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Czy musiał zginąć?

Dniom Ursynowa pod Kopą Cwila
towarzyszyła wspaniała pogoda
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Pobiegli przez Dolinkę

Aż 550 zawodników wzięło udział w biegach przełajowych dla dzieci i młodzieży „Bezpieczne
Wakacje”. Impreza odbyła się w czwartek 5 czerwca na terenie Parku Dolinka Służewska.

Biegi przełajowe na Służewie to już tradycja. Dla dzieci i młodzieży możliwość rywalizacji z ró-
wieśnikami jest przede wszystkim okazją do dobrej zabawy na świeżym powietrzu w otoczeniu ma-
lowniczego parku. Dlatego z roku na rok przybywa biegaczy oraz nowych kategorii wiekowych.
W tegorocznej imprezie „Bezpieczne Wakacje” najmłodszym zawodnikiem był niespełna dwulet-
ni Marcelek, który na zawody przyjechał z mamą oraz siostrą. Za odwagę i sportową pasję otrzy-
mał od organizatorów puchar oraz miły upominek. Pucharami, medalami, dyplomami oraz nagro-
dami rzeczowymi uhonorowano także najlepszych zawodników imprezy. Dodatkowo wśród
wszystkich uczestników zawodów rozlosowano drobne upominki.

Sukcesy tenisistów stołowych
Bardzo dobry występ podczas Drużynowych Mistrzostw Mazowsza w tenisie stołowym zanoto-

wali zawodnicy UKS Return Piaseczno zdobywając srebrny medal.
Drużyna w składzie Maciej Kotarski, Krzysztof Bieniek, Rafał Sztuka i Dominik Borowski pod

wodzą Roberta Najwera zapewniła sobie start w Mistrzostwach Polski w Lidzbarku Warmiń-
skim (11.06 – 15.06.2014). W półfinale zawodnicy Returnu pokonali Spójnię II Warszawa
3:0, a punkty zdobyli Kotarski, Bieniek i Borowski po 1. W decydującym o awansie meczu roz-
prawili się z rozstawioną z numerem jeden drużyną GLKS Nadarzyn, wygrywając 3:2. Ojcem
sukcesu był Maciek Kotarski – zdobywca 2 punktów. Zawodnik ten rozprawił się najpierw z Igo-
rem Misztalem, a następnie z Bartoszem Lebrechtem. Te dwa punkty nic by nie dały, gdyby nie
świetny mecz w wykonaniu Rafała Sztuki, który zaskoczył chyba nawet samego siebie zwycię-
żając z Misztalem 3:1. W meczu o złoty medal Mistrzostw Mazowsza UKS Return Piaseczno zmie-
rzył się ze zdecydowanie wyżej rozstawioną Spójnią Warszawa. Po zaciętym boju to Spójnia oka-
zała się lepsza, wygrywając 3:2. Tym samym to klub ze stolicy został Drużynowym Mistrzem
Mazowsza, natomiast Return zadowolić się musiał srebrnymi medalami. Warto podkreślić, że
był to już trzeci medal tenisistów stołowych z Piaseczna. Wcześniej, w rozgrywkach indywidu-
alnych brązowy medal zdobył Maciej Kotarski. Również brąz zdobyła para deblowa – Kotar-
ski/Bieniek.

Razem możemy odczarować Hospicjum!
W najbliższą sobotę (14 czerwca) Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, już po raz

trzeci zaprasza mieszkańców Warszawy na wyjątkowy piknik rodzinny pod hasłem „Odczarowanie
hospicjum”. Podczas imprezy każdy będzie miał szansę poznać od kulis pracę tego niezwykłego
ośrodka, a także skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów dla całych
rodzin.

Przez cały dzień „Odczarowywania hospicjum” od godz.: 11.00 do 17.00 dzieci wraz z rodzicami,
będą mogły uczestniczyć nieodpłatnie w wielu ciekawych zabawach: artystycznych, sportowych
oraz intelektualnych. Uczestniczyć w konkursach i skorzystać z przygotowanego cateringu. Ważnym
punktem programu będzie pokaz Magika Markusa wraz z Arashi kobietą- fakir. Pojawi się wiele
podmiotów działających na Ursynowie, które charytatywnie podzielą się swoimi atrakcjami:
lepienie w glinie, twórcze budowanie z klocków lego, pokaz drukowania w 3D, zajęcia pilates i wiele
więcej! Całość uświetnią zespoły z iM Rock Scena oraz taneczne show Hand to Hand Zespół
Tańca.

Więcej informacji http://www.fho.org.pl/akcje/odczarowanie-hospicjum-3.

Niczym tornado przetacza
się przez media burzliwy
spór na temat postępowa-

nia profesora doktora habilitowa-
nego nauk medycznych Bogdana
Chazana, dyrektora mokotowskie-
go Szpitala Specjalistycznego im.
Świętej Rodziny przy ulicy Mada-
lińskiego, placówki rozbudowywa-
nej ostatnio dzięki funduszom z
budżetu miasta stołecznego War-
szawa. Jak informuje profesor, wy-
soki poziom usług ginekologicz-
nych w kierowanym przezeń szpi-
talu sprawia, że gwałtownie wzra-
sta liczba kobiet, decydujących się
na poród właśnie przy Madaliń-
skiego. 

J ak na złość jednak, niczym
łyżka dziegciu w beczce mio-
du, w mediach pojawiła się

skarga zdesperowanej pacjentki,
którą zbyt późno poinformowano
o tragicznym stanie płodu i ponoć
tak przeciągnięto wymagane bada-
nia, żeby uniemożliwić jej aborcję.
Starająca się od lat o potomka pa-
cjentka skazana jest teraz na uro-
dzenie dziecka z połową głowy i
innymi koszmarnymi wadami fi-
zycznymi. Jak sama twierdzi, kon-
sultacje w szpitalu trwały tak dłu-
go, żeby aborcja, na którą się zde-
cydowała wobec pewności, że uro-
dzi skazanego na mękę potworka
albo już trupka - została prawnie
wykluczona. Przy okazji wyszło na
jaw, że niosący kaganek oświaty
medycznej Bogdan Ch. to taki eks-

pert, który nie zna w Warszawie
ani jednego lekarza wykonującego
legalnie aborcję. Równie dobrze
organizator walki bokserskiej
mógłby powiedzieć, że jeden z jej
uczestników zmarł, ponieważ nikt
z gospodarzy imprezy nie znał nu-
meru telefonicznego, pod którym
wzywa się pogotowie ratunkowe. 

N a Madalińskiego powstał
zatem dylemat moralny,
z jakim w polskiej rzeczy-

wistości mamy coraz częściej do
czynienia. Okazało się bowiem,
że kombinatorem, który dopro-
wadził kobietę do tak rozpaczliwe-
go położenia, jest sam dyrektor
szpitala.  Miesza on swoje prefe-
rencje wyznaniowe z nauką, któ-
rej z uwagi na profesorski tytuł
jest przecież reprezentantem. Cał-
kiem niedawno odkryto, że Bog-
dan Chazan należy do 3000
przedstawicieli świata medyczne-
go, którzy podpisali złożoną w
Częstochowie “Deklarację Wiary”
- “w przedmiocie płciowości i płod-
ności ludzkiej”. 

Będący pointą Deklaracji
punkt szósty brzmi: “Uwa-
żam, że - nie narzucając ni-

komu swoich poglądów, przeko-
nań - lekarze katoliccy mają prawo
oczekiwać i wymagać szacunku
dla swoich poglądów i wolności w
wykonywaniu czynności zawodo-
wych zgodnie ze swoim sumie-
niem”. Jak widać, przy jawnej
aprobacie współpracującego z Pol-
ską Akademią Nauk prof. Chaza-
na ów dokument wprowadza zu-
pełnie nowy rodzaj medycyny - me-
dycynę katolicką, w której, co tu
kryć, głównymi autorytetami są
ksiądz biskup i ksiądz proboszcz. I
od razu nasuwa mi się smutna re-
fleksja: czy jako porządnie
ochrzczony katolik mam posłać
żonę na leczenie do jakiegoś Ch.,
szerokim łukiem omijać natomiast

nawet najwybitniejszych lekarzy,
którzy prywatnie wielbią Buddę,
Jahwe lub Mahometa? Bo niby w
punkcie szóstym mówi się o nie-
narzucaniu komuś swoich poglą-
dów, ale w praktyce dobroczyńca
kobiet Chazan dowiódł, że jest zu-
pełnie inaczej - jeśli prokurator po-
twierdzi przebieg jego postępowa-
nia ze wspomnianą pacjentką.

Zdaniem Chazana, ciało ludz-
kie jest święte i nietykalne.
Od razu więc trzeba zapy-

tać, co z tym nietykalnym ciałem
wyprawiał wybitny przewodnik w
dziedzinie moralności i wiary - ba-
raszkujący podobno intymnie z
chłopcami na Dominikanie nun-
cjusz apostolski, biskup Józef We-

sołowski, a także wielu jego kole-
gów po fachu?

Deklaracja zawiera również
stwierdzenie, że moment
poczęcia człowieka i zejścia

z tego świata zależy wyłącznie od
woli Boga, a jeżeli “decyzję taką
podejmuje człowiek, to gwałci nie
tylko podstawowe prawa Dekalo-
gu, popełniając czyny takie jak
aborcja, antykoncepcja, sztuczne
zapłodnienie, eutanazja, ale po-
przez zapłodnienie in vitro odrzu-
ca samego Stwórcę”. Podpisując
się pod Deklaracją, uczony Cha-
zan każe mi sądzić, iż to nie ja wraz
z żoną powziąłem decyzję o spło-
dzeniu dziecka i nie miałem w tej
sprawie nic do gadania. Ten sław-

ny medyk, działający pod egidą
PAN, jawi się również prawodaw-
cą, wspierając mocą swego autory-
tetu ów częstochowski akt norma-
tywny: “rodzicielstwo jest planem
Bożym i tylko wybrani przez Boga
i związani z nim świętym sakra-
mentem małżeństwa mają praw o
używać tych organów, które sta-
nowią sacrum w ciele ludzkim”. 

Nie wiem, czy sam Pan Bóg
zdążył się już zorientować,
do jakiego stopnia chaza-

nolodzy rozpracowali jego wpływy
i dlaczego trzymając się niby żela-
znej zasady “co Bóg złączył, czło-
wiek niech nie rozłącza”, wykombi-
nowali jednak rozwody kościelne. A
poza wszystkim - coś mi strzeliło

do głowy i spojrzałem w lustrze na
swoje sacrum, mimo woli konstatu-
jąc, ileż razy uległo profanacji!. 

J ak na ironię, kierunek my-
ślenia profesora jest general-
nie biorąc właściwy, chodzi

bowiem o maksymalną ochronę
życia ludzkiego i ja też opowia-
dam się całym sercem za taką
ochroną. Niech mi wszakże nie-
mający listów uwierzytelniających
ambasador wiary nie wmawia, że
założenie prezerwatywy to ciężki
grzech, za który - być może - pój-
dzie się do piekła. W wolnym kra-
ju nikt nie musi obowiązkowo łą-
czyć kopulacji z owulacją, a wzglę-
dy społeczne i ekonomiczne skła-
niają nas do tego, żeby nie mnożyć
się w miliardach egzemplarzy, jak
Chińczycy, bo żadne państwo nie
zapewni takiej armii ludzi godzi-
wego bytu. 

