ja się fakt, że w
pierw szym ro ku obec nej ka den -
cji sa mo rzą du licz ba ta by ła
dwu krot nie wyż sza. W czte ry la -
ta zre du ko wa li śmy ją o po ło wę i
two rzy my ko lej ne miej sca, więc
jak moż na sta wiać nam za rzut,
że nic nie ro bi my w tej waż nej
spo łecz nie spra wie. 

Gdzie szu kać win nych te go,
że licz ba od rzu co nych po dań o
za kwa li fi ko wa nie do pu blicz ne -
go przed szko la na Ur sy no wie
nadal jest znacz na?

Na wstę pie na le ży po in for mo -
wać spo łe czeń stwo, że re kru ta -
cję do przed szko li pro wa dzi
mia sto i wła dze dziel nic nie ma -
ją w tej kwe stii nic do po wie dze -
nia. De cy du je sys tem elek tro -
nicz ny, któ ry przy zna je dzie -
ciom punk ty po trzeb ne do za -
kwa li fi ko wa nia ich do przed -
szko la. Wie le osób tkwi jed nak
w prze ko na niu, że de cy den tem
w spra wie przy ję cia kon kret ne -
go dziec ka do pu blicz ne go
przed szko la jest urząd dziel ni cy.
Nic bar dziej myl ne go. W tym
ro ku sys tem re kru ta cji zo stał
zmie nio ny. W myśl no wych
prze pi sów wpro wa dzo nych
przez pa nią pre zy dent, od wo ła -
nia ro dzi ców mo gą być uru cho -
mio ne do pie ro z po cząt kiem
wrze śnia, a więc już po roz po -
czę ciu ro ku szkol ne go. Jest to
dla mnie de cy zja nie zro zu mia ła,
ale prze pis jest prze pi sem i mu -
si my go re spek to wać. 

Czy li dziel ni ca ma obo wią zek
za pew nie nia dzie ciom od po -
wied niej licz by miejsc w przed -
szko lach, prze ka zu je je po tem
do dys po zy cji mia sta i na tym jej
ro la się koń czy?

Tak wła śnie to się od by wa.
Przejdź my do kon kre tów.

Utwo rzy li ście w la tach 2011-
2013 pra wie 400 no wych miejsc
w pu blicz nych przed szko lach i
co da lej?

Nadal jest de fi cyt, po nie waż
Ur sy nów jest mło dą dziel ni cą i
ro dzi się tu co raz wię cej dzie ci.
By najm niej nie bo le je my z te go
po wo du, a wręcz prze ciw nie -
cie szy nas to. W tym ro ku ro ku
pla nu je my ko lej ne roz bu do wy,
któ re za owo cu ją 186 no wy mi
miej sca mi w przed szko lach. Roz -
po czy na my rów nież bu do wę no -
we go obiek tu ob li czo ne go dla
175 dzie ci. Moż na więc po wie -
dzieć, że w ka den cji 2010-2014
na Ur sy no wie przy bę dzie 756
no wych miejsc w pu blicz nych
przed szko lach. To tak jak by śmy
wy bu do wa li pięć no wych obiek -
tów oświa to wych. War to za zna -
czyć, że na si po przed ni cy przez
8 lat wy bu do wa li tyl ko jed no
przed szko le przy ul. Pa la Te le -
kie go. 

Że by uwie rzyć w suk ce sy na -
le ży je wpierw zo ba czyć. Ob raz
mó wi bo wiem wię cej niż 1000
słów.

Pro szę więc przejść się na uli -
cę Kon cer to wą, gdzie pod da li -
śmy ada pta cji część przed szko -
la, za bu do wu jąc pod cie nie i
two rząc no we sa le, ła zien ki, itp.
Na stęp nie uli ca Wo kal na - część
gim na zjum zo sta ła kom plek so -
wo wy re mon to wa na i za adap -
to wa na, po dob nie jak na ul. Na
Ubo czu oraz na ul. Hirsz fel da,
na po trze by przed szkol ne,. Za -
in sta lo wa li śmy tam no wo cze -
sny sprzęt, ogrze wa nie i kli ma -
ty za cję. W dniu 28 grud nia
2012 r. rzu tem na ta śmę wy ku -
pi li śmy od spół dziel ni miesz -
ka nio wej Gra bów, za wła sne
za osz czę dzo ne pie nią dze, roz -
wa la ją cy się ba rak przy ul. Ta -
necz nej. W tym ro ku roz pocz -
nie się tam bu do wa no we go pu -
blicz ne go przed szko la, któ re
bę dzie mo gło przy jąć 175 dzie -
cia ków.

Ma pan w za na drzu coś jesz -
cze, co mo gło by oba lić za rzu ty
po sta wio ne wam w sie ci. Za zna -
czam, że in te re su ją mnie wy łącz -
nie kon kre ty.

Zgo da. Weź my więc pod lu -
pę wy dat ki na edu ka cję i na re -
mon ty pla có wek oświa to wych
i po rów naj my je z in ny mi dziel -
ni ca mi War sza wy, jak rów nież
z la ta mi po przed ni mi na Ur sy -
no wie. Jak już wcze śniej mó -
wi łem licz by nie kła mią. O ile w
ro ku 2010, czy li w po przed niej
ka den cji sa mo rzą du, na re mon -
ty w oświa cie wy da no ok. 4.9
mln zł, o ty le w 2013 r. prze -
zna czy li śmy na tel cel 10.1 mln
zł. Gdy by zaś prze li czyć wy dat -
ki na jed ne go ucznia, to wte dy
wy da wa no 353 zł, my wy da je -
my na jed ne go ucznia 664 zł.
Po rów naj my Ur sy nów z in ny -
mi dziel ni ca mi War sza wy. Je śli
cho dzi o wy dat ki na re mon ty,
Ur sy nów z 10.1 mln zł jest na
dru gim miej scu za Śród mie -
ściem z 12.5 mln zł, przy czym
na le ży wziąć pod uwa gę, że
Śród mie ście ma du żo wię cej
pla có wek oświa to wych niż my.
Prze licz my wy dat ki na jed ną
pla ców kę i tu oka zu je się, że
Ur sy nów jest na pierw szym
miej scu (231 tys. zł) znacz nie
wy prze dza jąc Śród mie ście
(126 tys. zł). Wy dat ki na ucznia

to: Ur sy nów 675 zł, rze czo ne
re kor do we Śród mie ście 534 zł.
Kon klu du jąc, ro zu miem re to -
ry kę kam pa nii wy bor czej i ata -
ki opo zy cji, ale za rzut ty pu “w
ur sy now skiej oświa cie nic się
nie dzie je” jest jak strzał ku lą w
płot. 

Na ko niec za py tam o po nad
23 mln zł za gra bio ne Ur sy no -
wo wi przez skarb ni ka m. st.
War sza wy. Jest choć by cień
szan sy na zwrot tych pie nię dzy
pra wo wi te mu wła ści cie lo wi,
czy li dziel ni cy?

Trud na spra wa, ale pra cu je -
my nad tym. Pie nią dze te uzy -
ska li śmy z prze kształ ce nia jed -
nej z ur sy now skich nie ru cho -
mo ści z użyt ko wa nia wie czy -
ste go we wła sność. Pie nią dze
od wła ści cie la wpły nę ły, ale zo -
sta ły nam ode bra ne i wrzu co ne
do bu dże tu mia sta. Przez la ta
funk cjo no wa nia sa mo rzą du
środ ki po zy ski wa ne przez
dziel ni ce za si la ły ich bu dże ty i
by ły do ich dys po zy cji. Zła ma -
no tę za sa dę wpro wa dza jąc w
ży cie 7 ma ja br., a więc już po

prze pro wa dze niu przez dziel ni -
cę Ur sy nów wspo mnia nej
trans ak cji, sto sow ne roz po rzą -
dze nie pod pi sa ne przez pa nią
pre zy dent Han nę Gron kie wicz
- Waltz. Sank cjo nu je ono prze -
chwy ty wa nie przez skarb ni ka
mia sta środ ków po zy ski wa nych
przez dziel ni ce, m. in. z prze -
kształ ceń grun tów. W efek cie
za miast pie nię dzy, któ re pla no -
wa li śmy wy dać m. in. na do fi -
nan so wa nie ur sy now skiej
oświa ty, zo ba czy li śmy przy sło -
wio wą fi gę z ma kiem. 

Mia sto po trze bu je pie nię dzy,
po nie waż re ali zu je in we sty cje
ogól no miej skie i jest za dłu żo ne.

To nie jest praw dzi wy po wód.
Od po cząt ku ka den cji Ur sy nów
jest se ko wa ny przez sto łecz ny
ra tusz, po nie waż ja ko je dy na
du ża i na do da tek pre sti żo wa
dziel ni ca sto li cy wy mknął się po
wy bo rach sa mo rzą do wych w
2010 r. spod po li tycz nej kon tro -
li rzą dzą cej sto li cą PO. Za czę ło
się od pró by unie waż nie nia
uchwa ły po wo łu ją cej na funk -
cję prze wod ni czą ce go ur sy now -
skiej ra dy prof. Le cha Kró li kow -
skie go, po tem blo ko wa no udzie -
le nie człon kom za rzą du peł no -
moc nictw, ostat nio aż o 80 proc.
ob cię to na szej dziel ni cy wy dat -
ki na kul tu rę i pro mo cję. Są to
ewi dent ne szy ka ny wy mie rzo ne
w ko ali cję Nasz Ur sy nów - PiS,
któ re w prak ty ce go dzą bez po -
śred nio w miesz kań ców. Od wo -
łu je my się od de cy zji mia sta, bo
nie mo że być tak, że kie dy zna -
leź li śmy środ ki, nie do sta je my
zgo dy władz War sza wy na po -
kry cie de fi cy tu w oświa cie. W
ra zie ko niecz no ści od wo ła my
się do Re gio nal nej Izby Ob ra -
chun ko wej, aby zba da ła spra wę
pod ką tem ewen tu al ne go na ru -
sze nia dys cy pli ny fi nan sów pu -
blicz nych.

R o z  m a  w i a ł  Ta  d e  u s z  P o  r ę b  s k i

Roz mo wa z Wi tol dem Ko ło dziej skim, za stęp cą bur mi strza Dziel ni cy Ur sy nów

Sieć kłamstw w sieci zmowy?

Rozbudowane przedszkole przy ulicy Koncertowej

FOTO LECH KOWALSKI
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Lesznowola l Lesznowola l Lesznowola l Lesznowola l Lesznowola

W pod war szaw skiej Lesz -
no wo li ob cho dy zwią za ne
z rocz ni cą trans for ma cji
ustro jo wej roz po czę ły się
już w ma ju i by ły de dy ko -
wa ne gru pie, któ ra ma
ogrom ny wpływ na roz wój
gmi ny - przed się bior com. 