Podchodząc przyzwoicie do
problemu rozrodczości, wy-
pada też wziąć pod uwagę,

że humanitarne traktowanie pło-
du nie oznacza, iż sama matka ma
być uważana li tylko za maszynę
rozpłodową, której zdrowie i wa-
runki życia stanowią dobro niż-
szego rzędu. W dodatku zaś - ani
grzeszący okrutnie Kościół kato-
licki, ani jakakolwiek inna odmia-
na chrześcijaństwa nie mają mo-
ralnego tytułu do występowania
w roli obrońcy życia ludzkiego. Jak
wykazują źródła historyczne, tyl-
ko na półkuli zachodniej - nie mó-
wiąc o innych stronach świata -
emisariusze naszej religii dopro-
wadzili do śmierci bodaj 100 milio-
nów istnień, powołanych przecież
przez Stwórcę. Jak na ironię, na-
wet hitlerowscy zbrodniarze nie
wstydzili się zabijać w imię Boga,
nosząc na pasach jakże dwuznacz-
ny napis “Gott mit uns”. 

P A S S M I TA
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8 czerwca już po raz trze-
ci Dzielnica Ursynów do-
łączyła do Święta Cyklicz-
nego. 

Z tej okazji na terenie zielo-
nym przy Ratuszu odbył się pik-
nik rowerowy z udziałem ponad
700 rowerzystów, którzy przy-
byli na Ursynów w ramach War-
szawskiego Wielkiego Przejaz-
du Rowerowego. Do imprezy do-
łączył też Dyskusyjny Klub Mam
– organizator drugiego lokalne-
go Szafingu Publicznego.

W programie imprezy znala-
zły się praktyczne pokazy: za-
bezpieczeń do rowerów, udziela-
nia pierwszej pomocy,  mody ro-
werowej. Były konkursy dla

młodszych i starszych, w tym
wybór najelegantszej rowerzyst-
ki i najelegantszego rowerzysty.
Przez cały czas pikniku funkcjo-
nowała giełda rowerowa i dar-
mowy serwis rowerowy. Na sce-
nie wystąpiły instruktorki Zum-
ba Fitness.

Animacje dla dzieci i doro-
słych przygotował też organi-
zator kampanii „Kleszczowe za-
palenie mózgu - zapobiegaj, za-
pytaj lekarza!”. W specjalnym
namiocie eksperci z Uniwersyte-
tu Medycznego udzielali porad,
jak w prawidłowy sposób wy-
ciągnąć kleszcza i jak się zabez-
pieczyć, żeby nie paść ofiarą
kleszczy.

Podczas pikniku odbył się dru-
gi lokalny SZAFING PUBLICZNY.
Szafing jest przyjazną rodzinom
akcją plenerową zorganizowana
przez Dyskusyjny Klub Mam
(DKM) przy wsparciu ze strony
Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Święto Cykliczne to społeczna
inicjatywa, której celem jest pro-
mocja roweru jako najlepszego
środka transportu w mieście.

Organizatorami imprezy był
Urząd Dzielnicy Ursynów wraz z
Warszawską Masą Krytyczną
oraz Dyskusyjnym Klubem
Mam. Patronat Medialny nad
piknikiem objęli: TRASEO.pl
oraz wRower.pl.

w w w . u r s y n o w . p l

Ursynowski Piknik Rowerowy
FOTO LECH KOWALSKI
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PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,, ww kkoońńccuu
mmaajjaa bbrr.. zzaakkoońńcczzyyłłaa ssiięę rreekkuullttyy-
wwaaccjjaa JJeezziioorraa ZZggoorrzzaałłaa.. JJeesstt ttoo
ssuukkcceess??

Absolutnie tak. Zakończenie
rekultywacji Jeziora Zgorzała
wpisuje się, obok zakończonych
w ub.r. rekultywacji Stawu Wą-
sal i Stawu Pozytywka, w naj-
większą akcję przeciwdziałania
podtopieniom w historii Ursy-
nowa. Rekultywacje jezior są
uzupełnieniem regularnie pro-
wadzonych konserwacji i na-
praw urządzeń wodnych znaj-
dujących się na terenie dzielnicy. 

Inicjatywa budowy małej re-
tencji została przygotowana w
związku z gwałtowną urbaniza-
cją Ursynowa w rejonie zlewni
Potoku Służewieckiego i zlewni
Kanału Jeziorki oraz problemem
odprowadzania wody deszczo-
wej, co powodowało w ostat-
nich latach liczne podtopienia.
Dzięki determinacji obecnych
władz dzielnicy udało się przy-
spieszyć zabezpieczanie Zielo-
nego Ursynowa przed wodą
deszczową, czego widocznym
efektem był praktycznie brak za-
lanych posesji podczas gwałtow-
nych ulewy w ubiegłym i bieżą-
cym roku.

NNaa cczzyymm ppoolleeggaałłaa rreekkuullttyywwaa-
ccjjaa JJeezziioorraa ZZggoorrzzaałłaa??

Rekultywację Jeziora Zgorza-
ła, największego zbiornika wod-
nego w Warszawie, Urząd Dziel-
nicy Ursynów realizował od 30
sierpnia 2012 r. do 27 maja 2014
r. W ramach rekultywacji wyko-
naliśmy m.in.  roboty ziemne, w
tym wywiezienie kilkudziesię-
ciu tysięcy m3 mas ziemnych,
pogłębienie zbiornika górnego
położonego w rejonie ul. Dumki
i Kórnickiej, przepust odprowa-
dzający wodę z jeziora do Kana-
łu Jeziorki, przepust drogowy
pod ul. Dumki w południowej
części jeziora, próg piętrzący
między zbiornikami jeziora
(zbiornikiem górnym i dolnym),
którego zadaniem jest zwiększe-
nie stabilności lustra wody w
górnym zbiorniku podczas ni-
skich stanów wody, a także robo-
ty wykończeniowe i umocnie-
niowe, w tym profilowanie skarp
oraz obsianie i ułożenie biow-
łókniny (materiał z wszytymi
ziarnami traw) na skarpach. Za-
instalowaliśmy również biofil-
try w celu ochrony jakości wody
jeziora Zgorzała.

Roboty budowlane realizo-
wane były na działkach prywat-

nych należących do wspólnoty
wodno-gruntowej, osób fizycz-
nych oraz firm. Realizacja za-
dania wymagała więc kompro-
misu oraz uwzględniania wnio-
sków i propozycji właścicieli te-
renu. Dodatkowo prowadzili-
śmy negocjacje z RWE Stoen
Operator Sp. z o.o. w sprawie
przebudowy linii elektroener-
getycznej tak, by maksymalnie
zwiększyć bezpieczeństwo osób
mieszkających i przebywają-
cych przy jeziorze. Dzięki na-
szej determinacji udało się tego
dokonać. 

W efekcie wykonanych prac
zwiększyła się kilkukrotnie zdol-
ność retencyjna Jeziora Zgorza-
ła, która obecnie jest większa niż
wszystkich razem wziętych
zbiorników wodnych na Ursy-
nowie.

PPooddoobbnnoo jjuużż ww ttrraakkcciiee pprroowwaa-
ddzzoonnyycchh pprraacc rreekkuullttyywwaaccyyjjnnyycchh
nnaadd jjeezziioorreemm ppoojjaawwiiłłyy ssiięę ddaawwnnoo
nniieewwiiddzziiaannee ttaamm ggaattuunnkkii zzwwiieerrzząątt??

Faktycznie, już w trakcie pro-
wadzenia robót budowlanych
zwiększyła się różnorodność
biologiczna wśród gatunków
zwierząt zajmujących teren Je-
ziora Zgorzała. Powstały ko-
rzystne warunki siedliskowe,

które z powodzeniem wykorzy-
stały dotychczas nie bytujące
na tym terenie gatunki ptaków.
Mając na uwadze dobrostan
hepretofauny i ornitofauny
oraz konieczność uzyskania do-
datkowych decyzji administra-
cyjnych od Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska w
Warszawie (zezwolenia na od-
stępstwa od zakazów), podjęto
decyzję o wstrzymaniu robót
budowlanych w okresie od 15
marca do 25 października 2013
r. Wstrzymanie prac spowodo-
wało konieczność przesunięcia
terminu realizacji umowy dla
wykonawcy o czas, w jakim ro-
bót tych nie mógł prowadzić.

JJaakkii bbyyłł kkoosszztt rreekkuullttyywwaaccjjii??
Realizacja zadania kosztowa-

ła nas nieco ponad 5,8 mln zł.
Ale warto podkreślić, że dzięki
staraniom Zarządu Dzielnicy
otrzymaliśmy z Biura Ochrony
Środowiska dofinansowanie ze
środków stanowiących dochód
budżetu m.st. Warszawy z ty-
tułu opłat za korzystanie ze śro-
dowiska i administracyjnych
kar pieniężnych w kwocie po-
nad 4,1 mln zł.

R o z m a w i a ł  R a f a ł  K o s

Rozmowa z Piotrem Machajem, zastępcą burmistrza Dzielnicy Ursynów

Jezioro Zgorzała przywrócone do życia

WW hhiippeerrmmaarrkkeecciiee EE..LLeecclleerrcc UUrrssyynnóóww ooddbbyywwaa ssiięę ffeessttiiwwaall rreeggiioonnaall-
nnyycchh ddaańń,, pprraawwddzziiwwyycchh oorryyggiinnaallnnyycchh wwęęddlliinn,, ssłłyynnnnyycchh nnaa ccaałłyymm
śśwwiieecciiee rróóżżnnoorrooddnnyycchh ggaattuunnkkóóww sseerróóww,, pprrzzeettwwoorróóww,, ggoottoowwyycchh ppoo-
ttrraaww ii rroozzmmaaiittyycchh pprrzzyyssmmaakkóóww.. DDoo 1155 cczzeerrwwccaa bbęęddzziiee cczzeekkaałł nnaa
kklliieennttóóww ssppeeccjjaallnniiee wwyysseelleekkccjjoonnoowwaannyy aassoorrttyymmeenntt ttoowwaarróóww ffrraannccuu-
sskkiicchh,, ww aattrraakkccyyjjnnyycchh ii pprroommooccyyjjnnyycchh cceennaacchh..

W piękną, słoneczną nie-
dzielę, 8 czerwca pojecha-
liśmy na wycieczkę do Na-
łęczowa zorganizowaną
przez Czytelnię Naukową
nr 14 Biblioteki Publicznej
im Ursyna-Niemcewicza w
Warszawie.

Położony wśród bujnej ziele-
ni parków krajobrazowych, les-
sowych wąwozów Wyżyny Lu-
belskiej Nałęczów urzekł nas at-
mosferą i klimatem dawnych
lat.