Przed sta wi cie le śro do wi ska
go spo dar cze go Gmi ny Lesz no -
wo la spo tka li się 23 ma ja w Ho -

te lu Ksią żę Jó zef Po nia tow ski
w Ła zach. W li czą cej po nad 21
ty się cy miesz kań ców gmi nie
wiej skiej ja ką jest Lesz no wo la
funk cjo nu je aż po nad 5 tys.
firm. Nic więc dziw ne go, że w
rocz ni cę pol skiej trans for ma cji
ustro jo wej, Sa mo rząd Gmi ny
po sta no wił w spo sób szcze gól -
ny wy róż nić przed się bior ców.
Wśród za pro szo nych na uro czy -

stość przed się bior ców zna leź li
się re pre zen tan ci wszyst kich
dzia ła ją cych na tym te re nie
branż – przed sta wi cie le za rów -
no naj więk szych w gmi nie firm,
jak i nie du żych firm ro dzin nych,
go spo darstw pro duk cyj nych,
czy spół ek me dycz nych. Jak
pod kre śli ła pod czas uro czy sto -
ści wójt Ma ria Jo lan ta Ba tyc ka -
-Wą sik, każ da z za pro szo nych

firm ma swój udział w kre owa -
niu i bu do wa niu dy na mi ki roz -
wo ju Gmi ny Lesz no wo la. Ho -
no ro wym go ściem wy da rze nia
był wi ce pre mier rzą du, mi ni -
ster go spo dar ki Ja nusz Pie cho -
ciń ski, któ ry wrę czył przed się -
bior com Li sty Gra tu la cyj ne.
Wójt Ma ria Jo lan ta Ba tyc ka -
-Wą sik wrę cza ła zaś wy da ny
spe cjal nie na tę oka zję przez Sa -

mo rząd Gmi ny me dal oko licz -
no ścio wy. W spo tka niu wzię li
udział rów nież przed sta wi cie -
le klu czo wych or ga ni za cji zrze -
sza ją cych śro do wi sko biz ne su
– Eu ro pej ski Klu bu Biz ne su Pol -
ska, Ma zo wiec kie Zrze sze nie
Han dlu Prze my słu i Usług oraz
dzia ła ją cy lo kal nie Ma zo wiec ki
Zwią zek Pra co daw ców w Gmi -
nie Lesz no wo la. 

Opra wę ar ty stycz ną wy da rze -
nia za pew nił ze spół War saw Di -
xie lan ders, któ ry za ser wo wał ze -
bra nym stan dar dy jaz zo we ro -
dem z No we go Or le anu. Po czę -
ści ofi cjal nej i ar ty stycz nej za -
pro sze ni go ści mie li oka zję w ku -
lu arach po dzie lić się swo imi re -
flek sja mi z Mi ni strem Go spo dar -
ki Ja nu szem Pie cho ciń skim.

A g n i e s z  k a  A d a  m u s

Lesznowola – Przed się bior cy uho no ro wa ni z oka zji 25-le cia trans for ma cji ustro jo wej

Przy jaz zie o go spo dar ce...

Wi ce pre mier Pie cho ciń ski wrę czał lesz no wol skim przed się bior com li sty gra tu la cyj ne Za rząd MZPwGL skła da po dzię ko wa nia wójt M. J. Ba tyc kiej -Wą sik
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Pro ces re ali za cji bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go do bie ga
koń ca. Przed na mi jesz cze
2 spo tka nia z miesz kań ca -
mi, gdzie zo sta ną za pre -
zen to wa ne wy bra ne pro -
jek ty a po tem de cy du ją cy
głos za bio rą miesz kań cy
od da jąc swój głos na wy -
bra ny pro jekt. 

Dziel ni ca usta li ła już ter mi ny
spo tkań dla miesz kań ców na 11
i 12 czerw ca br. Sam etap gło so -
wa nia na po szcze gól ne pro jek ty
od bę dzie się mię dzy 20-30
czerw ca br. Ogło sze nie wy ni ków
gło so wa nia wy zna czo no na 15
lip ca br.

Przed miesz kań ca mi więc
swo isty eg za min z oby wa tel sko -
ści. Jak licz nie bę dzie my gło so -
wać a tak że któ ry pro jekt z punk -
tu wi dze nia miesz kań ców jest w
dziel ni cy naj waż niej szy. 

Do gło so wa nia do pusz czo ne
przez ze spół zo sta ło 50 pro jek -
tów z uwa gi na pod ję tą wcze -
śniej de cy zje o nie dzie le niu Ur -
sy no wa na ob sza ry a tym sa -
mym nie dzie le niu kwo ty 3 mln
zł prze zna czo nych na re ali za -
cje bu dże tu w dziel ni cy. Zda nia
w tym za kre sie wśród człon ków
Ze spo łu by ły po dzie lo ne. W gło -
so wa niu wy gra ła opcja nie dzie -
le nia przy zna nej kwo ty. W ten
spo sób da no moż li wość re ali -
za cji du żych wy so ko na kła do -
wych pro jek tów i tak też sta ło
się na Ur sy no wie. Ma my w gru -
pie 50 

pro jek tów np. pro jekt na bud -
ki dla skrzy dla tych przy ja ciół za
ok.10 tys. zł a tak że pro jekt kon -
su mu ją cy ca łą kwo tę 3 mln zł na
utwo rze nie ośrod ka wspar cia
dla osób nie peł no spraw nych.

Peł na li sta 50 pro jek tów z
krót kim opi sem znaj du je się na
stro nie in ter ne to wej dziel ni cy
pod ad re sem bu dżet par ty cy -
pa cyj ny. Za chę cam do za po zna -

nia się z pro jek ta mi na spo tka -
niach in for ma cyj nych dla
miesz kań ców. O swo ich pro jek -
tach bę dą mó wić pro jek to daw -
cy tj. oso by któ re opra co wa ły
pro jekt. Co spo wo do wa ło że
pod ję ły trud przy go to wa nia
pro jek tu w ra mach bu dże tu
oby wa tel skie go, ja kie ma ja ro -
ze zna nie w po trze bach dziel ni -
cy War to więc po znać ich opi nie
wte dy ła twiej bę dzie my ślę pod -
jąć de cy zję na któ ry pro jekt od -
dać swój głos.

Re gu la min do pusz cza po za
gło so wa niem przez in ter net
rów nież for mę ko re spon den cyj -
ną co jest waż ne np. dla gru py
se nio rów nie za wsze ko rzy sta -
ją cych z In ter ne tu.

Jak zda my ten eg za min z oby -
wa tel sko ści po zna my po ogło -
sze niu wy ni ków gło so wa nia.

Je stem pew na, że ur sy no -
wia nie jak przy każ dych wy bo -
rach nie za wio dą je śli cho dzi
o fre kwen cję a ich głos otrzy -
ma ją naj bar dziej po trzeb ne,
war to ścio we i waż ne spo łecz -
nie pro jek ty.

E w a  C y  g a ń  s k a

R a d  n a  K l u  b u  N a s z  U r  s y  n ó w

c z ł o  n e k  Z e  s p o  ł u  b u  d ż e  t u  

p a r  t y  c y  p a  c y j  n e  g o

Licz by nie kła mią. Trze ba
je tyl ko umie jęt nie in ter -
pre to wać. W wy bo rach do
Par la men tu Eu ro pej skie -
go ofi cjal na fre kwen cja
wy nio sła mniej niż 25%,
do kład nie 23.82%. Co to
ozna cza? 

Ano, że od po wied nio: PO
otrzy ma ła 7.41% gło sów TYCH,
KTÓ RZY MO GLI ZA GŁO SO -
WAĆ (po nad 30 mln Po la ków
upraw nio nych do gło so wa nia),
PiS 7.33%, SLD 2.18%, KNP Kor -
wi na -Mik ke 1.65%, PSL 1.57%.
To są praw dzi we da ne o po par -
ciu, a nie trium fal ne i fał szy we
słup ki oscy lu ją ce w oko li cach
trzy dzie stu pro cent, uka zy wa ne
w noc wy bor czą na ekra nach te -
le wi zo rów…

Je śli więc przy jąć za pod sta -
wo we licz by przy to czo ne prze ze
mnie przed chwi lą, to wi dać, że
ab so lut na więk szość Po la ków
ma po dziur ki w no sie wspo -
mnia nych ugru po wań. I wy glą -
da na to, że cał kiem świa do mie
ro da cy nie wzię li udzia łu w gło -
so wa niu. Nie z le ni stwa, po pro -
stu nie mie li na ko go gło so wać!
Mo ją te zę upraw do po dab nia aż
200 000 nie waż nych gło sów, od -
da nych w prze wa ża ją cej czę ści,
po dej rze wam, z pre me dy ta cją
(o czym mo gą świad czyć do pi ski
kar tach, któ rych zdję cia zna la zły
się w In ter ne cie). 

Te raz na le ży za dać so bie py ta -
nie: cze mu oby wa te le III RP nie
ko rzy sta ją ze swo je go pra wa wy -
bor cze go? Otóż uwa żam, że na
ta ką po sta wę miesz kań ców kra -
ju nad Wi słą oprócz wie lu czyn -
ni ków, wpływ mo gła mieć rów -
nież sza le nie szko dli wa dla mło -
dej pol skiej de mo kra cji agi ta cja
ze stro ny naj wyż szych władz
pań stwo wych i rzą dzą cej par tii
na rzecz oca le nia Pa ni Pre zy dent

sto li cy, pro wa dzo na nie tak daw -
no w War sza wie (przy oka zji
ubie gło rocz ne go re fe ren dum w
War sza wie). Ku rio zal ne bo wiem
ha sło: „po pie ram Han kę, nie idę
na re fe ren dum”, któ re ro ze szło
się po ca łym kra ju, my ślę że
utwier dzi ło spo rą część osób z
czyn nym pra wem wy bor czym,
że wo dzo ne są za nos i trak to -
wa ne przez po li ty ków jak sta do
ba ra nów. Nic więc dziw ne go, że
przy naj bliż szej nada rza ją cej się
oka zji, któ rą by ły wła śnie ma jo -
we wy bo ry bruk sel skie, Po la cy
po sta no wi li NIE GŁO SO WAĆ
wca le, nie uwia ry gad niać le gi -
ty ma cji wy bor czej Don ka, Jar -
ka, Lesz ka czy Ja nu sza. No bo
sko ro w re fe ren dum war szaw -
skim głos nie od da ny ozna czał
sprze ciw, to cze mu te raz nie
przy jąć po dob nej in ter pre ta cji? 

Ktoś po wie: nie obec ni nie ma -
ją ra cji. Nie praw da! Uwa żam, że
ni ska fre kwen cja za ob ser wo wa -
na 25 ma ja przy urnach – acz
za zwy czaj groź na dla de mo kra -
cji - tym ra zem mo że mieć zba -
wien ne dzia ła nie. Oka za ło się
bo wiem jak ma ło osób – z tych,
któ re mo gły tak zro bić - po par ły
do mi nu ją ce na ro dzi mej sce nie
po li tycz nej ugru po wa nia. Kon te -
stu ją cy obec ny układ sił po li czy -
li się dzię ki te mu, i – mam na -
dzie ję - zda li so bie spra wę, że są

więk szo ścią! Oni, an ty: pe ow cy,
pi sow cy, sldow cy, pa li ko tow cy,
kor wi ni ści. Mil czą ca więk szość.
76, 18%

Tak więc jest w Pol sce miej sce
na no we par tie, ko mi te ty lo kal -
ne, ini cja ty wy spo łecz ne zor ga -
ni zo wa ne w ko ali cje wy bor cze,
któ re bę dą re pre zen to wa ły re al -
ne ludz kie pro ble my! Ru nął bo -
wiem mit , że Po la cy mu szą za -
gło so wać na PO i PiS. Nie mu -
szą! Po nad 2/3 ro da ków te go
prze cież te raz NIE ZRO BI ŁO.
Kto po wi nien czuć się te raz naj -
bar dziej za gro żo ny? Oczy wi ście
głów na par tia rzą dzą ca. Przy
oka zji pró by od wo ła nia Pa ni
Pre zy dent Han ny Gron kie wi cz-
Waltz Plat for ma Oby wa tel ska,
sta wia jąc na sza li au to ry tet pre -
zy den ta i pre mie ra, od pę dza ła
war sza wia ków od urn, po ka zu -
jąc, że par tia ma ją ca „oby wa -
tel ska” w na zwie do sko na le
oby wa się bez oby wa te li. Te raz
ro le się od wró ci ły – w licz bach
bez względ nych wy bor cy - w
ska li kra ju - po ka za li, że do sko -
na le oby wa ją się bez Plat for my.
PO po parł le d wie co czter na sty
z jej po ten cjal nych wy bor ców.
Twar de da ne nie kła mią. I nie
zmie nią ich na wet płacz li we la -
men ty mi ni stra spraw za gra -
nicz nych. 

D r  G r z e  g o r z  R o c h  B a  j o  r e k

Warsz ta ty pla stycz ne
„Spo tka nia ze sztu ką po
la tach” or ga ni zo wa ne są
przez Bar ba rę Bie lec ką -
-Woź nicz ko w Do mu Kul -
tu ry Sto kło sy od 2004 r. W
za ję ciach uczest ni czy trzy -
dzie ści kil ka osób w róż -
nym wie ku. 

Są mło de ma my i eme ry to wa -
ne star sze pa nie, a tak że dwóch
pa nów. Po la tach pra cy za wo do -
wej, wy cho wy wa nia dzie ci etc.
ma ją wresz cie czas, by ro bić to co
lu bią - by po świę cić się sztu ce... 

W pro gra mie jest stu dium z
na tu ry, pra ca na pod sta wie wy -
bra ne go dzie ło ma lar skie go, za -
ję cia z hi sto rii sztu ki. Cy klicz nie
or ga ni zo wa ne są warsz ta ty ry -
sun ku z mo de lem. Ofer ta skie ro -
wa na jest do wszyst kich a wszel -
kie in for ma cje za miesz cza ne są
na stro nie DK Sto kło sy. W pra -

cow ni sto so wa ne są róż no rod -
ne tech ni ki pla stycz ne.

W wy sta wie po ka zu ją cej
osią gnię cia uczest ni ków za jęć
udział bio rą: Mał go rza ta Bal -
cer ska, Ma ry la Brej nak, Mał -
go rza ta Fi li po wicz, Kry sty na
Gre lus, He le na Ja wo row ska,
Ani ta Jóź wik, Gra ży na Ko za -
kie wicz, Kry sty na Ko zan kie -
wicz, An na Ku rek, Ja ni na Kuź -
micz, Elż bie ta Kwa piń ska, Mał -
go rza ta Lar wiń ska, Te re sa Le -
wan dow ska -Fa ru ga, Te re sa
Miel cza rek, Da nu ta No wic ka,
Aga ta Ob roc ka, Wie sła wa Pa -
tul ska -Olek siak, Te re sa Ra dul -
ska, Elż bie ta Rej niak, Krzysz -
tof Sa wic ki, Bar ba ra Sko li mow -
ska, Da nu ta So bot kow ska, Elż -
bie ta Szpi le wicz, Wik to ria
Thier ry -Frań czak, Bo że na Wa -
siu ta, Kry sty na Wroń ska, An -
na Za brze ska -Pi li pajc, Do ro ta

Zam kow ska, Ga brie la Zdort,
Syl we ster Zy cho wicz.

Pod czas wer ni sa żu pra ce by ły
po ka za ne tak że w pra cow ni i na
ko ry ta rzu. Cie ka wie pre zen to -
wa ła się ale ja bzu usta wio na z
ob ra zów na szta lu gach.

- Każ dy, kto przy cho dzi do
mnie mó wi – chcia ła bym lub
chciał bym ma lo wać. Nie któ rzy
już wcze śniej ma lo wa li i chcą
do sko na lić swo je umie jęt no ści.
In ni wspo mi na ją, że ja ko dzie ci
bar dzo lu bi li wszel kie dzia ła nia
pla stycz ne, a te raz chcą to roz wi -
nąć. Jesz cze in ni kie dyś w prze -
szło ści my śle li o stu diach ar ty -
stycz nych – ale nie uda ło się. Do -
pie ro te raz, kie dy ma ją wię cej
cza su mo gą po my śleć o speł nie -
niu swo ich za mie rzeń. Wszyst -
kich łą czy pa sja two rze nia i pły -
ną ca z te go ra dość. To jest naj -
waż niej sze, ja ich w tym wspie -
ram a ich zma ga nia ar ty stycz ne
bar dzo mnie cie szą.– mó wi Bar -
ba ra Bie lec ka -Woź nicz ko. 

War to pod kre ślić, że Bar ba ra
Bie lec ka -Woź nicz ko jest ak tyw -
nie dzia ła ją cą, pro fe sjo nal ną ar -
tyst ką. Znaj du je czas za rów no
na pra cę ar ty stycz ną, jak i na
dzia łal ność dy dak tycz ną. 

- Są dzę, że mo je za an ga żo wa -
nie za rów no w dzie dzi nie ar ty -
stycz nej i w edu ka cji pla stycz -
nej udzie la się mo im pod opiecz -
nym i po ma ga two rzyć wspa nia -
łą at mos fe rę na na szych warsz -
ta tach. Na sze spo tka nia szko lą
nie tyl ko umie jęt no ści ale są spo -
tka nia mi lu dzi, któ rzy dzie lą się
wspól ną pa sją, ro zu mie ją się i
lu bią.- wy ja śnia Bar ba ra Bie lec -
ka -Woź nicz ko. 

Warsz ta ty fi nan so wa ne są
przez Dziel ni cę Ur sy nów i SBM
Sto kło sy.
Te k s t  i  f o t o  M i  r o  s ł a w  M i  r o ń  s k i

Liczy się każdy głosSpo tka nie ze sztu ką...

Milcząca większość
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Trwa ją jesz cze mo je ulu bio ne tar gi mo to ry za cyj ne, te w Lip sku. Od nie daw na,
or ga ni zo wa ne są one co dwa la ta, na prze mian z in ny mi zna ny mi nie miec ki mi
tar ga mi mo to ry za cyj ny mi, we Frank fur cie. Tym bar dziej ża łu ję, że nie uda mi
się wy brać w tym ro ku do Nie miec. Mu sia łem zna leźć ja kiś spo sób na osło dze nie
so bie te go week en du...

Kil ka ty go dni te mu pi sa łam na ła mach MO TO -PAS SY, o wy pa dzie na tar gi do Po zna nia i o mi -
łym za sko cze niu, ja kie mnie tam spo tka ło. Mo im zda niem, po wie lu kiep skich la tach, Po znań Mo -
tor Show od ra dza się i w tym ro ku, tar gi te by ły na praw dę in te re su ją ce i róż no rod ne. Nie zmie -
nia to jed nak mo jej opi nii, że naj le piej zor ga ni zo wa ny mi, za rów no lo gi stycz nie, jak i pod wzglę -
dem ilo ści atrak cji, są od do brych kil ku lat tar gi w po ło żo nym je dy nie ok. 200 km od na szej za -
chod niej gra ni cy, Lip sku. Umiej sco wio ne na obrze żu mia sta no we te re ny tar go we, za pew nia ją
ogrom ną prze strzeń w kil ku wiel kich i no wo cze snych ha lach oraz na po ło żo nych bez po śred nio
w ich są siedz twie, ze wnętrz nych te re nach tar go wych. Oprócz kla sycz nych sto isk tar go wych we -
wnątrz hal, na ze wnątrz or ga ni zo wa ne są naj róż niej sze po ka zy ple ne ro we oraz te sty. Ca łość, za
każ dym ra zem, do peł nia bar dzo licz na flo ta róż no rod nych sa mo cho dów te sto wych wie lu ma rek,
któ ry mi od być mo że my jaz dę prób ną oko licz ny mi uli ca mi oraz au to stra dą. Ta kich wa run ków lo -
ka li za cyj nych nig dy nie bę dą mia ły na sze tar gi po znań skie, ale tak jak wspo mnia łem na wstę pie,
dzie je się tam co raz le piej.

Ale wróć my do mi nio ne go week en du i mo je go spo tka nia z mo to ry za cją re tro. Uda ło mi się po -
łą czyć week en do wy, ro dzin ny wy po czy nek w uro czym miej scu, z cie ka wym spo tka niem z hi sto -
rią mo to ry za cji. Pla nu jąc w mi nio ny week end od wie dzić Na łę czów, nie wie dzie li śmy wca le, że w
tą sa mą so bo tę spo tkać się mie li w na łę czow skim par ku Sta re Ła zien ki, wła ści cie le sta rych sa mo -
cho dów. Pre zen ta cja na te re nie uro cze go par ku by ła czę ścią II Re tro Ma jów ki Na łę czow skiej, któ -
rej głów nym punk tem pro gra mu był prze jazd za byt ko wych po jaz dów na tra sie: Lu blin -Woj cie chów -
-No wy Gaj -Na łę czó w-I łk i- Na łęczów oraz wspo mnia ny po kaz na te re nie na łę czow skie go par ku.

W tym ro ku na Re tro Ma jów kę w Na łę czo wie zgło si ły się 32 za ło gi. Zgod nie z ofi cjal ny mi in -
for ma cja mi do ja kich do tar łem, naj star sze na po ka zie mia ło być BMW z ro ku 1936, ale od no szę
wra że nie, że wi dzia łem na zlo cie znacz nie star sze go For da. Więk szość sa mo cho dów mia ła po kil -
ka dzie siąt lat, a wszyst kie pre zen to wa ły się tak, jak by przed chwi lą wy je cha ły z fa bry ki. Po kaz po -
jaz dów na te re nie par ku, uświet ni ły wy stę py so li stów scen lu bel skich, któ rzy w stro jach z epo ki,
za śpie wa li i ode gra li wie le zna nych szla gie rów sprzed lat. Zgro ma dze ni go ście mo gli m.in. od dać
swój głos na wy bra ne au to w Kon kur sie Ele gan cji o Pu char Pu blicz no ści. Po kaz sa mo cho dów re -
tro w na łę czow skim par ku, był też czę ścią więk szej im pre zy od by wa ją cej się w tym sa mym cza -
sie – XIV Ma jów ki z Pa nem Pru sem, któ ra zor ga ni zo wa na by ła pod uro czym ha słem: „Pięk nie jest
w Al pach, pięk nie nad mo rzem, ale w Na łę czo wie jest mi do brze.” Mu szę przy znać, że nie po raz
pierw szy spę dza łem week end w tym mie ście i w peł ni po dzie lam zda nie na sze go wiesz cza.

Sam po kaz nie był im pre zą bar dzo licz ną, ale zgro ma dził wie le rzad kich już dziś i cie ka wych sa -
mo cho dów. Mo ją uwa gę zwró ci ły szcze gól nie tym ra zem sa mo cho dy ze zna nych nam z cza sów PRL-
u pol skich ulic. Przy je cha ły do sko na le za cho wa ne mo de le sta rych skod, wart bur gów i tra ban tów.
Na Zlot do je cha ły też z Ukra iny dwa nie zna ne mi do tąd mo de le ma łych za po roż ców, przy po mi na -
ją ce nie co kształ tem, zna ną nie co le piej z pol skich dróg, Za sta wę 750. One rów nież wy po sa żo ne by -
ły w jed ną pa rę drzwi otwie ra nych „pod wiatr” i po sia da ły cha rak te ry stycz ny „gar ba ty” kształt.