W jedynym w Polsce Mu-
zeum Bolesława Prusa, zajmu-
jącym dwie sale Pałacu Mała-
chowskich, gdzie w latach
1882-1910 przebywał pisarz,
mogliśmy zobaczyć zbiory jego
listów, rękopisów, pierwodru-
ków i przekładów dzieł na ję-
zyki obce.

Mogliśmy też posiedzieć z nim
na ławeczce obok pałacu.

Natomiast w jednoizbowej
Chacie mieści się powstałe w
1928 r. Muzeum Stefana Żerom-
skiego. Chata zbudowana wg
projektu Jana Koszyc-Witkiew-
icza z honorarium za „Popioły”
była letnim domem Żeromskie-
go, salonem literackim, a nade
wszystko pracownią, gdzie
ukończył „Dzieje Grzechu”, po-
wstała tam też „Duma o hetma-
nie” i „Róża”.

Czas zwiedzania był ograni-
czony, mimo to obejrzeliśmy
jeszcze willę Deotymy i mijając
po drodze kilka sanatoriów do-
tarliśmy do dziewiczego, mrocz-
nego wąwozu lessowego. Poko-
nanie go było dużym przeżyciem
dla wszystkich i niemałym wy-
zwaniem dla niektórych .

Nałęczów, uzdrowisko zało-
żone w 1772 roku, które pra-
wa miejskie uzyskało w 1963
roku jest turystyczną perełką i
miejscem gdzie można
wzmocnić swoje zdrowie.
Wśród wszechobecnej zieleni
wiekowych drzew i bujnej ro-
ślinności, wśród ciszy parków

i powagi zabytków można zu-
pełnie zapomnieć o dręczą-
cych problemach i uciszyć ser-
ce i nerwy. 

Bardzo dziękujemy organiza-
torom wycieczki, szczególnie Zo-
fii Piegat za pomysł, realizację i
opiekę przez cały dzień.

J M

Vive La France 
w E.Leclerc Ursynów! Nasz człowiek w Nałęczowie

FOTO LECH KOWALSKI
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W Szkole Podstawowej nr 319 im. Marii Kann przy ul. Związku Walki Młodych 10, w poniedziałek
9 czerwca odbyło się spotkanie burmistrza Piotra Guziała z mieszkańcami okolic ulic: ZWM oraz
Bacewiczówny. Na kolejnym spotkaniu z cyklu „Problemy społeczności lokalnej” poruszane były
sprawy dojazdu do szkoły i związane z tym utrudnienia dla okolicznych mieszkańców. Rodzice dzieci
uczęszczających do szkoły nr 319 interesowali się, czy możliwa jest przebudowa wentylacji na forum
oraz kiedy może zostać rozbudowana stołówka. Burmistrz tłumaczył dlaczego jeszcze nie ma
połączenia z Wilanowem oraz dlaczego nie leczymy się w Szpitalu Południowym, choć w obu
przypadkach wskazywał na rolę Prezydent Miasta jako głównego adresata tych pytań. Mieszkańcy
interesowali się nowymi nasadzeniami drzew i krzewów, pytali się czy Dzielnica może pomóc przy
budowie wind przy spółdzielczych blokach oraz jak można walczyć z transformatorami
zlokalizowanymi w niektórych blokach. Mieszkańcy przybyli na spotkanie żywo się również interesowali
się problemem zabudowy Placu Wielkiej Przygody i ZWM/Bacewiczówny. Na spotkaniu radny
Dzielnicy Paweł Lenarczyk zbierał podpisy pod interpelacją – petycją dotyczącą jak najszybszego
przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla osiedla
Stokłosy. Oprócz radnego Pawła Lenarczyka w spotkaniu uczestniczyła również radna Ewa Cygańska
i Wojciech Zabłocki. 

Zapraszamy na kolejne spotkanie Burmistrza Piotra Guziała z mieszkańcami, tym razem wschodniej
części Kabat, które odbędzie się 16 czerwca br. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tony
Halika przy ul. Wilczy Dół 4. L P

Lokalne problemy ursynowianTTeelleeooppiieekkaa nnaa UUrrssyynnoowwiiee 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wpisując się w Priorytety

rozwojowe Dzielnicy w zakresie zapewnienia wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych,
zakończył realizację pilotażowego programu „Bezpieczny Senior – Teleopieka na Ursynowie”.
Przedsięwzięcie było prowadzone we współpracy z firmami Polkomtel Sp. z o.o. i Abakus – Systemy
Teleinformatyczne Sp. z o.o.

Ursynowscy seniorzy będący uczestnikami projektu posiadali mobilne urządzenia, dzięki którym
za pomocą jednego przycisku mogli połączyć się z Centrum Teleopieki, które w zależności od
zaistniałej potrzeby powiadamiało odpowiednie służby, rodzinę bądź Ośrodek. Urządzenia te
wyposażone były w system GSM z kartą SIM podlegający lokalizacji sieciowej, co umożliwia
określenie miejsca pobytu użytkownika. Ideą Teleopieki jest nie tylko zwiększenie poczucie
bezpieczeństwa i komfortu życia uczestnikom projektu, ale również ich rodzinom, które szybko mogą
zostać poinformowane, czy ich bliscy nie potrzebują pomocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej na Ursynowie jako pierwszy udostępnił użytkownikom mobilne
urządzenia, co ułatwia i przyspiesza wezwanie pomocy w każdej sytuacji i w każdym miejscu pobytu
usługobiorcy. 

Mając nadzieję, że dla dobra mieszkańców Ursynowa zdobyte podczas pilotażu projektu
Teleopieki doświadczenia zaowocują dalszą realizacją przedsięwzięcia.

KKoonnttyynnuuaaccjjaa ssppaacceerróóww ppoo UUrrssyynnoowwiiee,, IIII eeddyyccjjaa 
Obalimy stereotyp „dzielnicy z wielkiej płyty”, pokażemy zabytki, sztukę alternatywną, opowiemy

o niezwykłych planach związanych z warszawskim torem Wyścigów Konnych, gdzie miały powstać
pierwsze przejścia podziemne. 

Zaprezentujemy Ursynów jako dzielnicę zamieszkaną przez wielkie osobowości polskiej kultury,
gospodarki i polityki.

Drugi spacer:
Klucz dóbr wilanowskich, czyli jak to z Ursynowem było, cz. I – miejsce spotkania: róg ul. Fosa

i al. Wilanowskiej, godz. 12.00.
W sumie, między czerwcem a wrześniem, odbędzie się 9 spacerowych spotkań.
Szczegóły: www.fundacja-hereditas.pl
Terminy najbliższych spacerów:
19 lipca (sob.) Tajemnice św. Katarzyny (zwiedzanie kościoła św. Katarzyny na Służewiu) – miejsce

spotkania: przed wejściem na teren kościoła, ul. Fosa, godz. 12.00;
26 lipca (sob.) Kościół i cmentarz w Pyrach – miejsce spotkania: przed wejściem do kościoła (ul.

Szumiąca 5), godz. 12.00;
Czas trwania spacerów około 2-3 godz.
Udział jest otwarty i bezpłatny!
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XIX Dni Ursynowa pod Kopą Cwila były nad wyraz udane

Gwarno, wesoło i ciekawie
AFROMENTAL, Ryszard Rynkowski (fot. po prawej), Margaret i HISU– to gwiazdy,
które w minioną sobotę wystąpiły przed tysiącami uczestników dziewiętnastej edycji
Dni Ursynowa pod Kopą Cwila. Dzień pełen atrakcji zakończył spektakularny pokaz
sztucznych ogni.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał burmistrz Ursynowa Piotr Guział w towarzystwie gen.
Włodzimierza Usarka, dowódcy mieszczącego się w Lesie Kabackim Centrum Operacji Powietrznych
– Dowództwa Komponentu Powietrznego.

W programie tegorocznych Dni Ursynowa były: występy artystyczne przygotowane przez
ursynowskie placówki oświatowe na małej scenie, strefa zabaw dla dzieci, mobilne stoisko stanowisko
kulinarne firmy Prymat, w którym mistrzem ceremonii był Robert Sowa, stoisko Radia Złote Przeboje
będące zarazem studiem radiowym, miasteczko zdrowia i bezpieczeństwa, miasteczko wojskowe oraz
miasteczko promocyjne Urzędu Dzielnicy, w tym namiot promujący projekty do budżetu
partycypacyjnego w Dzielnicy Ursynów na rok 2015.

Organizatorem Dni Ursynowa 2014 był Urząd Dzielnicy. Partnerem strategicznym Dni było Radio Złote
Przeboje, a samo wydarzenie zainaugurowało trasę Złote Przeboje na Wakacjach. Partnerem Głównym
wydarzenia był MARVIPOL. Realizacją Dni Ursynowa 2014 zajmowała się Stołeczna Estrada.

Foto. Lech Kowalski
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Na łamach lokalnej prasy
w bieżącej kadencji rady
dzielnicy wielokrotnie pi-
sałam o drastycznym nie-
dofinansowaniu Ursyno-
wa Północnego przez wła-
dze dzielnicy w poprzed-
nich latach. I to nie są pu-
ste słowa, tylko fakty po-
parte liczbami. 

W swojej 2. interpelacji na
początku kadencji wystąpiłam
do burmistrza z prośbą o rów-
ne traktowanie mieszkańców
tej części Ursynowa w dostępie
do środków finansowych. To co
udało się zrobić w obecnej ka-
dencji dla poprawy życia tej
najstarszej części Ursynowa, to
inwestycje czy modernizacje i

remonty, na które czekaliśmy
35 lat np. plac zabaw na Ol-
kówku.

Tyle właśnie czekaliśmy na po-
prawę chodników na przystan-
kach przy Megasamie, na nową
nawierzchnię jezdni na Suro-
wieckiego, czy też rozwiązanie
problemu miejsc parkingowych
przy Beli Bartoka dla mieszkań-
ców ulicy Puszczyka 18 i 18a. W
tej sprawie na swoim pierwszym
posiedzeniu Komisja Gospodar-
ki Transportu i Inwestycji jedno-
głośnie przyjęła uchwałę w spra-
wie pilnego rozwiązania proble-
mu miejsc parkingowych. Roz-
poczęło się dla mieszkańców
oczekiwanie na realizację zgło-
szonego problemu. Dzielnica
przygotowywała projekty roz-
wiązań, które przekazywane by-
ły do wszechwładnego inżynie-
ra ruchu rządzącego z upoważ-
nienia Pani Prezydent w m.st.
Warszawie. 

Piszę projekty bo musiało
być ich kilka ponieważ wszyst-
kie pisane przez dzielnicę,
mam wrażenie – zgodnie z pra-
wem, przez Pana inżyniera ru-
chu zgodnie z prawem były od-
rzucane. Ostatecznie wybudo-
wano chodnik o szerokości ok.
3 m tak, aby samochody mogły
parkować nie zasłaniając wi-
doczności przy wyjeździe z
ronda, a także spod bloku,
gdzie parkują mieszkańcy. Do-
dam, że do tych bloków miesz-
kańcy wprowadzili się w 1977
roku i wielu z nich nadal tu
mieszka, tyle że potrzebują oni
teraz również miejsc parkingo-
wych dla osób niepełnospraw-
nych, które przygotowała Spół-
dzielnia Jary. Na usunięcie
znaków zatrzymywania i po-

stoju w miejscu postawionego
chodnika czekaliśmy od paź-
dziernika ubiegłego roku. Par-
kowanie samochodów na
chodniku w oczywisty sposób
poprawiło widoczność drogi,
a więc i bezpieczeństwo. 

Od kilku dni zgodnie z decy-
zją inżyniera ruchu jesteśmy
szczęśliwcami, którym zdjęto
znaki zakazu i postoju. Według
zatwierdzonego przez inżynie-
ra ruchu projektu, mieszkańcy
otrzymali pas ruchu do parko-
wania równoległego na jezdni.
Pozostał też chodnik, tyle że
dołożono słupki, które są zmo-
rą kierowców i z bezpieczeń-
stwem pieszych mają niewiele
wspólnego, za to na pewno
utrudniają życie osobom z nie-
pełnosprawnością, czy matkom
z dziećmi w wózku. Według in-
żyniera ruchu słupki zgodnie z
przepisami powinny być usta-
wiane na chodniku w odległo-
ści 50 cm od krawędzi jezdni.
Pytam jak bezpiecznie ma wy-
siąść z samochodu osoba od
strony pasażera na chodnik któ-
ry jest osłupkowany.

Jeden z projektów budżetu
partycypacyjnego na Ursynowie
dotyczy utworzenia skansenu al-
ternatywnego. Myślę że nie jest
on taki konieczny do realizacji,
bo w tej części Ursynowa miesz-
kańcy są na Alternatywy już od
35 lat. Uczono mnie zawsze, że
tworzone prawo ma dobrze słu-
żyć obywatelowi, czy tak jest,
widzimy w wielu sferach nasze-
go życia. Całość można by skwi-
tować stwierdzeniem – kołek jest
najważniejszy i sorry takie ma-
my prawo.

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

Ursynów Północny niedofinansowany

W ubiegły poniedziałek około godz. 9 na oznakowanym przejściu dla pieszych u zbiegu al. KEN z
ul. Artystów volvo kierowane przez 70-letniego mężczyznę śmiertelnie potrąciło 2,5-latka. Jadące le-
wym pasem ruchu volvo nie zatrzymało się przed pasami, jak to uczyniło auto poruszające się pra-
wym pasem jezdni. Z relacji świadków wynika, że w chwili wypadku kierowca volvo rozmawiał
przez telefon komórkowy, a samochód pędził zdecydowanie za szybko. Na ulicy nie ma śladów ha-
mowania. Decyzją prokuratury 70-latek został zatrzymany. 

To nie pierwsze potrącenie dziecka w tym miejscu. Kilka lat temu na tym samym przejściu dla pie-
szych samochód potrącił 3-letniego chłopca. Dziecko uszło z życiem, ale do dzisiaj wymaga zabiegów
rehabilitacji. ( R e d . )

Tragedia poruszyła wszystkich
Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. 

Arkadiusz Dmowski
Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego
Rady Dzielnicy Ursynów 

Arkadiusz Zwoliński
Przewodniczący 
Komisji Gospodarki, 
Inwestycji Komunalnych i Transportu
Rady Dzielnicy Ursynów 

WNIOSEK
Zwracam się z wnioskiem o zwołanie wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-

ku Publicznego oraz Komisji Gospodarki, Inwestycji Komunalnych i Transportu ws. przeanalizo-
wania możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na al. Komisji Edukacji Narodowej
oraz ul. Rosoła i podjęcia ewentualnych  rekomendacji w tym zakresie (m.in. przeanalizowanie
zasadności istnienia niektórych przejść dla pieszych, możliwości zainstalowania na istniejących
przejściach dla pieszych na al. KEN aktywnych znaków drogowych na wysięgnikach, przeanali-
zowanie zasadności zainstalowania na al. KEN i ul. Rosoła odcinkowej kontroli prędkości lub fo-
toradarów). Jednocześnie wnioskuję o  zaproszenie na posiedzenie przedstawicieli Biura Drogo-
wnictwa i Komunikacji, Zarządu Dróg Miejskich, Policji, Straży Miejskiej i Urzędu Dzielnicy Ur-
synów. 

Dodatkowo proszę o poinformowanie mieszkańców za pomocą strony www.ursynow.pl, urzę-
dowego fanpage na portalu Facebooka, czy prasy lokalnej, o posiedzeniu i wcześniejszym umoż-
liwieniu mieszkańcom przesyłania swoich uwag do komisji, które zostałyby następnie przedsta-
wione na wnioskowanym spotkaniu komisji celem rekomendowania działań, które powinny zo-
stać podjęte przez odpowiednie instytucje samorządu warszawskiego odpowiadająca za bezpie-
czeństwo ruchu drogowego w m.st. Warszawa. 

Zorganizowanie przedmiotowego posiedzenia jest zasadne w związku z licznymi uwagami zgła-
szanymi od lat, czy to mieszkańców, czy radnych, nt. zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na al. KEN
i ul. Rosoła, a w szczególności w związku z tragicznym wypadkiem, który miał miejsce w dniu 9
czerwca 2014 r. na al. KEN. 

Z poważaniem, 

P i o t r  S k u b i s z e w s k i  
P r z e w o d n i c z ą c y  K l u b u  R a d n y c h  

N a s z  U r s y n ó w  

Do wiadomości:
- Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Lech Królikowski

- Burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział 

BBuurrmmiissttrrzz aappeelluujjee oo ppiieenniiąąddzzee nnaa ssyyggnnaalliizzaaccjjęę śśwwiieettllnnąą
W związku ze śmiertelnym wypadkiem samochodowym na przejściu dla pieszych na

skrzyżowaniu al. KEN z ul. Artystów burmistrz Ursynowa Piotr Guział zwrócił się do prezydent
Warszawy z pilnym wnioskiem o wyasygnowanie środków finansowych na zaprojektowanie i
realizację sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu i wprowadzenie stosownego zadania do
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2015 na najbliższej sesji Rady m.st. Warszawy w
dn. 26 czerwca br.

Burmistrz przypomniał, że wczorajszy wypadek to kolejne zdarzenie w tym niebezpiecznym
miejscu, a sprawa budowy sygnalizacji świetlnej była już wielokrotnie przedmiotem wystąpień
mieszkańców, radnych i Urzędu Dzielnicy Ursynów co najmniej od 2009 r.

Al. KEN jest drogą powiatową zarządzaną przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Zadanie
to zostało wpisane do realizacji przez ZDM, jednakże – jak był informowany Urząd Dzielnicy
Ursynów - ze względu na brak środków finansowych do chwili obecnej nie zostało.

w w w . u r s y n o w . p l

Konsekwencje nieszczęśliwego wypadku w al. Komisji Edukacji Narodowej

FOTO LECH KOWALSKI

Hokuspokus 

Stowarzyszenie Hokuspokus w ramach dotacji z Urzędu
Dzielnicy Ursynów na edukację kulturalną organizuje dorocz-
ne warsztaty plastyczne z elementami historii sztuki oraz warsz-
taty twórcze dla najmłodszych ursynowian.

Można zauważyć wyraźne zapotrzebowanie na takie zajęcia
i warsztaty zwłaszcza wśród dzieci z placówek państwowych,
gdzie rzeczywiście często realizowana jest tylko podstawa pro-
gramowa. Pozwala ona na niewielką styczność z zagadnienia-
mi plastyki, sztuki i są to warunki niesprzyjające do rozwijania
potencjału twórczego. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkol-
nym rzadko są uczestnikami życia kulturalnego, a jednocześnie
są bardzo dobrymi odbiorcami sztuki, gdyż odbierają ją intu-
icyjnie. Obcowanie ze sztuką kształtuje różne upodobania i
kryteria oceny piękna. Przeżycia estetyczne mogą być bardzo
złożone i silne, powiązane z dużym napięciem uczuć, wyobraź-
nią i fantazją, a ich rozwój następuje wraz z wiekiem. Niezbęd-
nym warunkiem tego rozwoju jest przede wszystkim ciągły
kontakt ze sztuką i systematyczne wzrastanie w świat kultury
tworzonej przez społeczeństwo. Kontakt ze sztuką oddziałuje
na umysł, wolę, wyobraźnię i uczucia odbiorcy, kształtuje jego
postawę wobec świata i ludzi. Skutkiem ubogiej edukacji jest
brak rozwiniętych zdolności, mniejsza kreatywność i niewyko-
rzystanie wolnego czasu na rozwijanie zdolności.

Pokazujemy dzieciom jak stworzyć coś z niczego, jak wyko-
rzystać to co znajduje się wokół nas. Łączymy formy, techniki
i staramy się wykorzystać wszystkie zmysły do tworzenia. Waż-
nym elementem jest nawiązanie do historii sztuki i przedstawie-
nie najważniejszych twórców i kierunków. 

Z oferty stowarzyszenia korzystają dzieci w wieku wcze-
snoszkolnym, zajęcia odbywają się w małych, kameralnych
grupach w środy i czwartki w Szkole Podstawowej nr 336. Za-
danie jest realizowanie dzięki dofinansowaniu ze strony Wydzia-
łu Kultury Dzielnicy Ursynów. 

http://www.hokuspokus.art.pl/Hokuspokus/REALIZA-
CJE.html

K a r o l i n a  J a r o s ł a w s k a

FOTO LECH KOWALSKI
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Nie ma w Galerii ursynowskiego Domu Sztuki SMB „Jary” pięk-
niejszych chwil od otwierania każdego roku w czerwcu wystawy,
na której swoje prace prezentują uczestnicy warsztatów plastycz-
nych – malarskich i rzeźbiarskich – prowadzonych w pracowniach
własnych placówki: Rzeźby i Ceramiki oraz Malarstwa, Grafiki i Ry-
sunku. Warsztatami od wielu lat kieruje bardzo lubiana przez
uczniów artystka plastyczka Jolanta Frieze.

Tegoroczny wernisaż odbył się w poniedziałek i zgromadził tłum
gości. Pani Jolanta wręczała uczniom – dzieciom, młodzieży, senio-
rom – dyplomy, oni zaś obdarowywali ją kwiatami.

Warsztaty są finansowane ze środków Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy, co sprawia, że można uczęszczać na nie bezpłatnie.
Bezpłatny jest również wstęp na wystawę. 

B U

W Szkole Podstawowej nr
336 im. Janka Bytnara
„Rudego” odbył się festyn
środowiskowy z okazji
Dnia Dziecka pod hasłem :
„Sport, Zdrowie, Bezpie-
czeństwo”. 