Na po ka zie nie za bra kło rów nież pięk nych ka brio le tów i ame ry kań skich krą żow ni ków. Po śród
nich, pre zen to wa ny był też m.in. wspa nia ły Ci tro en 2CV, Ford Mu stang oraz sta re mo de le fia tów
i volks wa ge nów. 

Ża łu ję, że nie wie dzia łem o tym zlo cie wcze śniej, za chę cił bym wszyst kich Czy tel ni ków MO TO -
-PAS SY do wy ciecz ki do Na łę czo wa w ostat ni week end, tym bar dziej, że miej sco wość ta jest po -
ło żo ny je dy nie ok. 25 km od bar dzo po pu lar ne go wśród war sza wia ków Ka zi mie rza Dol ne go.

Po mi mo, że po go da nie do pi sa ła, na praw dę by ło war to...
M O  T O  W O J

m o  t o @ p a s  s a . w a w . p l

l MOTO-PASSA l MOTO-PASSA l
Mo to week end...

Czar mi nio nej epo ki

W nie dzie lę Te atr Za Da le ki w ur sy now skim Do mu Sztu ki SMB „Ja ry” za koń czył cykl przed sta wień
dla do ro słych w Ro ku Kul tu ral nym 2014/2015 spek ta klem do brze do bra nym na po że gna nie pu -
blicz no ści. Wy bór padł bo wiem na „Ku kłę” Paw ła Bin ke, lek ką i dość za baw ną, a przy tym nie po zba -
wio ną od cie nia re flek syj ne go ko me dię o grze, ja ką to czy ze so bą jej dwo je głów nych i je dy nych bo -
ha te rów – Pa ni Pre zes i jej Asy stent Ro bert.

W fi na le oka zu je się, że ca ła in try ga by ła wła śnie swe go ro dza ju grą, ale nie bu rzy to po god ne go
na stro ju ca ło ści, tym sa mym i pu blicz ność opusz cza wi dow nię uśmiech nię ta.

„Ku kłę” wy re ży se ro wał sam Je rzy Gru za, a na sce nie wy stą pi li Ta tia na So sna -Sar no i Grze gorz Sierz -
pu tow ski, do sko na le zna ny w Do mu Sztu ki, gdzie przez wie le lat pro wa dził warsz ta ty te atral ne dla
dzie ci i mło dzie ży. Przed „swo ją” pu blicz no ścią dał z sie bie w „Ku kle” wszyst ko, po tra fił na praw dę za -
ba wić wi dzów, po dob nie zresz tą jak je go sce nicz na part ner ka z te go – sfi nan so wa ne go ze środ ków
Dziel ni cy Ur sy nów m.st. War sza wy – przed sta wie nia. B U A

Spek takl z do brym zna jo mym

Sza now ni Pań stwo

Uprzej mie in for mu ję, że z waż nych przy czyn – Wal ne Ze bra nie – w czę ściach S.M. „Wy ży ny” –
VI Tur niej VIII Mi strzostw Ur sy no wa o Pu char Bur mi strza, pla no wa ny w dniu 24.06.2014 r., zo stał
prze nie sio ny na sier pień br., i zo sta nie ro ze gra ny w dniu 19.08.2014 r. /wto rek/ o godz. 17.45 w
Na to liń skim Ośrod ku Kul tu ry ul Na Ubo czu 3, we dług za sad i obo wią zu ją ce go do tych czas Re gu -
la mi nu!

PS. Szcze gó ły z Wy dzia łem Spor tu Urzę du Dziel ni cy uzgod ni sę dzia W.Z.B.Sp. Ar ka diusz Cie -
chom ski.

S t a  n i  s ł a w  W z o  r e k

K i e  r o w  n i k  S e k  c j i  B r y  d ż a  N O K  

W a r  s z a  w a  0 2 . 0 6 . 2 0 1 4  r.

Jest uta len to wa nym kom -
po zy to rem, pia ni stą i wo -
ka li stą mło de go po ko le -
nia, nie prze kro czył jesz -
cze trzy dziest ki. Zwró ci -
łem na nie go uwa gę 5 lat
te mu, gdy po ja wił się na
Ur sy now skiej MUF CE. 

Zdo był tam wy róż nie nie i
choć umó wi łem się z or ga ni za to -
ra mi, że do fi na łu VI Ogól no pol -
skie go Fe sti wa lu Pio sen ki Re tro
im. Mie czy sła wa Fog ga za pro -
szę lau re ata Głów nej na gro dy w
ka te go rii pio sen ki re tro (zo stał
nim Łu kasz Je mio ła z Lu bli na),
Ja nek Tra czyk za chwy cił mnie
tak bar dzo, że po sta no wi łem za -
pro sić go rów nież. I nie po my li -
łem się! Łu kasz za jął w fi na le II
miej sce, a Ja nek zdo był Grand
Prix (przy zna ną jed no myśl nie
przez ju ry, w któ rym za sia da ły
tak wy ma ga ją ce eks pert ki jak
Re na Rol ska i Mag da Umer). 

W na gro dę wy je chał do Pa ry -
ża i wziął udział w kon cer cie zor -
ga ni zo wa nym przez La Ma irie
du 17e (me ro stwo dziel ni cy
XVII) z udzia łem wy ko naw ców z
Fran cji, Włoch, Ro sji i Se ne ga -
lu. Wie czo rem w Pia no Bar na
Mont mar trze by łem świad kiem
je go mi ni re ci ta lu zło żo ne go z
kil ku na stu świa to wych stan dar -
dów, utwo rów Be atle sów i Co he -
na, a tak że kil ku wła snych kom -
po zy cji, czym za chwy cił licz nie
zgro ma dzo nych tu ry stów z ca łe -
go świa ta, a zwłasz cza jed ną uro -
dzi wą Włosz kę, któ ra, znie wo lo -
na je go grą i ak sa mit nym gło -
sem, ca ły czas do ma ga ła się bi -
sów (tak re la cjo no wa łem je go
po byt w Pa ry żu 5 lat te mu).

Od tej po ry bacz nie ob ser wu -
ję roz wój je go ta len tu. Ja nek
wy stę po wał ze swo im ze spo łem

Young Jazz Qu ar tet pod czas 39
Lu bu skie go La ta Fil mo we go w
Ła go wie i w war szaw skim ki nie
Ilu zjon z re ci ta lem przed wo jen -
nych szla gie rów fil mo wych z re -
per tu aru Alek san dra Żab czyń -
skie go, kil ka krot nie po ja wił się
w te le wi zyj nym pro gra mie
Szan sa na suk ces, by wa łem na
je go kon cer tach w war szaw skiej
YM CE i na Uni wer sy te cie Mu -
zycz nym im. Fry de ry ka Cho pi na
(jest ab sol wen tem Wy dzia łu
Kom po zy cji te goż Uni wer sy te -
tu, a wcze śniej ukoń czył Wy -
dział Wo kal ny Szko ły Mu zycz -
nej im. Fry de ry ka Cho pi na przy
ul. Bed nar skiej), był lau re atem
kon kur su Pa mię ta my o Osiec -
kiej, a w ubie głym ro ku za kwa -
li fi ko wał się do te le wi zyj ne go
pro gra mu Vo ice of Po land.
Obec nie jest ak to rem i wo ka li stą
Te atru Buf fo, gdzie m. in. gra

głów ną ro lę w mu si ca lu Me tro,
sys te ma tycz nie or ga ni zu je w
klu bach Na stro jo we Kon cer ty,
pod czas któ rych pre zen tu je wła -
sne kom po zy cje. 

Mie siąc te mu w Bie lań skim
Ośrod ku Kul tu ry od by ła się pra -
pre mie ra skom po no wa ne go
przez nie go mu si ca lu By łem w
Ame ry ce (li bret to i tek sty pio se -
nek: Piotr Orych), w któ rym sam
wy stę pu je z udzia łem Mi cha li -
ny Brud now skiej i Sta ni sła wa
Ga le ry. 

Spek takl przy ję ty en tu zja -
stycz nie przez pu blicz ność, zo -
sta nie tam po wtó rzo ny w naj -
bliż szą śro dę, 11 czerw ca o godz.
19 (ul. Gol do nie go 1). Po le cam
szcze rze. 

A ur sy now ski Wy dział Kul tu -
ry na ma wiam go rą co do za pro -
sze nia Jan ka na Ur sy nów. 

W o j  c i e c h  D ą  b r o w  s k i

Mo je re ko men da cje – Ja nek Tra czyk
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P i sa łem już o głęb szym od de chu od spraw po li tycz nych, ale oka zu je się, że
mo je na dzie je by ły płon ne. Są lu dzie, któ rzy nie in te re su ją się po li ty ką,
ale oka zu je się, że po li ty ka in te re su je się ni mi. In ny mi sło wy, do cho dzi do

sy tu acji w ja kiej zna la zła się „ely ta” na szych wy brań ców, brak le gi ty ma cji do rzą -
dze nia.

Swe go cza su, w okre sie za awan so wa ne go sys te mu so cja li stycz ne go, na sty ku z po rząd kiem ko -
mu ni stycz nym, je dy na słusz na wła dza, czy li Pol ska Zjed no czo na Par tia Ro bot ni cza za po wód do
chwa ły uzna wa ła po sia da nie w swo ich sze re gach oko ło mi lio na człon ków. Na ród, czy li ów cze sny
sza ry tłum wie dział, że wspar cie na wet te go mi lio na (w du żej czę ści by li to apa rat czy cy, ka rie ro wi -
cze i in ne wła zi du py wraz z ro dzi na mi) to hum bug. Ten sza ry tłum, nie mal 40-mi lio no wy, nie da -
wał le gi ty ma cji na rzą dze nie dzia ła czom PZPR, z cze go zda wa li oni so bie spra wę i za wszel ką ce -
nę sta ra li się jak naj le piej wy paść w ofi cjal nych prze mó wie niach i na nie ofi cjal nych spo tka niach. 

Tak po wsta ła ko mu ni stycz na „no wo mo wa” – ję zyk par tyj ne go ak ty wu, uży wa ny wo bec pleb su. Mo -
wa, nic nie zna czą ca przy po wierz chow nym przej rze niu, a zro zu mia ła przy czy ta niu mię dzy wier sza -
mi. Tyl ko co czwar ty Po lak wziął udział w wy bo rach i „so li dar nie” za gło so wał na jed ną z dwóch dzie -
lą cych nas par tii, któ re, w mo im ro zu mie niu, świa do mie wpro wa dza ją mię dzy na mi po dzia ły już nie
tyl ko po li tycz no -ide olo gicz ne, ale i spo łecz ne. Jed ną z przy czyn po wsta wa nia tych pęk nięć w na ro -

dzie jest stwo rze nie „eu ro mo wy” – rów -
nie nic nie zna czą cych okrą głych słó wek
i sfor mu ło wań, jak „no wo mo wa ko mu -
ni stycz na”. Ileż to ra zy sły sze li śmy, że
jak jest kry zys w Gre cji, to mu si my Unię
Eu ro pej ską wzmac nia i być „so li dar ny -
mi” wo bec Gre ków. A ja do współ cze -

snych Gre ków nie mam nic, ani mnie oni zię bią, ani grze ją. Kie dy jed nak pre zes fir my Bosch Franz Feh -
ren bach po wie dział wprost, że Gre cję na le ży wy rzu cić ze stre fy eu ro i w ogó le z Unii, to na wet do cie -
kli wi dzien ni ka rze za mil kli. Nie wiem, czy z prze ra że nia, czy też ta kie otrzy ma li wy tycz ne.