Impreza miała na celu upa-
miętnienie 70. rocznicy Po-
wstania Warszawskiego oraz
podsumowanie dwuletniego
projektu: „Bratnie szkoły. Two-
rzenie i wzmacnianie trwałej
współpracy między społeczno-
ściami szkół Polski i Litwy.”
Partnerem naszego przedsię-
wzięcia była Polska Szkoła
Podstawowa z Kiwiszek na Wi-
leńszczyźnie. Dyrektor Lucy-
na Bieniasz – Ząbek w imieniu
szkoły przywitała wszystkich
zaproszonych Gości oraz Dy-
rektor Janinę Sołtanowicz i pa-
nią Alinę Swatkowską z 17
uczniami, którzy przybyli do
nas z Litwy. Przed festynem
Goście z Kiwiszek zostali ser-
decznie przyjęci przez burmi-
strza Dzielnicy Ursynów Pio-
tra Guziała, wiceburmistrzów:
Witolda Kołodziejskiego oraz
Janinę Rogg, a naczelnicy Wy-
działów: Oświaty i Wychowa-
nia - Mirosława Żurawska,

Kultury - Dariusz Sitterle oraz
Sportu –Zenon Dagiel wręczy-
li młodzieży okolicznościowe
upominki. Dyrektor Janina
Sołtanowicz przekazała Panu
Burmistrzowi obraz wykona-
ny przez swoich uczniów oraz
podziękowała za gościnę,
sponsorowanie projektu i ser-
deczne przyjęcie na polskiej
ziemi. 

Następnie Delegacja z Litwy
udała się na festyn. Wśród za-
proszonych osób znaleźli się
również przewodnicząca Komi-
sji Edukacji, Kultury, Sportu i
Promocji Pani Teresa Jurczyń-
ska-Owczarek, prezes Fundacji
Edukacja Dla Bezpieczeństwa
profesor Hubert Królikowski, a
także weteran wojenny Kazi-
mierz Laskowski, prezentujący
swoje środowisko z okazji mi-
nionego Święta Weterana (29
V). Festyn otworzył wicebur-
mistrz Witold Kołodziejski, Te-
resa Jurczyńska-Owczarek oraz
dyrektorki obydwu szkół. Wszy-
scy życzyli uczniom wielu wra-
żeń i świetnej zabawy, zaprasza-
jąc do czynnego udziału w licz-
nych atrakcjach i udziału w me-
czu towarzyskim Kiwiszki – Ur-
synów.

W programie znajdowały się
m.in.:

- pokaz musztry paradnej w
wykonaniu Batalionu Reprezen-
tacyjnego Wojska Polskiego 

- gra sportowo – historyczna
nawiązująca do działań po-
wstańczych „Militarny tor prze-
szkód”

- pokaz obchodzenia się z bro-
nią w wykonaniu organizacji
„Strzelec” z Rzeszowa

- prezentacja spadochronu
przygotowana przez Fundację
Edukacja Dla Bezpieczeństwa

- ćwiczenia umiejętności stra-
żackich pod okiem Straży Po-
żarnej

- pokaz samoobrony klubu
„Ryś”

- międzyszkolny mecz piłki
nożnej Kiwiszki – Warszawa za-
kończony wręczeniem pucha-
rów drużynom przez dyrekcje
obydwu zaprzyjaźnionych szkół

- pokaz baniek mydlanych
- występ grupy cyrkowej
- występy muzyczne, taneczne

i sportowe
- kiermasz taniej książki
Rodzice ufundowali wszyst-

kim uczniom poczęstunek. Wie-
czorem odbyła się dyskoteka in-
tegracyjna dla gości zaproszo-

nych z Litwy i naszych klas szó-
stych. 

Następnego dnia goście z
Wilna w towarzystwie naszych
nauczycieli i młodzieży zwie-

dzali Warszawę i uczestniczyli
w historycznych zajęciach
warsztatowych w Wilanowie.
Naszych Rodaków z Litwy poże-
gnaliśmy w środę 4 czerwca.

Obydwie szkoły były bardzo za-
dowolone z realizacji projektu i
wspólnego spotkania w War-
szawie.

R R

Festyn w szkole na Małcużyńskiego

Najpiękniejszy wernisaż

Srebrna nagroda 
w Japonii

Pentel, firma produkująca ołówki, kredki, pastele i wszystko
to co związane jest  z rysowaniem, po raz 44. zorganizowała
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży. Mi-
ło mi poinformować, że Srebrną  Nagrodę w tym konkursie zdo-
była praca 11-letniej Małgorzaty Mikuckiej z Pracowni Sztuki
Dziecka-Galeria Działań. 

Dyplom uznania otrzymała również Katarzyna Derkacz-Ga-
jewska. Jak napisano w tym dyplomie, za zaangażowanie w roz-
wijanie pasji plastycznych uczniów i wrażliwości na piękno
otaczającego nas świata. Nagroda jest podziękowaniem za nie-
banalne podejście do edukacji plastycznej oraz inspirujące i
energetyczne mobilizowanie młodych plastyków do kreatyw-
nego wypowiadania się na tematy ważne i palące.

Szkoda, że wszystkich tych walorów i sukcesów jakie odno-
szą dzieci i młodzież z Pracowni Sztuki Dziecka nie dostrzega
w tym roku Wydział Kultury m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ur-
synów. Małgosi i pani Katarzynie gratulujemy sukcesów i jak
zwykle czekamy na następne.

R e d a k c j a  
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W nr 8 Tygodnika PASSA
datowanym na 27 lutego
2014 r. ukazał się obszer-
ny artykuł pt. “ Sąd nad
“Jarami”. Jak się Ryszard
Sołtysiak przeliczył” au-
torstwa Elżbiety Zalew-
skiej. Autorka, jak już do-
wiodła w przeszłości, kie-
rowana złymi intencjami
zawarła w nim szereg pół-
prawd i manipulacji doty-
czących mojej osoby.

Nie jest prawdą, że przyczy-
ną mojego odwołania z funkcji
prezesa zarządu SMB “Jary” w
dniu 23 stycznia 2014 r. było
uznanie przez sąd uchwały za
niebyłej w sprawie udzielenia mi
absolutorium w 2011 r. ponie-
waż sąd apelację w tej sprawie
oddalił. 

Przyczyn mojego odwołania
Rada Nadzorcza nawet nie pró-
bowała uzasadniać, bo pomimo
ponadpółrocznego szukania “ha-
ków” żadnego nie znalazła. No-
ta bene odwołać miała prawo, a
uzasadniać nie musiała, bo usta-
wa tego nie wymaga. Samo od-
wołanie odbyło się z narusze-
niem wszelkich procedur statu-
towych i tuż po mojej informacji,
że Spółdzielnia wygrała prawo-
mocnie proces z Miastem o bez
mała 2 mln zł, z tytułu rzekome-
go bezumownego korzystania z
gruntu w rejonie siedziby Spół-
dzielni i “Megasamu”.

Opiewana przez Elżbietę Za-
lewska NOWA Rada Nadzorcza
(pisownia jak w artykule E. Za-
lewskiej) cyt. “tak różni się od
poprzednich, że aż trudno uwie-
rzyć. ONI tyrają. NOWI siedzą
godzinami wertują papiery, ob-
radują. Już dokonali znaczących
odkryć... decyzja Rady o odwo-
łaniu Ryszarda Sołtysiaka z funk-
cji prezesa zarządu poparta jest
mocnymi argumentami... w naj-
bliższym czasie argumenty będą
nam znane”. /.../

Biegła rewidentka w swojej
opinii uznała sprawozdanie fi-
nansowe za rok 2013 jako rzetel-
ne, sporządzone zgodnie z za-

sadami rachunkowości, przepi-
sami prawa i postanowieniami
statutu oraz na podstawie prawi-
dłowo prowadzonych ksiąg ra-
chunkowych. Pod względem
wyników finansowych rok 2013
okazał się najlepszym w historii
SMB “Jary”. 

Delegowany przez Radę p.o.
prezesa Stanisław Fronc też chy-
ba nie wywiązał się z obowiąz-
ków, bo przez prawie 3 miesiące

swojej działalności (nie zajmo-
wał się niczym innym jak szuka-
niem haków na byłego prezesa)
nic nie znalazł. Choć podobno
dwie “afery wykrył” a nawet po-
wiadomił prokuraturę. Ponie-
waż chyba wiem o co chodzi, to
powiem krótko szkoda papieru. 

Nowa Rada w SMB “Jary” -
nie tylko w mojej ocenie - to to-
talny chaos. Jak przebiegają jej
obrady E. Zalewska doskonale
wie, bo w nich uczestniczy i słu-
ży jej za mentora. Gdyby miała

choć odrobinę zdrowego roz-
sądku to spaliła by się ze wsty-
du przysłuchując się jej obra-
dom. Kłótnie, niecenzuralne
epitety, wzajemne oskarżenia
i pomówienia, wyssane z palca
absurdalne afery, nieprzestrze-
ganie statutu i regulaminów,
roszady personalne, brak jakie-
gokolwiek profesjonalizmu to
jej codzienność. W ciągu 10
miesięcy jej działalności trzy-

krotnie zmienił się przewodni-
czący Rady.

To ta NOWA Rada Nadzorcza
wybrała w konkursie prezesa,
któremu komisja konkursowa
przyznała w finałowej rozgryw-
ce najmniejszą ilość punktów,
nie sprawdzając nawet, czy ma
wyższe wykształcenie. Gdy prze-
wodniczący Rady odmówił pod-
pisania z nim umowy o pracę,
to odwołano przewodniczącego
rady. Nowy przewodniczący na-
tychmiast umowę podpisał. 

Ta wybitna NOWA Rada za-
trzymała proces inwestycyjny
(Wiolinowy Pasaż) odmawiając
ustanowienia służebności na
rzecz dostawcy prądu, nie licząc
się z tym, że Spółdzielnia wyda-
ła już sporo tysięcy złotych na
prace projektowe. /.../ 

Odpowiadając na inne kwe-
stie podniesione w artykule E.
Zalewskiej pragnę podkreślić,
że:

- nie jest prawdą, że miałem
jakikolwiek wpływ na sposób
prowadzenia obrad przez An-
drzeja Zalewskiego podczas Wal-
nego Zgromadzenia w czerwcu
2013 r. Odniosłem wrażenie, że
się zwyczajnie pogubił i dlatego
zrezygnował z zaszczytnej funk-
cji. Tym bardziej nie miałem
wpływu na to, że Elżbieta i An-
drzej Zalewscy nie zostali wy-
brani do Rady Nadzorczej, choć
osobiście uważam że małżeństw
w RN nie powinno być;

- dalej podtrzymuję wyrażo-
ny na WZ pogląd, że renomo-
wana firma audytorska za prze-
prowadzenie rocznego badania
działalności metodą pełną za-
żąda wynagrodzenia w wyso-
kości ok. 100 000 zł. WZ odrzu-
ciło projekt uchwały przygoto-
wany przez E. Zalewską nie dla-
tego, że “prezes poraził nas
kosztem” tylko dlatego, że była
nieudolnie napisana i tak na-

prawdę nie wiadomo było o co
w niej chodzi. /.../

Wracam teraz do wątku licze-
nia głosów na Walnym Zgroma-
dzeniu. Prawdą jest, że mąż au-
torki artykułu Andrzej Zalewski
wniósł powództwo o stwierdze-
nie nieważności uchwały w spra-
wie mojego absolutorium za rok
2011 (za 99, przeciw 51, wstrzy-
mujących się 48). Bezspornym
jest również to, że Sąd Okręgowy
w Warszawie powództwo odda-
lił, a Sąd Apelacyjny oddalił ape-

lację. Mówiąc prostym językiem
w obu instancjach Andrzej Za-
lewski przegrał.