Z ostat nich wy da rzeń – eu ro pej skie kon cer ny po noć wy mu si ły usu nię cie Alek sie ja Mil le ra, sze -
fa ro syj skie go Gaz pro mu z li sty osób ob ję tych sank cja mi przez UE. W su kurs „nie szczę śni ko wi” przy -
szły fir my z Nie miec, Fran cji i Włoch. Przed sta wi cie le kon cer nów nie sko men to wa li wy da rze nia na -
wet okrą głym słów kiem. Po li ty cy naj pierw ro bią tak, jak chcą te go lob by ści, a na stęp nie kła mią dur -
nym pro lom lub w ogó le ich ole wa ją i wbrew usta no wio ne mu przez sie bie pra wu, nie ra czą na wet
od po wie dzieć me diom na szcze gó ło we py ta nia.

Pol scy wy brań cy nie wie le się od swo ich ko le gów z Eu ro ko mu ny róż nią, mo że je dy nie jesz cze niż -
szy mi stan dar da mi mo ral ny mi. Niech mi ktoś wy ja śni, co da je im pra wo do pu blicz ne go oszu ki wa -
nia wy bor ców, skła da nia fał szy wych obiet nic, ich nie do trzy my wa nia? Czy to lu dzie ja kiejś in nej ra -
sy, z ja ki miś przy wi le ja mi, o któ rych nic nie wiem? Nie, to w więk szo ści kłam cy, oszu ści i ego iści,
dą żą cy do osią gnię cia wła dzy, za ro bie nia du żych pie nię dzy i za ła twie nia przy oka zji kil ku cie płych
po sa dek bli skim i zna jo mym kró li ka. Lu dzie, któ rzy opo wia da niem ba jek spo łe czeń stwu chcą za -
własz czyć cia ło i du szę wy bor cy. Do osią gnię cia ego istycz nych ce lów słu żą im lob by ści – za ra za „de -
mo kra cji” ka pi ta li stycz nej, czy też ka pi ta li zmu „de mo kra tycz ne go”.

Pol ska ko mi sarz w UE, Da nu ta Hübner za pew nia, że lob bing w UE jest „praw nie upo rząd ko wa -
ny”. Lob by sta mo że wpi sać się do re je stru, któ ry da je mu przy wi le je. Ale brak wpi su nie za ka zu je
dzia ła nia w Bruk se li. To jak z tym „upo rząd ko wa niem” jest?

W kon klu zji – me to dy sto so wa ne przez Unię Eu ro pej ską są bar dzo przej rzy ste, ale do pie ro po utaj -
nio nych ne go cja cjach, kie dy już za pad ną de cy zje po li tycz ne, i kie dy ko lej ne wska za nia dla człon ków
Unii „przej dą” tyl ny mi drzwia mi. Tak jak to by ło w przy pad ku prze pchnię cia pro jek tu ża ró wek ener -
go osz częd nych przez An ge lę Mer kel. Pod ko niec szczy tu Ra dy wpro wa dzi ła ona do po rząd ku ob rad
„nie szko dli wy” punkt do ty czą cy ża ró wek ener go osz częd nych. Za pi sy ze szczy tu zo sta ły za im ple men -
to wa ne do sys te mów praw nych państw UE. Po dob nie wy glą da ło ukry cie przed opi nią pu blicz ną w
prze pi sach o ry bo łów stwie, for so wa nej przez rząd (Bo ni, Zdro jew ski, Tusk), umo wy AC TA.

Prze cież to po win no być czy tel ne dla każ de go wy bor cy, je śli oczy wi ście po tra fi czy tać mię dzy wier -
sza mi.

In ter net: Wie do mo sti, Ros si ja sie god nia, Ga ze ta Ban ko wa, Onet, Eu ro pe an Par lia ment.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Okrą głe słów ka mię dzy wier sza mi

„Co czwar ty Po lak wziął
udział w wy bo rach i „so li  dar -
nie” za gło so wał na jed ną z
dwóch dzie lą cych nas par tii”

Swe go cza su Bo hu mil Hra bal po wie dział, że nie ma na tym świe cie nic gor -
sze go niż żar li wy ka to lik. Z na ci skiem na sło wo “żar li wy”, co by nie ob ra -
zić wszyst kich ka to li ków. Z bie giem lat sło wa te go wy bit ne go cze skie go

pi sa rza co raz czę ściej dźwię czą mi w uszach. Co bo wiem moż na po wie dzieć o żar -
li wym ka to li ku na zwi skiem Pię ta, któ ry do ra dza “nor mal nym” miesz kań com
mia sta Am ster dam, aby w ob li czu “jaw nej pe dal skiej ty ra nii” uzbro ili się w w co tam ma ją - re wol -
we ry, broń my śliw ską, no że ku chen ne - po szli pod ra tusz, aby oba lić ten za rząd (mia sta) i po wie -
si li nie tyl ko raj ców, ale i co znacz niej szych pe dal skich ak ty wi stów, a naj le piej jesz cze ich dla przy -
kła du wy pa tro szy li. Ten sam ka to lik Pię ta za chę cał ostat nio Po la ków, aby “w pią tek wzię li ró ża niec,
przy szli na Po wąz ki, uklę kli i niech ZO MO ich szar pie”. - Tam po grze bu Woj cie cha Ja ru zel skie go
nie bę dzie - buń czucz nie za po wie dział Pię ta Sta ni sław, po seł na Sejm RP. Czy znaj dzie się 10 tys.
Po la ków go to wych do mo dli twy? - py tał bła gal nie. Nie zna la zło się na wet kil ku set chęt nych. W ten
spo sób mi ło sier ny syn Ko ścio ła ka to lic kie go nie zdo łał za blo ko wać po chów ku, któ ry na le ży się
każ de mu czło wie ko wi. Tak na mar gi ne sie, cie ka we, skąd mia ło by się wziąć dzi siaj ZO MO że by Pię -
tę szar pać.

Ko lej ny żar li wy ka to lik miał po noć po wie dzieć dzien ni ka rzo wi, że na grób ge ne ra ła Ja ru zel -
skie go “po win ni śmy na pluć i pa trzeć z po gar dą”. Ten pę ta ją cy się po ca łym świe cie w wiecz nie
tej sa mej wzo rzy stej ko szu li po dróż nik po wia da: “Prze by wa jąc pod pal ma mi za po mnia łem tro -
szecz kę jak wy glą da Pol ska. Ale do kład nie pa mię tam jak po win na ona wy glą dać. Bo co dzien nie
my ślę o tym przy po ran nym pa cie rzu”. Po dróż nik - żar li wy ka to lik zde cy do wał w 2008 r., że nie
bę dzie Pol sce, swo jej rze ko mo umi ło wa nej oj czyź nie, pła cił po dat ków. Zdał swój pasz port i pła -
ci po dat ki tam gdzie mu się to opła ca, kon kret nie w Ekwa do rze. - Nie mam wyj ścia i re zy gnu ję
z pol skie go oby wa tel stwa - po wie dział w Ra diu Wro cław. - Jesz cze w tym ro ku pod pi szę w
Ekwa do rze do ku men ty i wte dy bę dę wol nym czło wie kiem - stwier dził pom pa tycz nie. Bo w Pol -
sce nie czu je się wol ny.  

Spry ciarz z te go po dróż ni ka nie by wa ły. Po do kład nej ana li zie wy do by wa ją ce go się z je go ust beł -
ko tu nie  trze ba być spe cjal nie by strym, aby skon sta to wać, iż wia ra oraz ide olo gia to tyl ko za sło na
dym na sta wia na po to, aby wy tłu ma czyć się z grze chu uni ka nia opłat podatkowych. - W Ekwa do -
rze ku pi łem zie mię, bę dę tam sta wiał ha cjen dę - kon ty nu uje swo ją opo wieść cwa niak uświę co ny

bez gra nicz ną wia rą w Ko ściół ka to -
lic ki. - Już sam fakt po sia da nia zie mi
war tej wię cej niż 10.000 do la rów da -
je mi pra wo do re zy den cji - za uwa ża
traf nie. - „Jak po sta wię ha cjen dę, to
bę dę miał pra wo do pasz por tu i pła -

ce nia niż szych po dat ków”. Je go zda niem pła ce nie po dat ków mo że się stać nie etycz ne i wów czas
oby wa tel ma nie tyl ko mo ral ne pra wo, lecz tak że mo ral ny obo wią zek, aby po dat ków uni kać, a na -
wet wprost - od ma wiać ich pła ce nia. Na ko niec kon sta tu je: „Ko ściół jest nie zwy cię żo ny. Na sza moc
nie jest do raź na, a na sza si ła to se rie z ró żań ca. Za po mo cą ró żań ca je ste śmy w sta nie po ko nać każ -
de go. Po ko nu je my mo dli twą”. Czyż by tyl ko mo dli twą? Chy ba tak że bo żym sło wem, jak na przy kład
„po win ni śmy na pluć na ten grób”.

Trze ci żar li wy ka to lik ujaw nił się swo je mi ło sier ne ob li cze kil ka mie się cy wcze śniej. Jest dy rek -
to rem szpi ta la gi ne ko lo gicz no -po łoż ni cze go w War sza wie. Szpi ta la pu blicz ne go do daj my, nie pry -
wat ne go. Jest człon kiem or ga ni za cji Pro Li fe, a swo je dy rek to ro wa nie za czął od roz kle ja nia pla ka -
tów o za bi ja niu dzie ci nie na ro dzo nych i trak to wa nia prio ry te to wo pa cjen tek kie ro wa nych przez ku -
rię. Po dzie się ciu la tach pla ka ty nadal roz wie sza, a re la cje ze współ pra cow ni ka mi są jesz cze gor -
sze. I to nie z po wo du je go po glą dów, ale z po wo du po li ty ki ka dro wej. Agniesz ka P. pra co wa ła w
szpi ta lu 16 lat, ostat nio ja ko na czel na pie lę gnia rek. Kie dy jed na z pie lę gnia rek wy gra ła spra wę w
są dzie o nie wy pła co ne jej trzy nast ki, dy rek tor we zwał Agniesz kę i ka zał zwol nić pie lę gniar kę. We -
dług nie go wy stę pu jąc do są du, dzia ła ła na szko dę szpi ta la i mu si po nieść ka rę. Ta od mó wi ła, nie -
dłu go po tem do sta ła wy po wie dze nie z pra cy. Stłam szo na znisz czo na przez gor li we go ka to li ka ko -
bie ta skal pe lem pod cię ła so bie ży ły. Na pi sa ła na ścia nie ga bi ne tu krwią: “Tyl ko od da jąc ży cie zy skam
spra wie dli wość”. Od ra to wa no ją i od wie zio no do in ne go szpi ta la. 

Kie dy wy zdro wia ła po szła do są du pra cy i wy gra ła. Sąd na ka zał przy wró cić ją na sta no wi sko star -
szej po łoż nej. Agniesz ka wró ci ła do szpi ta la, ale po dwóch go dzi nach do sta ła ko lej ne wy po wie -
dze nie. Ka za no jej nie zwłocz nie opu ścić sta no wi sko pra cy. Ko bie ta po now nie po szła do są du i po -
now nie wy gra ła, tak że w ape la cji. Sąd przy wró cił znów ją do pra cy, a wy po wie dze nie umo wy uznał
za nie waż ne. Ty le że dy rek tor - żar li wy ka to lik ma gdzieś wy ro ki są du i nie przy wró cił po łoż nej do
pra cy. Bo on uzna je wyż szość pra wa bo skie go nad sta no wio nym i wca le się z tym nie kry je. Na stro -
nie in ter ne to wej szpi ta la, któ rym kie ru je, w ka ta lo gu za bie gi próż no szu kać ter mi nów abor cja w
uza sad nio nych prze pi sa mi pra wa przy pad kach, ba da nia pre na tal ne, czy za bie gi in vi tro. Pu blicz -
nym szpi ta lem kie ru je osza la ły re li gij ny eks tre mi sta ma ją cy za nic są dy, obo wią zu ją ce pra wo,
nisz czą cy bez mru gnię cia po wie ką isto ty ludz kie ży ją ce, li tu jąc się jed no cze śnie nad jesz cze nie -
na ro dzo ny mi.  

To mo że zda rzyć się tyl ko w tak po krę co nym kra ju jak Pol ska.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Jasno o Ciemnogrodzie

„Za po mo cą ró żań ca je ste śmy
w sta nie po ko nać każ de go.
Po ko nu je my mo dli twą...”

I przy szedł czas, gdy Po lak czuł, że się do lo tu ze rwie.
Na dzie ję dał Okrą gły Stół i upra gnio ny czer wiec.

I wte dy Po lak szedł do urn, by wy brać lep sze ży cie,
A po tem padł Ber liń ski Mur na chwa łę na szych zwy cięstw.

I wte dy się prze ko nał świat co zna czy: so li dar ność.
Dwa dzie ścia pięć mi nę ło lat, a wciąż kieł ku je ziar no.

I choć uja da sfo ra psów i sły chać kun dli sko wyt,
My so li dar nie ra zem znów pod nie śmy dum nie gło wy!

4 czerw ca

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Piórem Derkacza

Ka ta rzy na Ja cen ciuk
kie row nicz ka Świe tli cy So cjo te ra peu tycz nej CA RI TAS 

Pra ca z dzieć mi w świe tli cy so cjo te ra peu tycz nej, wy ma ga nie tyl ko wie dzy, ale rów nież
wia ry w to, co się ro bi. Ta ki ze staw wspól nej pra cy i szla chet ne go ce lu ema nu je po wsta niem
prac pla stycz nych, czy wy ro bów cu kier ni czych, któ re pa ra fia nie chęt nie na by wa ją i spo ży wa -
ją. Do brze, że wśród wie lu grup, dzia ła ją cych przy Pa ra fii św. To ma sza Apo sto ła, jest też
Wspól no ta /AŻ/ Ano ni mo wych Żar ło ków. Trud no jest dzie ciom od mó wić, tym bar dziej, że za
sprze da ne wła sne wy pie ki i pra ce pla stycz ne chcą la tem wy po czy wać w Ła zach k/Wy szko wa. 

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

Ksią żek żal
Cza sy się zmie ni ły, no we tech no lo gie spy cha ją tra dy cyj ną książ kę na mar gi nes. Rzad kie wy jąt ki, jak

nie daw ne Tar gi Książ ki nie zmie nia ją te go ob ra zu. Bra ku je mi te go szcze gól ne go po dej ścia do ksią żek.

D a  n u  t a  G a  d o m  s k a

Po pa trz cie na nią. Dziew czyn ka ma ła ...
Ta ką w pa mię ci mej po zo sta ła.
My si war ko czyk zwi sa na ple cy,

na nim ko kar da. Niech nikt nie prze czy,
że ta kie dziec ko kie dyś ist nia ło

i bar dzo du żo, du żo czy ta ło.
Za miast wa ka cji i no wej wstąż ki

wciąż się zja wia ły w jej do mu książ ki.
Ona czy ta ła je, po chła nia ła, 

wraz z ni mi ro sła. I prze ży wa ła.

Wczo raj to „wczo raj” jak by wró ci ło.
Wró ci ło z książ ką, któ rej nie by ło

w ży ciu ko bie ty od wie lu lat.
Znów po wró ci ła tam gdzie był świat

za uro cze nia dzi ką Pół no cą
i wy ciem wil ków głę bo ką no cą,
po szu ki wa niem przy gód i zło ta.
Z po żół kłą książ ką wra ca ocho ta

by to znów prze żyć, by cof nąć czas.
Wie rzę, że czu je tak wie lu z nas. 
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Co to znaczy sportowy temperament! Podczas odbywającej się na Stadionie
Narodowym gali z okazji ogłoszenia najlepszych sportowców 25-lecia nowej Polski
(wygrał Adam Małysz przed Justyną Kowalczyk) czterokrotny mistrz olimpijski w
chodzie Robert Korzeniowski dogadał się z premierem Donaldem Tuskiem i
postanowili uczcić tę rocznicę Biegiem Wolności. 

W środę 4 czerwca o godz. szóstej rano chodziarz Korzeniowski i dawny opozycjonista Tusk
powiedli aż 250-osobowy orszak biegaczy ścieżkami Pola Mokotowskiego. Sam “Korzeń” wraz z
kilkoma innymi entuzjastami przebiegł aż 25 kilometrów, premier- jedenaście, a pozostali przebyli ile
mogli. 

Wśród biegnących zauważono między innymi: słynnego hokeistę Mariusza Czerkawskiego,
niedawną mistrzynię snowboardu Jagnę Marczułajtis, prezentera TVP Macieja Kurzajewskiego,
naczelnego redaktora “Newsweeka” Tomasza Lisa oraz znanego dziennikarza i muzyka w jednej osobie
Wojciecha Staszewskiego. 

Na zakończenie Biegu Wolności jego uczestnicy wznieśli jednocześnie ramiona w geście triumfu. 
Tym sposobem wskrzeszono w pewnym sensie przedwojenną ideę Biegów Narodowych, będących

zbiorową manifestacją wolności kraju. Imprezę na Polu Mokotowskim warto powtarzać przynajmniej
co pięć lat. Ciekawe, czy kolejni premierzy okażą podobne wysportowanie co Tusk? m p

Od 7 do 8 czerw ca w Are -
nie Ur sy nów od bę dą się
60. Mi strzo stwa Pol ski w
Akro ba ty ce Spor to wej,
Sko kach na Tram po li nie i
Sko kach na Ścież ce. Pa tro -
nat nad ju bi le uszo wy mi
mi strzo stwa mi ob ję li: pre -
zy dent War sza wy, Han na
Gron kie wi cz-Waltz i mi ni -
ster spor tu i tu ry sty ki An -
drzej Bier nat.

War szaw sko -Ma zo wiec ki oraz
Pol ski Zwią zek Akro ba ty ki Spor -
to wej, ja ko or ga ni za to rzy, chcą
nadać te mu wy da rze niu z ra cji
ju bi le uszu wy jąt ko wy cha rak ter.
Mi strzo stwa bę dą mia ły od po -
wied nio wy so ką ran gę. Weź mie
w nich udział 185 czo ło wych za -
wod ni ków z ca łej Pol ski re pre -
zen tu ją cych 24 klu by. Na mi strzo -
stwach za wod ni cy ry wa li zo wać
bę dą w pię ciu kon ku ren cjach
akro ba tycz nych (dwój ki żeń skie,
mę skie i mie sza ne, trój ki żeń skie
i czwór ki mę skie), w sze ściu kon -
ku ren cjach sko ków na tram po li -
nie (sko ki in dy wi du al ne ko biet i
męż czyzn, sko ki syn chro nicz ne
ko biet i męż czyzn oraz ry wa li za -
cja dru ży no wa ko biet i męż czyzn)
i w dwóch kon ku ren cjach sko -
ków na ścież ce (sko ki in dy wi du -
al ne ko biet i męż czyzn). No wo -
ścią i naj więk szą atrak cją za wo -
dów bę dzie Ga la Mi strzów czy li
po ka zy naj lep szych za wod ni ków
na za koń cze nie mi strzostw.

Pre zes War szaw sko -Ma zo -
wiec kie go Związ ku Akro ba ty ki
Jan Wie te ska: Akro ba ty ka spor -
to wa ma u nas pięk ne tra dy cje.
Twór cy tej dys cy pli ny, praw dzi wi
pa sjo na ci, za czy na li w la tach 50.
ubie głe go wie ku. Jed nym z głów -
nych ani ma to rów akro ba ty ki był
wów czas pan Kon rad Zie liń ski,
obec nie ho no ro wy pre zes PZAS.
Pol ska by ła wśród tych państw,
któ re wpro wa dza ły akro ba ty kę
na świa to we spor to we are ny.
Przez wie le lat od no si li śmy zna -
czą ce suk ce sy. Dziś, kie dy każ da
dys cy pli na spor to wa wy ma ga
wiel kich na kła dów fi nan so wych,

bez nich nie ma me da li. Dla te go
dziś trud niej przy cho dzi nam
wal czyć o ty tu ły i me da le. Tym
bar dziej, że wła dze spor to we w
na szym kra ju nie sta wia ją na dys -
cy pli ny nie olim pij skie. Ale or ga -
ni zu je my te mi strzo stwa w War -
sza wie, do kła da my wszel kich
sta rań, aby mia ły one wy jąt ko -
wy cha rak ter. Sze fem Ko mi te tu
Ho no ro we go jest po seł, by ły pre -
zy dent War sza wy, a tak że daw ny
lek ko atle ta Mar cin Świę cic ki.
An drzej Ku te raś z DKS Tar gó -
wek, wi ce pre zes PZAS: - Na si re -
pre zen tan ci od no si li w prze szło -
ści du że suk ce sy w tej dys cy pli -
nie. Pol ska by ła jed nym z trzech
pre kur so rów tej dys cy pli ny spor -
tu wraz ze Związ kiem Ra dziec -
kim i Buł ga rią. W

W la tach 90. do czo łów ki do łą -
czy ły Chi ny i Sta ny Zjed no czo ne,
po 2000 ro ku zaś Au stra lia, kra je
afry kań skie, Izra el. Je dy ną kon ku -
ren cją olim pij ską jest tram po li na. 

Pro gram 60 Mi strzostw Pol -
ski w Akro ba ty ce Spor to wej,
Sko kach na Tram po li nie i Sko -
kach na Ścież ce

7 czerw ca so bo ta
Godz. 9.30 - I run da eli mi na -

cyj na w ka te go rii mło dzie żo wej
Godz. 11.30 - I run da eli mi na -

cyj na w ka te go rii mi strzow skiej
Godz. 14.30 - URO CZY STE

OTWAR CIE MI STRZOSTW
POL SKI

Godz. 15.00 - II run da eli mi -
na cyj na w ka te go rii mi strzow -
skiej

Godz. 18.00 - II run da eli mi na -
cyj na w ka te go rii mło dzie żo wej

8 czerw ca nie dzie la
Godz. 9.30 - Run da fi na ło wa

w ka te go rii mło dzie żo wej
Godz. 11.30 - Run da fi na ło -

wa w ka te go rii mi strzow skiej
Godz. 13.30 - De ko ra cje
Godz. 14.00 - Ga la Mi strzów

w w w. a k r o  b a  t y  k a  w a r  s z a w  s k a . p l

4You Air li nes AZS Po li -
tech ni ka War szaw ska –
pod ta ką na zwą sto łecz na
dru ży na siat ka rzy bę dzie
wy stę po wać w se zo nie
2014/2015. To efekt współ -
pra cy, ja ką klub na wią zał
z no wą na pol skim ryn ku
czar te ro wą li nią lot ni czą.