Natomiast w uzasadnieniu do
wyroku Sąd Apelacyjny pozwo-
lił sobie na dywagacje, które
sprowadzają się do tego, że gło-
sy wstrzymujących się od głoso-
wania należy dodawać do gło-
sów przeciw. Jest to nowa inter-
pretacja art. 83 ust. 9 o spółdziel-
niach mieszkaniowych. Wiele
(jak nie większość) spółdzielni
mieszkaniowych, w tym SMB
“Jary” ma zapisy w swoich statu-
tach, że przy obliczaniu zwykłej
większości liczy się tylko głosy
za i przeciw, o czym mówi art. 35
§ 4 Prawa spółdzielczego. 

O tym, że SA wyraził pogląd
kontrowersyjny, dzielący sądy
i środowisko prawnicze świad-
czą dwa wystąpienia Rzecznika
Praw Obywatelskich, w których
wskazuje na potrzebę doprecy-
zowania treści art. 83 ust.9 usta-
wy o spółdzielniach mieszka-
niowych. 

Problem więc istnieje, ma za-
sięg ogólnokrajowy i albo nastą-
pi ustawowe doprecyzowanie,
albo stosowną uchwałę podej-
mie Sąd Najwyższy. Może się
jeszcze okazać, że triumfalizm
E. Zalewskiej był przedwczesny.
Zdrowy rozsądek podpowiada,
że jeżeli ktoś wstrzymuje się od
głosu to nie wypowiada się ani
za, ani przeciw. 

W pełni podzielam pogląd
prawników, o czym wielokrot-
nie mówiłem na różnych forach,
że ustawa o spółdzielniach
mieszkaniowych to wielki bubel
prawny. Wielokrotnie poprawiał
ją Trybunał Konstytucyjny. Z in-
terpretacją jej zapisów nie radzą
sobie sądy, wyrokując w podob-
nych sprawach “od sasa do la-
sa” , teoretycy i praktycy prawa.
Nie może być inaczej, gdy weź-
mie się pod uwagę, że ustawo-
dawcy chodziło o “rozwalenie”
spółdzielni mieszkaniowych, a
nie o stworzenie im normalnych
warunków działalności.

R y s z a r d  S o ł t y s i a k

Zaskoczenia nie ma, bo z
utratą władzy, zwłaszcza
w rozumieniu i wykorzy-
stywaniu tego słowa,
przez “starą” Radę Nad-
zorczą, trudno się tejże
Radzie pogodzić. Miało
być, może, a nawet musi
być lepiej. Tylko jak prze-
konać do takiej perspekty-
wy tych, dla których lepiej
być nie może, bo już było. 

Że wyłącznie IM - nieważ-
ne.Wyrychtowany przez nich
scenariusz Walnego Zgromadze-
nia był tak przewidywalny, jak
to, że po nocy jest dzień. Przez
okrągły rok było to widać, sły-
chać i czuć. /.../

Który szczebel desperacji trze-
ba pokonać, by nie bacząc na
twarde realia, podjąć próbę po-
wrotu pod hasłem - SKŁÓĆ, PO-
DZIEL I RZĄDŹ.

Głównodowodzący przez la-
ta w Radzie Nadzorczej pan Mi-
rosław Nizielski podjął ryzyko.
Liczył zapewne na naszą niepa-
mięć. Naszą, bo trudno dać wia-
rę, że sam zapomniał, jaki cię-
żar totalnej krytyki, towarzyszył
kierowanej przez niego Radzie
podczas czerwcowych obrad w
2013 roku i jaką klęskę ponieśli
kandydaci do R.N., wywodzący

się ze starego, wieloletniego sta-
żem składu.

I oto ten przewodniczący we-
spół z panią Barbarą Orlińską,
tą samą, która w wyniku spo-
łecznego nacisku, utraciła
“skromne” stanowisko kierow-
niczki Klubu Seniora (1/2 etatu
za 2600 zł miesięcznie), w głębo-
kim poczuciu troski o losy Spół-
dzielni, wprowadził do porząd-
ku obrad Walnego Zgromadze-
nia punkt -ODWOŁANIE RADY
NADZORCZEJ.

Chętnych do poparcia wnio-
sku chyba nie było zbyt wielu,
bo podpisała go zaledwie wy-
magana dziesiątka, którą zasili-
ły jeszcze dwie członkinie z byłe-
go składu Rady. Jedna z nich
osobiście poparcia wprawdzie
nie udzieliła, ale zaangażowała
do tego celu swoją mamę.

To, zważywszy na odkryte
przez NOWYCH “grzechy” tej pa-
ni, zauważone też przez biegłą re-
widentkę, a przede wszystkim
zważywszy na przyzwolenie na
nie ze strony przewodniczącego,
daje się wytłumaczyć tylko w je-
den sposób. Odwołanie nazbyt
dociekliwych członków NOWEJ
Rady to jedyna szansa, by raz na
zawsze zamknąć dostęp do mało
chlubnych faktów. Należy się spo-
dziewać, że o wielu sprawach zo-

staniemy poinformowani podczas
obrad. Mając na względzie uzna-
waną przez zaprawionych w bo-
jach zasadę, że najlepszą obroną
jest atak, wieloletni, oderwany od
miękkich stołków trzon byłej Ra-
dy, wytoczy zapewne ciężkie dzia-
ła przeciwko NOWYM. 

Daleka jestem od twierdzenia,
że NOWA Rada przebrnęła przez
miniony rok bez jakichkolwiek
niedociągnięć. Z całą jednak
pewnością, jej działanie, nie spo-
wodowało zmarnotrawienia
choćby jednej złotówki. Nie spo-
sób też nie wziąć pod uwagę, że
cały NOWY skład Rady to nowi-
cjusze. Debiutanci. Nie mają za
sobą 10, 13, i 15-letnich do-
świadczeń. Jeśli więc dostrzeżo-
ne zostały jakieś mankamenty, to
ich ciężar gatunkowy i tak nijak
ma się do metod pracy zasiedzia-
łych poprzedników.

Opinia biegłej rewidentki sku-
pia się na sprawozdaniu finanso-
wym za 2013 rok. Spółdzielnia
ma dobrą kondycję finansową.
Opinia nie zamyka się jednak
wyłącznie na tym. Cztery punk-
ty zawarte w uwagach, wskazu-
ją na istotne nieprawidłowości,
obciążające Zarząd i podległe
mu służby. Dotyczą one:

zawierania umów na wyko-
nywanie remontów, zobowiązań

Spółdzielni wobec wykonaw-
ców, związanych z zatrzyma-
niem zabezpieczeń, wreszcie bu-
dzącej zastrzeżenia wypłaty jed-
norazowej w kwocie 7.225 zł dla
członkini byłej Rady Nadzorczej.

Wszystkie uwagi biegłej oraz
wnioski wynikające z przepro-
wadzonych przez NOWĄ Radę,
kontroli doraźnych, w tym kon-
troli przeprowadzonych przez
pana Stanisława Fronca, który
jako pełniący przez 3 miesiące
funkcję prezesa Zarządu doło-
żył starań, by zostały do końca
wyjaśnione - znalazły odbicie w
decyzjach wewnątrzspółdziel-
czych, w tym dyscyplinarnych.
Kilka spraw przekazano do Pro-
kuratury. Trudno raczej mieć za-
strzeżenia do takiego trybu po-
stępowania - żeby budować,
trzeba przygotować i oczyścić
plac budowy.

Od tego NOWA Rada zaczęła.
Łatwo nie było, bo dostęp do in-
formacji osiągany był z trudem.
Często nie osiągany w ogóleZ te-
go i wielu innych powodów, po
raz pierwszy od 11 lat, Rada zde-
cydowała o nieprzyznaniu pre-
mii prezesowi Zarządu.

Wreszcie sprawa, która wywo-
łała wiele emocji w kręgach Spół-
dzielców i która niewątpliwie sta-
ła się pożywką wspierającą akcję

propagandową prowadzoną
przez mocno wzburzony trzon
byłej Rady. Rzecz o konkursie i
wyborze nowego prezesa Zarzą-
du. Czy wybrano dobrze ? Czy
spełnione zostały wszystkie wy-
mogi proceduralne ? Nie podej-
muję się oceny, czy wybór był traf-
ny. Nieco ponad miesiąc pracy
prezesa Piotra Mality, to jakby
trochę mało, by dokonywać oce-
ny, w pełni odpowiedzialnie.

Rzutem na taśmę, po rocznej
mobilizacji, trzon byłej Rady po-
stanowił zaatakować. Odwołanie
członków NOWEJ Rady to milo-
wy krok, by podważyć jej autory-
tet i przywrócić stary porządek.
Zaprawiony w bojach trzon, z by-
łym przewodniczącym na czele,
w przygotowanych planach stra-
tegicznych, nie uwzględnił zagro-
żenia dla Spółdzielni po odwoła-
niu z R.N. więcej niż 4 członków.
Wniesiono o odwołanie 10. Trzon
zapomniał zgłosić kandydatów
zastępczych. Skład R.N. poniżej 8
członków, to paraliż decyzyjny w
sprawach wymagających akcep-
tacji Rady Nadzorczej.To w koń-
cu procedury są ważne, czy nie ?
To tylko potwierdza, że cudze wi-
dzi się za lasem, a swojego nie
dostrzega pod nosem. 

Za rok nasza wiedza będzie
zdecydowanie bogatsza. Po upły-

wie roku Rada Nadzorcza nie bę-
dzie już NOWA. Zdobędzie do-
świadczenie. Czym ono zaowo-
cuje- zobaczymy, ocenimy. Po
czynach poznamy efekty pracy
nowego prezesa. On sam, gdy
przebrnie przez to nasze Walne
Zgromadzenie, pozna naszą moc
sprawczą. Zda sobie sprawę, że to
MY, tworząc najwyższy organ
Spółdzielni, rozliczamy Zarząd
z efektów zarządzania naszym
wspólnym majątkiem. Sami nie
ulegajmy specom od manipula-
cji. Stołki w Radzie Nadzorczej
nie są ani dożywotnie, ani dzie-
dziczne. Zmęczeni bohaterowie
niech odpoczną. 

Miało być lepiej i będzie. Sobie
i naszym Sąsiadom życzę, by naj-
bliższe Walne Zgromadzenia by-
ło właściwie skonstruowanym
pomostem do kolejnych Zgro-
madzeń. A skoro tak, to warto
wziąć pod uwagę, że pośród de-
cyzji, które podejmować będzie-
my podczas sobotnich obrad,
ważna będzie i ta, dotycząca za-
twierdzenia porządku obrad.

W końcu, to od NAS zależeć
będzie, czy “kukułcze jajo” pozo-
stanie i bezsensownie zdominu-
je oraz wydłuży obrady. Od NAS
- na początku obrad. NIE w po-
łudnie.