Fir ma 4You Air li nes zo sta ła
spon so rem stra te gicz nym AZS
Po li tech ni ki War szaw skiej. Umo -
wę o współ pra cy pod pi sa no pod -
czas kon fe ren cji pra so wej, któ ra
we wto rek 3 czerw ca od by ła się
w Gma chu Głów nym Po li tech -
ni ki War szaw skiej. – Fakt, że spo -
ty ka my się w tym miej scu, nie
po zo sta wia żad nych wąt pli wo ści
– to wy jąt ko wa chwi la dla na -
sze go ulu bio ne go klu bu – po -
wie dział prof. dr hab. inż. Jan
Szmidt – rek tor Po li tech ni ki War -
szaw skiej.

– Siat ków ka od za wsze by ła
mo ją wiel ką pa sją. Dla te go
pierw sze dzia ła nia pro mo cyj ne
4You Air li nes są na tu ral nym wy -
ni kiem mo ich do świad czeń w
bran ży tu ry stycz nej oraz za mi -
ło wa nia do spor tu. Moż li wość
po łą cze nia pra cy za wo do wej z
hob by jest dla mnie ogrom ną
ra do ścią.

Wie rzę, że dzię ki na sze mu
wspar ciu, dru ży na 4You Air li nes
AZS Po li tech ni ka War szaw ska roz -
wi nie skrzy dła – po wie dział Syl we -
ster Strzy lak, pre zes 4You Air li nes.

Pod czas kon fe ren cji dzien ni -
ka rze po zna li rów nież na zwi sko
pierw sze go z za kon trak to wa -
nych siat ka rzy AZS Po li tech ni ki
War szaw skiej na se zon
2014/2015. Umo wę z klu bem
prze dłu żył bo wiem mło dy i uta -
len to wa ny przyj mu ją cy – Ar tur
Szal puk. – Bar dzo za le ża ło mi,
że by za trzy mać Ar tu ra w War -
sza wie. Ten za wod nik, choć ma
do pie ro osiem na ście lat, mo że
sta no wić o si le na sze go ze spo łu
– sko men to wał tre ner Ja kub
Bed na ruk. – Cie szę się, że zo sta -
ję w Po li tech ni ce – za czął Ar tur
Szal puk. – Mia łem kil ka in nych
cie ka wych ofert, ale tre ner Bed -
na ruk mnie prze ko nał. Wiem,
że pod je go skrzy dła mi bę dę się
da lej roz wi jał, a to dla mnie naj -
waż niej sze – stwier dził.

Kon fe ren cję zor ga ni zo wa no
w myśl kon cep cji „na po kła dzie
sa mo lo tu”. Go ście z rąk ho stess
w stro jach ste war dess otrzy my -
wa li kar ty po kła do we, a na stęp -
nie zaj mo wa li miej sca w sa li
przy po mi na ją cej ka dłub sa mo -

lo tu. – Ta kiej kon fe ren cji w Plu -
sLi dze jesz cze nie by ło. Chcie li -
śmy god nie przy wi tać na sze go
spon so ra. Pre zes Strzy lak przez
ostat nie la ta zro bił wie le do bre -
go dla ca łej pol skiej siat ków ki.
Te raz zaś po mo że na sze mu klu -
bo wi – uśmiech nę ła się pre zes
Jo lan ta Do lec ka. – Zna my się od
daw na. Mam więc pew ność, że
na sza współ pra ca bę dzie ukła -
da ła się wzo ro wo – za koń czy ła.

***
4You Air li nes, to no wa spół -

ka któ ra po wsta ła z ini cja ty wy
pol skich przed się bior ców po sia -
da ją cych wie lo let nie do świad -
cze nie na ryn ku tu ry stycz nym.
Pre ze sem 4You Air li nes jest Syl -
we ster Strzy lak. Za da niem 4You
Air li nes jest za spo ko je nie po -
trzeb ryn ko wych w seg men cie
lo tów czar te ro wych dla pol skich
biur po dró ży. Prze woź nik umoż -
li wia prze lo ty w kla sie eko no -
micz nej z 9 pol skich miast:
Gdań ska, Ka to wic, War sza wy,
Po zna nia, Wro cła wia, Ło dzi,
Kra ko wa, Rze szo wa oraz Byd -
gosz czy. Sa mo lo ty la ta ją do naj -
po pu lar niej szych za gra nicz nych
ku ror tów w Egip cie, Tur cji, Tu -
ne zji oraz Gre cji.

A d  r i a n  K o  m o  r o w  s k i

Bieg Wolności z premierem4You Airlines Politechnika

Ju bi le usz bę dzie atrak cyj ny!

Ur sy now ski Me mo riał To ma sza Hop fe ra

Me mo riał To ma sza Hop fe ra - pierw szy raz zo stał zor ga ni zo wa ny na Ur sy no wie w ro ku 1983,
rok po śmier ci To ma sza Hop fe ra. Or ga ni za to rem bie gu jest Aka de mic ki Klub Lek ko atle tycz ny, przy
wspar ciu fi nan so wym Dziel ni cy Ur sy nów. W za wo dach wziąć mo gą udział wszy scy sym pa ty cy
bie ga nia. 

Me mo riał od bę dzie się we wto rek, 10 czerw ca na te re nach SGGW od stro ny al. J. Ro do wi cza
„Ano dy”. Start do pierw sze go bie gu o go dzi nie 17.00, za pi sy do po szcze gól nych bie gów od go -
dzi ny 16.15 na miej scu za wo dów. Start w bie gu jest nie od płat ny. Bie gi me mo ria ło we od bę dą się
na dy stan sach 3 km dla męż czyzn oraz 2 km dla ko biet. 

Pod czas Me mo ria łu To ma sza Hop fe ra (go dzi na 17.15) od bę dzie się pod su mo wa nie i wrę cze -
nie na gród za udział w te go rocz nej edy cji Ur sy now skich Wtor ków Bie ga cza.

PRO GRAM:

17:00 - Bieg Ro dzin ny dziec ko (uro dze ni 1997 i młod si/ + ro dzic dy stans oko ło 1000 m
17:15 - Wrę cze nie na gród za udział w cy klicz nej im pre zie pn. UR SY NOW SKIE WTOR KI BIE -

GA CZA edy cja 2013/2014 
17:35 - BIEG ME MO RIA ŁO WY 3000 m męż czyzn i 2000 m ko biet uro dze ni 1996 i star si.
18:00 - 400 me trów dziew czę ta i chłop cy uro dze ni w 2005 i młod si
18:05 - 600 me trów dziew czę ta i chłop cy uro dze ni w 2003 i 2004
18:15 - 600 me trów dziew czę ta i chłop cy uro dze ni w 2001 i 2002
18:25 - 800 me trów dziew czę ta i chłop cy uro dze ni w 2000 i 1999
18:35 - 1000 me trów dziew czę ta i chłop cy uro dze ni w 1997 i 1998
18:45 - Wrę cze nie na gród - upo min ków za bieg głów ny ko biet i męż czyzn, a na stęp nie za bie -

gi w po szcze gól nych kon ku ren cjach.

To masz Hop fer (24.04.1935 - 10.12.1982) – Ab sol went Szko ły Głów nej Han dlo wej, spor to -
wiec, re pre zen tant Pol ski w bie gach sprin ter skich i śred nio dy stan so wych. Dwu krot ny mistrz
Pol ski w szta fe cie 4 × 400 me trów. Po za koń cze niu ka rie ry spor to wej wy bit ny dzien ni karz spor -
to wy, oraz pre zen ter te le wi zyj ny. Za go rza ły pro mo tor upra wia nia spor tu. Ini cja tor te le wi zyj -
nej ak cji „Bieg po zdro wie”. W ro ku 1979 zor ga ni zo wał pierw szy Ma ra ton Po ko ju (obec nie Ma -
ra ton War szaw ski).

h t t p : / / a k l u r  s y  n o w . p l / b i e g _ h o p  f e  r a . p h p
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KREDYTY trudne i prywatne,
668-308-435

AKTUALNIE antyki wszelkie,
gotówka, 504-017-418

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

ASTRĘ kupię od pierwszego
właściciela, 783-008-201

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

HISZPAŃSKI, 507-087-609
KOMPUTER SENIOROM, 

532-256-481
A MATEMATYKA,

doświadczenie, 668-218-242
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27
NIEMIECKI, 698-012-966
ROSYJSKI, 602-86-74-13

DOM 120/686 m2 w Piasecznie,
798-175-963

DZIAŁKA budowlana 3000 m2 z
pozwoleniem na budowę, 150 tys.
okolice Prażmowa, 602-77-03-61

DZIAŁKI rekreacyjne, Prażmów,
602-77-03-61

GRUNT rolny, Prażmów, 
602-77-03-61

CUKIERNIKA i pomoc, 
608-079-659

FIRMA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów. Mile widziani
sprawni renciści i emeryci, 
605-613-451

LEKARZA internistę medycyny
rodzinnej do przychodni, 
22 651-70-75, 609-373-582

SZKOŁA PODSTAWOWA 
nr 340 zatrudni sprzątaczkę, 
22 649-49-70 wew. 26

OPIEKA NAD GROBAMI
tanio i solidnie, 
500-336-607

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

MAZURY 7 dni od 540 zł z
wyżywieniem, jezioro, las,

kameralnie. Tel. 89 621-17-80
www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875

Anteny 
tel509610850.com

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

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

DACHY papą, 725-229-079
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

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

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734

ELEKTRYK
501-236-987

ELEKTRYK - kuchnie, 
507-153-734

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

inne, 502-029-391
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211

KOMPUTERY pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, 

tel. 22 894-46-67, 602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

MALARSKIE, tapetowanie, 
22 644-94-55, 607-775-259

MALOWANIE, gładź, tanio,
505-73-58-27

MALOWANIE, szpachlowanie,
722-920-650

MALOWANIE, tapetowanie,
remonty, 787-231-129

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

NAPRAWA - chłodnie, lodówki,
pralki, 502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
22 641-80-74

OKNA
drzwi, rolety, plisy, 

508-869-705, 698-299-195

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej. Tanio i solidnie,
SOLPRA, 798-034-056

PROFESJONALNE czyszczenie 
i pranie dywanów i wykładzin,

501-053-855, www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

REMONTY, wykończenia, 
503-321-785

ROLETY, itp.,producent, 
501-132-233

ROLETY, PLISY, ŻALUZJE,
VERTICALE, MOSKITIERY,
MARKIZY, 602-380-218, 
22 641-18-85

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

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

ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, ogrodzenia,
konserwacje, 601-36-22-82

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

TAPICER, Ursynów, 
22 649-88-45

UKŁADANIE kostki brukowej,
www.dobrybrukarz.pl, 
698-698-839

USŁUGI remontowe od A do Z,
788-610-863

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

ŻALUZJE, rolety 602-380-218,
22 641-18-85

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

HERBALIFE, 
gwarancja, konsultant  

Michał Łuczyński 
22 644-79-28, 601-313-313
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Co i kto
Ur sy nów

Urząd Dziel ni cy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skar bo wy 5 4 8  6 8  0 0
Pasz por ty 8 5 8  1 0  0 6
Ośro dek Po mo cy 
Spo łecz nej 5 4 4  1 2  0 0
Po go to wie 
Ra tun ko we 5 2 5  1 3  0 7
Po li cja 6 0 1  6 9  7 8  

6 0 3  1 9  7 8
Straż Miej ska 9 8 6 ,  8 5 2  1 5  9 9
Straż Po żar na 9 9 8

8 4 3  7 0  3 8

Mo ko tów
Urząd Dziel ni cy
ul. Ra ko wiec ka 25/27

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

Urząd Skar bo wy 8 4 8  6 1  5 1
Po go to wie Ra tun ko we 9 9 9

8 4 4  0 4  4 6
Po li cja 6 0 3  1 1  8 8
Straż Miej ska 9 8 6 ,  6 4 9  4 0  9 0
Straż Po żar na 9 9 8 ,  8 4 4  0 0  7 1

Wi la nów
Urząd Dziel ni cy
ul. St. Kost ki Po toc kie go 11

6 4 2  6 0  0 1
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej
ul. Przyczółkowa 27A

6 4 8  2 2  2 6
Po li cja 8 4 2  3 2  6 1
Straż Miej ska 9 8 6 ,  8 5 2  1 6  0 0
Straż Po żar na 5 9 6  7 1  4 0

Pia secz no
Urząd Mia sta i Gmi ny 
ul. Ko ściusz ki 5 7 0 1  7 5  0 0
Sta ro stwo 
Po wia to we 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skar bo wy 7 5 0  1 9  4 1
Po go to wie Ra tun ko we 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Po li cja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
Straż Miej ska 7 0 1  7 6  9 5

9 8 6
Straż Po żar na 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Po go to wie Ga zo we 9 9 2
Po go to wie Elek trycz ne

7 0 1  3 2  2 0
Po go to wie Wod no 
– Ka na li za cyj ne 6 0 3  3 0 9  3 9 9
Po moc Dro go wa 7 5 6  2 0  1 0

Kon stan cin -Je zior na
Urząd Gmi ny 
ul. War szaw ska 32

7 5 6  4 8  1 0 ,  7 5 4  4 1  7 1
Po li cja 9 9 7 ,  7 5 6  4 2  1 7
Straż Miej ska 7 5 7  6 5  4 9
Straż Po żar na 9 9 8 ,  7 5 0  1 8  1 9
Po go to wie 
Ra tun ko we 9 9 9 ,  7 5 6  7 5  1 1

Lesznowola 
Urząd Gmi ny 
ul. Gminnej Rady Narodowej 60 

7 5 7 - 9 3 - 4 0  d o  4 2 ;  
7 5 7 - 9 2 - 7 1 ;  7 5 7 - 9 0 - 0 2 ;  

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 2 5  
w Nowej Woli 7 5 6 - 7 3 - 1 0
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe

9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Waż ne te le fo ny

Biu ro Służby Kra jo wej Ano -
ni mo wych Al ko ho li ków 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

Punkt In for ma cyj no – Kon -
tak to wy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

In fo li nia AA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

Czas na łatwiejsze...Czas na łatwiejsze...
Na gro dę za rozwiązania otrzy mu je Brunon Łachwa
Od po wie dzi pro szę zgła szać te le fo nicz nie 648-44-32 w
po nie dzia łek między godz. 12.00 a 12.30 . R y  s z a r d  K o  c h a n

Dom Sztu ki SMB „Ja ry” 
ul. Wio li no wa 14 (Ur sy nów) 

Tel./faks: 22 643 79 35

So bo ta, 7 czerw ca, 19.00: ki no
Do mu Sztu ki za pra sza na po kaz
peł no me tra żo we go fil mu do ku -
men tal ne go „Mun dial. Gra o
wszyst ko” (Pol ska 2012, 96 mi -
nut). Po pro jek cji od bę dzie się
spo tka nie ze sce na rzy stą i re ży se -
rem, miesz kań cem Ur sy no wa,
Mi cha łem Bie law skim. Wstęp
wol ny. Ten film jest pa sjo nu ją cą,
nie tyl ko dla ki bi ców fut bo lu,
opo wie ścią o Mi strzo stwach
Świa ta w Pił ce Noż nej, któ re od -
by wa ły się w Hisz pa nii, w 1982
ro ku, pod czas gdy w Pol sce trwał
stan wo jen ny. Au tor wy ko rzy stał
uni ka to we zdję cia ar chi wal ne.

Po nie dzia łek, 9 czerw ca, 18.00:
Ga le ria Do mu Sztu ki za pra sza na
wer ni saż wy sta wy prac uczest ni -
ków za jęć (dzie ci, mło dzie ży i do -
ro słych, w tym se nio rów) w pra -
cow niach pla stycz nych – ma lar -
sko -gra ficz nej i rzeź biar sko -ce ra -
micz nej Do mu Sztu ki.

Wto rek, 10 czerw ca, 18.00:
Te atr Dzie cię cy Do mu Sztu ki
„Klu czyk z Wio li no wej” za pra -
sza na pre mie rę spek ta klu „Dzi -
kie zwie rze nia i in ne zda rze nia”,

opar te go na wier szach Ja ku ba
Prze bin dow skie go i Ja na Brze -
chwy. Re ży se ria: Mo ni ka An -
drze jew ska. Wstęp wol ny.

Czwar tek, 12 czerw ca, 18.00:
Te atr Mło dzie żo wy Do mu Sztu -
ki „Klucz z Wio li no wej” za pra sza
na pre mie rę spek ta klu „Ohey
Show”, opar te go na „Mę czeń -
stwie Pio tra Oheya” Sła wo mi ra
Mroż ka. Wstęp wol ny. Warsz ta -
ty ar ty stycz ne w Do mu Sztu ki są
fi nan so wa ne ze środ ków Dziel ni -
cy Ur sy nów m.st. War sza wy. 

Dom Sztu ki za pra sza do swo -
ich fi lii:

Klu bu Se nio ra (ul. Pię cio li nii
10, tel. 22 643 02 10)

Mo de lar ni Lot ni czej (ul. Służ -
by Pol sce 1, tel. 643 12 82)

Ga le ria Dzia łań SMB Imie lin
ul. Mar co Po lo 1
tel. 22 643 65 37

www.ga le ria dzia lan.hg.pl

Ak tyw na ci sza / Ac ti ve Si len ce
Mię dzy na ro do wa wy sta wa

sztu ki współ cze snej
Wy sta wa prac 80 ar ty stów z

14 kra jów, któ rej te ma tem jest
war tość ci szy, ja ko umoż li wia -
ją cej au ten tycz ną roz mo wę i ak -
tyw ność, ci szy ja ko prze strze ni

uwol nio nej od pre sji ru ty no we -
go re ago wa nia na oko licz no ści.
Ci szy, któ ra nie jest uciecz ką od
rze czy wi sto ści, lecz szan są wy ty -
cze nia w niej dro gi. 

In spi ra cją dla wy sta wy jest
wy po wiedź Je rze go Lu dwiń skie -
go, wy bit ne go pol skie go teo re ty -
ka sztu ki: „Bo w grun cie rze czy
te naj prost sze zja wi ska w sztu ce
pro wa dzą nas gdzieś w Stre fę
Ci szy. Ci szy, a nie koń ca sztu ki”. 

Ku ra to rzy: Fre do Oj da, Grze -
gorz Bor kow ski.

Wy sta wę zre ali zo wa no dzię ki
wspar ciu Wy dzia łu Kul tu ry m.st.
War sza wy dla dziel ni cy War sza -
wa-U rs ynów.

Wy sta wa czyn na do
10.06.2014.

Czy tel nia Na uko wa nr XIV
ul. Lach ma na 5

tel. 22 855 52 20
www.ur sy no te ka.pl

8.06 – nie dzie la – wy ciecz ka
do Na łę czo wa – mnó stwo wspa -
nia łych rze czy do zo ba cze nia.
Spo ty ka my się o godz. 9:00 na
Pl. Ban ko wym (par king). Cze -
ka my 10 min. i od jeż dża my. Po -
wrót ok. godz. 16:00-17:00.
Koszt wy ciecz ki 60 zł.
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W dniu 27.05.2014 r. w Ośrod -
ku Po mo cy Spo łecz nej Dziel ni cy
Ur sy nów m.st. War sza wy od by ło
się se mi na rium pt. „In ter wen cja a
moż li wość wspar cia – pra ca z
oso bą cho ru ją cą psy chicz nie” zor -
ga ni zo wa ne przez pra cow ni ków
Dzia łu Po mo cy Spe cja li stycz nej.

Wy kład wstęp ny pt. ,,Styg ma -
ty za cja osób cho ru ją cych psy -
chicz nie” wy gło sił prof. Ja cek
Wciór ka – kie row nik I kli ni ki Psy -
chia trycz nej IPiN w War sza wie,
współ twór ca Na ro do we go Pro -
gra mu Zdro wia Psy chicz ne go.
Na stęp nie za pre zen to wa no ofer -
tę Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
Dziel ni cy Ur sy nów dla osób cho -
ru ją cych psy chicz nie i ich ro dzin,
ze szcze gól nym zwró ce niem
uwa gi na ofer ty Śro do wi sko we -
go Do mu Sa mo po mo cy i Dzia łu
Po mo cy Spe cja li stycz nej. 

Ko lej ny gość se mi na rium był
dr n. med.- To masz Sza frań ski,
któ ry wy gło sił wy kład pt. ,,In -
ter wen cja wo bec oso by cho rej
psy chicz nie – uwa run ko wa nia
spo łecz ne, me dycz ne i praw ne”.

Na se mi na rium licz nie przy -
by li za pro sze ni go ście, w tym:
Ja ni na Rogg – za stęp ca bur mi -
strza Dziel ni cy Ur sy nów, Ewa
Cy gań ska – rad na dziel ni cy Ur -
sy nów, ks. dr Da riusz Gas – pro -
boszcz pa ra fii Wnie bo wstą pie -
nia Pań skie go, Pa weł Krauz –
ko men dant Ko mi sa ria tu War -
sza wa Ur sy nów wraz ze swo -
im za stęp cą – Da riu szem Zę go -
tą, przed sta wi cie le ur sy now -
skich spół dziel ni miesz ka nio -
wych, po rad ni psy cho lo gicz no -
-pe da go gicz nych, ur sy now -
skich pla có wek pod sta wo wej
opie ki me dycz nej, ku ra to rzy są -

do wi, pra cow ni cy Punk tu In -
for ma cyj no -Kon sul ta cyj ne go,
Ze spo łu In ter dy scy pli nar ne go
ds. prze ciw dzia ła nia prze mo -
cy w ro dzi nie oraz pra cow ni cy
war szaw skich Ośrod ków Po -
mo cy Spo łecz nej.

Ze stro ny Ośrod ka w spo tka -
niu uczest ni czy li – dy rek tor
ośrod ka – Ma rek Paw lę ga, z-ca
dy rek to ra – Ste fa nia Wód ka oraz
kie row ni cy dzia łów me ry to rycz -
nych, w tym Pa ni Iwo na To ma -
szew ska – kie row nik Śro do wi -
sko we go Do mu Sa mo po mo cy
przy ul. Służ by Pol sce 4.

Se mi na rium po sze rzy ło wie -
dzę uczest ni ków nt. pro ble -
mów, z ja ki mi bo ry ka ją się oso -
by cho ru ją ce psy chicz nie oraz
ich ro dzi ny, a tak że po zwo li ło
za po znać się z ak tu al ną ofer tą
Ośrod ka.

Se mi na rium w OPS
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