E l ż b i e t a  Z a l e w s k a

Elżbieta Zalewska przed Walnym Zgromadzeniem SMB „Jary”

Ryszard Sołtysiak, były prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej  „Jary”

Po co podrzucono kukułcze jajo

Sąd nad „Jarami” – ciąg dalszy

FOTO LECH KOWALSKI
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Ostatnie dni, a zwłaszcza weekend, obfitowały w kolejne pasjonujące, motoryza-
cyjne wydarzenia. Te ważne, z międzynarodowych aren, jak i nasze polskie,
wręcz ursynowskie. W rajdzie Sardynii Robert Kubica zdobył cenne punkty, w
F1, w Grand Prix Kanady, swoje upragnione zwycięstwo odniósł Daniel Ricciar-
do ze stajni Red Bull’a. Na Stadionie Narodowym słychać było ryk potężnych sil-
ników, a za naszym „wyścigowym” murem, odbył się kolejny Warszawski Bazar
Motocyklowy...

Pomimo tak wielu motoryzacyjnych atrakcji w minionych dniach, zewsząd docierały do
mnie z coraz większym nasileniem, informacje o zupełnie innym, wielkim widowisku. Już dziś
w brazylijskiej metropolii Sao Paulo w asyście ponad 60 tys. widzów odbędzie się mecz otwar-
cia mistrzostw świata w piłce nożnej. W spotkaniu tym, gospodarze zmierzą się z drużyną Chor-
wacji i już dziś, późnym wieczorem, dowiemy się, w jakiej formie są tegoroczni pretendenci do
pucharu.

Pisząc jednak felietony do MOTO-PASSY, a nie do rubryki sportowej, nie mógłbym nie zna-
leźć powiązania tego, z całą pewnością wielkiego wydarzenia sportowego, z nie mniej dla nas
ważną motoryzacją. Przecież niemal każda z mniejszych, a w szczególności większych gwiazd,
porusza się na co dzień, to znaczy w czasie, gdy nie jest wożona, własnym, przeważnie wyjąt-
kowym i bardzo drogim samochodem. Nie inaczej jest też na naszym rodzimym, polskim, po-
dwórku. Z pewnością ogólna wartość „zarejestrowanych” na nazwiska polskich gwiazd football’u
samochodów jest znaczenie niższa niż średnia europejska, ale i u nas zdarzają się coraz częściej
interesujące perełki.

Sport od zawsze współistniał bardzo blisko z motoryzacją. O tym związku pisałem już niejed-
nokrotnie przy okazji innych tematów. Nie inaczej jest też z popularnymi sportowcami. Przeważ-
nie dość majętni, przedstawiciele najróżniejszych dyscyplin, chętnie wyposażają swoje garaże w
cuda przemysłu motoryzacyjnego. Bliskie i dobrze znane są też przykłady zakrojonej na szeroką
skalę obecności motoryzacyjnych producentów w imprezach sportowych. Pewnie dobrze wszy-
scy pamiętamy, choćby z naszego polskiego Euro 2012, różnorodne pojazdy Hyundai’a wożące
drużyny i oficjeli między polskimi i ukraińskimi miastami. Ostatnio dotarły do mnie również wie-
ści o zawartym na cztery lata globalnym porozumieniu Nissana z Ligą Mistrzów UEFA, które jest
ponoć największą tego typu umową sponsorską w historii japońskiego producenta. To tylko dwa
z niezliczonych przykładów, liczonego przeważnie w ogromnych kwotach, zaangażowania firm
z branży moto w sport.

Ale powróćmy do piłki nożnej i do garaży piłkarzy, pozostawiając przedstawicieli innych spor-
tów na kolejne okazje. Czym jeżdżą najlepsi piłkarze świata, a czym sportowcy polscy i ile warte
są ich spełnione motoryzacyjne marzenia?

Dla przykładu, Cristiano Ronaldo, z miesięcznymi zarobkami na poziomie 1.000.000 euro, mo-
że sobie pozwolić na jazdę najbardziej luksusowymi autami świata. Jak podają różne źródła, w
garażu piłkarza znaleźć można ok. 20 samochodów najróżniejszych ekskluzywnych marek, o łącz-
nej wartości przekraczającej 5 milionów dolarów. Jednym z ostatnich nabytków gwiazdora Re-
alu jest wyjątkowy Lamborghini Aventador, a najdroższym z kolekcji ponoć, Bugatti Veyron, wy-
ceniany na około 1,7 miliona dolarów. Pozostałe auta to przedstawiciele takich marek jak: Mer-
cedes, Audi, Porsche, Ferrari, Bentley, Maserati, Aston Martin oraz oczywiście Rolls Royce! Z pew-
nością niełatwo jest podjąć decyzję o wyborze auta...

„Bliski” znajomy Ronaldo, Leo Messi, toczy bój ze swoim kolegą nie tylko na boisku. Ich zażar-
ta walka już dawno przeniosła się na ulice. W garażu gwiazdy Barcy parkują także samochody eks-
kluzywnych marek europejskich, ale nie brak wśród nich również szlachetnych przedstawicieli ma-
rek amerykańskich i japońskich. Można by nawet pokusić się o tezę, że park Messiego jest nieco
bardziej urozmaicony. Nie dotarłem niestety do jakiegokolwiek zestawienia cenowego, można przy-
puszczać jedynie, że obie kolekcje nie odbiegają od siebie znacząco wartością.

Z oczywistych względów, bacząc na ilość miejsca do dyspozycji, wspomnę dziś jeszcze tylko o
jednym piłkarzu: najlepszym polskim, oraz świeżo upieczonym królu strzelców Bundesligi, Ro-
bercie Lewandowskim. Do niedawna w jego garażu parkowały Mercedes CL 63 AMG oraz Audi
Q7, o łącznej wartości ok. 1,1 mln zł. Z tego co słyszałem, to ostatnio Robert miał okazję testować
na torze „Kielce” nowe modele sportowych mercedesów, także być może, jego stan posiadania po-
większy się.

Choćby z powyższych zestawień widać, że naszym gwiazdom jest wciąż dość daleko do piłkar-
sko-motoryzacyjnej czołówki, ale biorąc pod uwagę stale rosnące notowania, przynajmniej czę-
ści z nich, w niedalekiej przyszłości jest szansa na widywanie większej ilości ultra drogich aut na
polskich drogach, czego przed tym wyjątkowym piłkarskim świętem, Państwu i sobie życzę. Pol-
ska gola! A przepraszam, nie tym razem...

M O T O W O J
m o t o @ p a s s a . w a w . p l

Piszę w poniedziałek 9 czerwca. Jechałem KEN-em około dziesiątej, na po-
łudnie, w kierunku Kabat. Jezdnia do Śródmieścia była zablokowana. Pa-
rawan. Policja. Karetka. Pomyślałem – kolejny motocyklista! Może prze-

żyje. Mniej więcej naprzeciwko kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego nikt spe-
cjalnie szybko nie jeździ. Pewnie jechał wężykiem. Pewnie ktoś go nie zauważył.

W domu włączyłem Internet. To nie był motocyklista. Zginęło dziecko, dwuipółletnie. Wjecha-
ło/weszło („wtargnęło”) na jezdnię pod volvo prowadzone przez 70-letniego kierowcę. Naprzeciw-
ko apteki. Też pewnie szybko nie jechał. Fotografia samochodu w Internecie. Nie najnowszy mo-
del. Pewnie normalny, trochę starszy już pan. Dlaczego napisali, że dziecko „wtargnęło”? Może to
dziecko stało na krawędzi jezdni, może kolebało się na swoim rowerku, może był to rowerek „na
nogi”, może stało zbyt blisko, może rzeczywiście pobiegło wprost pod samochód? Czytam, że by-
ło z ojcem.

Kilka dni temu, w ubiegły piątek, też około 10., może odrobinę wcześniej, parkowałem na P+R,
na Ursynowie. Dwieście metrów w kierunku miasta. Szedłem do metra przez wyposażone w sema-
fory skrzyżowanie z KEN-em. Spieszyło mi się. Czerwone światło dla pieszych, dla mnie. Auta ja-
dące od Dolinki Służewieckiej były daleko. Mógłbym przejść w tę i w tamtą stronę, i jeszcze raz. Za-

wahałem się. Tuż obok krawężnika sta-
ła wysoka, szczupła dziewczyna, oko-
ło 25-27 lat. I mały chłopczyk. Około
dwóch i pół roku. Na rowerku. Chyba
„na nogi”, do odpychania się od ziemi
nogami. Pomyślałem – nie pójdę.
Mógłby pomyśleć, że skoro ja idę, to

może jechać. Ja rozumiem, co wokół. Oceniam. Kalkuluję. On nie musi, nie potrafi. No, i elemen-
tarna pedagogika. Pewnie ta dziewczyna, mama, uczy je, że czerwone światło to czerwone świa-
tło, że należy czekać na zielone. Nie mogę tej nauki zniweczyć. 

A on stał na samej krawędzi jezdni. Spiąłem się. To nie było bezpieczne. Tym bardziej, że matka
jakby niezainteresowana. Patrzyła wszędzie, tylko nie na tego dzieciaka. Nawet zezłościłem się w
duchu. Ja nie byłem zanadto opiekuńczy w młodości, ale jednak nie pozwoliłbym swoim synkom
tak stać na samej krawędzi. Bez przynajmniej ręki na nim albo stopy przed przednim kołem. Nie
pozwoliłbym stać tak z piętnaście centymetrów od jadących aut. Zawahałem się. Jednak się nie ode-
zwałem. Nie zapytałem, czy myśli ta kobieta o niebezpieczeństwie dla swojego synka. Czy nie
uważa za stosowne jakoś zabezpieczyć swoje dziecko. Wstydziłem się. Może swojego wieku? Że jak
dziad jakiś wtrącam się w nie swoje domeny? Że może pomyśleć, iż ją zaczepiam?

Jechałem zaraz potem metrem. Z żalem do siebie. Należało interweniować. Powiedzieć tej
dziewczynie, że jej obowiązkiem jest myślenie. To była bez wątpienia niebezpieczna sytuacja. Nie
byłbym dziadem interweniując. To była moja powinność.

Zginęło dziecko. Nie było samo. Dwuipółlatki same nie chodzą wokół KEN-u. Ktoś nie położył mu
ręki na barku. Ktoś nie postawił stopy przed przednim kołem. Ktoś nie stanął między nim a krawęż-
nikiem.

Kochani! Nie wstydźcie się, kiedy zauważycie nieodpowiedzialnego ojca, matkę, opiekunkę, opie-
kuna. Interweniujcie. To dziecko zginęło, bo ktoś nie powiedział na czas – tak nie wolno! Trzeba
pilnować!

A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l
a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

RESET Andrzej Celiński

Nie wstydźcie się! Interweniujcie!

„Pewnie ta dziewczyna, ma-
ma, uczy je, że czerwone
światło to czerwone światło,
że należy czekać na zielone”

� MOTO-PASSA � MOTO-PASSA �
Sport i motoryzacja...

Samochody i football

14 czerwca 2014 roku (so-
bota),Warszawski Klub
Kolarski w porozumieniu
z Fundacją szkolną w Po-
wsinie organizuje Kolar-
skie Mistrzostwa Wilano-
wa dla Dzieci i Młodzieży. 

Zawody stanowią świetną
okazję do aktywnego spędzenia
czasu przez dzieci i młodzież jak
i są polem dla zdrowej rywali-
zacji. W ramach imprezy będzie
można zapoznać się również z
działalnością Warszawskiego
Klubu Kolarskiego mającego sie-
dzibę w Powsinie.

Rywalizacja rozegrana zosta-
nie w trzech kategoriach wieko-
wych: klasy 1-3 szkoły podsta-
wowej, klasy 4-6 szkoły podsta-
wowej, klasy 1-3 gimnazjum.

Klasyfikacja dotyczyła będzie
zarówno zawodników indywi-
dualnych jak i grup. Dla zwy-
cięzców puchary i medale. Start:
14.06.2014, godzina 9.00. Miej-
sce: polana widokowa w Powsi-
nie. Zapisy na zawody: od 8.30
w biurze zawodów i mailowo ju-
styna.john@gmail.com.

PPiikknniikk rrooddzziinnnnyy
Centrum Kultury Wilanów za-

prasza 15 czerwca (niedziela) o
godz. 13.00 do amfiteatru w Par-
ku Kultury w Powsinie na wspól-
ną zabawę podczas pikniku ro-
dzinnego.

W programie: 13:00 – spektakl
teatralny dla dzieci w wykonaniu
Teatru Małe Mi pt. „Alibaba i czte-
rech rozbójników”. Podczas pikni-
ku na scenie wystąpią także ze-
społy: Kuźnia Artystyczna, Mała
Kuźnia, Keep On Dance, Powsi-
nianie, Grupa „30+” oraz dzieci i
młodzież uczestniczące w zaję-
ciach nauki gry na fortepianie, gi-
tarze i skrzypcach w Centrum Kul-
tury Wilanów. Wstęp wolny!

PPooeezzjjaa oobbccoojjęęzzyycczznnaa ww wwiillaa-
nnoowwsskkiimm ggiimmnnaazzjjuumm

Gimnazjum nr 116 w Wilano-
wie już od kliku lat jest gospoda-

rzem ciekawego konkursu po-
ezji obcojęzycznej. W tegorocz-
nej edycji wydarzenia pod tytu-
łem „Poezja niejedno ma imię”
wzięło udział 27 uczniów z 7
warszawskich szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych.

Kandydaci zmierzyli się z bar-
dzo trudną sztuką recytacji w
języku obcym z zakresu języka
angielskiego hiszpańskiego i
niemieckiego. Czas obrad jury
umilił krótki recital Katarzyny
Błażejewskiej, młodej artystki
rozpoczynającej swoją karierę
muzyczną. Po długiej naradzie
jury konkursowe w składzie:
Małgorzata Szydłowska – język
niemiecki, Katarzyna Kozubska
– język hiszpański i Wioletta
Błażejewska – język angielski
wyłoniło zwycięzców tegorocz-
nej edycji:

ww kkaatteeggoorriiii sszzkkoołłaa ppooddssttaawwoo-
wwaa jjęęzzyykk aannggiieellsskkii::

I miejsce – Mateusz Szczeko-
tek SP 169

II miejsce – Jakub Śliż SP 103
III miejsce – Melania Kupis SP 212
ww kkaatteeggoorriiii sszzkkoołłaa ppooddssttaawwoo-

wwaa jjęęzzyykk nniieemmiieecckkii::
I miejsce – Joanna Zalewska

SP 169
II miejsce – Juliusz Noceń SP

169

III miejsce – Blanka Pawlu-
czuk SP 169

ww kkaatteeggoorriiii ggiimmnnaazzjjuumm jjęęzzyykk
aannggiieellsskkii::

I miejsce – Michał Bujniewicz
GIM. 116

II miejsce – Paulina Prystupa
GIM. 116

III miejsce – Ada Kawala 
GIM. 1

ww kkaatteeggoorriiii ggiimmnnaazzjjuumm jjęęzzyykk
nniieemmiieecckkii::

I miejsce – Oliwia Śmiecho-
wicz GIM. 42

II miejsce – Artur Nowak GIM.
116

III miejsce – Mikołaj Marsza-
łek GIM. 42

ww kkaatteeggoorriiii ggiimmnnaazzjjuumm jjęęzzyykk
hhiisszzppaańńsskkii::

I miejsce – Maja Gazecka GIM.
116

II miejsce – Karolina Kmieciak
GIM. 116.

Trzy nagrody główne w for-
mie stypendiów naukowych
ufundowanych przez szkołę języ-
kową TFLS otrzymali:

Karolina Ostrowska GIM. 10
Oliwia Śmiechowicz GIM. 42
Agata Strąk GIM. 116.
Wszystkim uczestnikom gra-

tulujemy i zapraszamy ponow-
nie za rok!

y b y

Wilanów – dzieciom

Wyjątkowa impreza kolarska
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Od wielu lat uczeni w informatycznej wiedzy starają się zaspokoić ludz-
ką ciekawość i jednocześnie pokazać ogromny postęp, jaki dzieje się na
naszych oczach. Informatyczne mózgi ludzi ze wszystkich zakątków

świata dokonały w ciągu ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat niesamowi-
tych zmian w wielu dziedzinach życia.

Mamy wszędzie komputery, różne elektroniczne gadżety ułatwiające, a często utrudniające życie
przeciętnego zjadacza informacyjnej papki, przygotowywanej, co prawda, jeszcze przez ludzi, ale roz-
przestrzenianej po świecie przy pomocy Internetu, czy podobnych środków przesyłania danych.

Marzenie o stworzeniu maszyn działających i myślących, a nawet odczuwających po ludzku to-
warzyszy nam od bardzo dawna. Już w osiemnastym wieku powstał „Mechaniczny Turek”, maszy-
na potrafiąca grać w szachy na niemal arcymistrzowskim poziomie. Przeciwko Turkowi grali tak zna-
ni ludzie jak Benjamin Franklin, Napoleon Bonaparte, czy Charles Babbage (twórca maszyn liczą-
cych i maszyny analitycznej – jej konstrukcja posłużyła późniejszym naukowcom do opracowania
dzisiejszych komputerów). Prawda o Turku wyszła dopiero po około 60 latach, a jedną z pierwszych
osób, które o tym napisały, był Edgar Allan Poe. Turek stworzony przez węgierskiego inżyniera, twór-
cę projektu kompleksu fontann pałacu Schönbrunn, Wolfganga von Kempelena był dość skompli-
kowanym układem mechanicznym wraz z systemem luster, które pozwalały na ukrycie dorosłego

człowieka we wnętrzu automatu.
W efekcie „żartu” von Kempele-

na wzmogły się działania naukow-
ców z różnych dziedzin wiedzy i
poprzez koncepcje informatycz-
no-cybernetyczne ludzkość dotar-

ła do etapu tworzenia sztucznej inteligencji (ang. AI – Artificial Intelligence). Duży wkład w bada-
nia w tej dziedzinie wniósł nieżyjący od 70 lat Alan Turing, angielski matematyk, twórca praktycz-
nego schematu komputera opartego na koncepcji Babbage’a. Turing, podobnie jak Babbage, stwo-
rzył całą gamę maszyn liczących, zajmował się informatyką, kryptologią i dziedzinami pokrewny-
mi. W efekcie przyznania się do homoseksualizmu otrzymał ultimatum – więzienie lub przymuso-
we „leczenie”. Zgodził sie na to drugie, co z kolei spowodowało powikłania i w efekcie popełnił sa-
mobójstwo. A przypomnę, że działo sie to stosunkowo niedawno, bo na początku lat 50. XX wieku
i nie w Bantustanie, ale w Anglii. Oficjalnych przeprosin doczekał się pośmiertnie dopiero 5 lat te-
mu! A właśnie w tym roku – 2014, w 70. rocznicę jego śmierci po raz pierwszy w historii ludzkości
program AI przeszedł pomyślnie, „test Turinga”.

Test ten, pokrótce, polega na tym, by przekonać 10 z 30 osób z najbardziej prestiżowych ośrod-
ków naukowych do tego, że w serii 5-minutowych rozmów (chat) kontaktują się z istotą ludzką.

Program o nazwie Eugene Goostman podszywa się pod 13-letniego Ukraińca ze swoistym poczu-
ciem humoru, właściciela świnki morskiej. Wygrał on konkurs organizowany przez Londyńskie To-
warzystwo Królewskie.

Rosyjski informatyk Władimir Wiesiełow wraz z Ukraińcem Eugenem Demczenką rozpoczęli pra-
ce nad Eugenem w roku 2001, rok po wyjeździe Wiesiełowa do USA. Korzystali tam z uprzejmości
Uniwersytetu Princeton, na którego stronie „stoi” obecnie bot Eugene Goostman, oblegany przez
tysiące internautów – link: www.princetonai.com. Eugene miał dość bujne, choć tylko trzynasto-
letnie życie. Przeszedł kilka poważnych zmian, nawet w ciągu zeszłego roku kiedy w rozmowie sę-
dziami konkursu, stwierdził niepolitycznie, że co prawda lubi Eminema, ale nienawidzi Britney Spe-
ars i Gwiezdnych Wojen. To już mogło zostać poczytane za obrazę filarów amerykańskiej państwo-
wości. Twierdził także iż jego świnka potrafi wypiszczeć „Odę do radości”.

Tak to zamyka nam się kółko graniaste sztucznego tworu potrafiącego posługiwać się inteligen-
cją. Graniaste, dlatego, że pojawiły się głosy jawnie wrogie, poddające w wątpliwość nie tylko sam
test, ale też jego wyniki. I ja się z nimi zgadzam, bo głupiutka jest ta sztuczna inteligencja, tworzo-
na sztucznie przez inteligentnych ludzi.

Stevan Harnad, profesor nauk poznawczych z Universytetu Quebec w Montrealu, powiedział, że
cokolwiek się stało w Towarzystwie Królewskim, to nie było to zaliczenie testu. „To kompletny
nonsens, nie przeszliśmy tego testu, nawet się do niego nie zbliżyliśmy.

Marvin Minsky, jedno z bardziej znaczących nazwisk w dziedzinie AI powiedział Guardianowi,
że „źle zaprojektowane eksperymenty nie przynoszą żadnych korzyści”. „Spytajcie program czy moż-
na pchnąć samochód struną. A jeśli nie, to dlaczego?” – sugerował. A ja spytałem, czy zna język ro-
syjski. Stwierdził, że tak, ale nie potrafił zrozumieć żadnego wyrazu pisanego cyrylicą. Czyżbyśmy
mieli do czynienia z 13-letnim ukraińskim analfabetą, ale ze znajomością rosyjskiego, i z dziwnym
poczuciem humoru?

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Głupiutka sztuczna inteligencja

„Głupiutka jest ta sztuczna 
inteligencja, stworzona sztucz-
nie przez inteligentnych ludzi”

Jechałem rano do redakcji, kiedy to się stało. W Al. KEN przy ul. Artystów
jezdnia w kierunku Mokotowa była zablokowana, za pasami leżał dziecię-
cy rowerek, a na krawężniku siedziały dwie kobiety, które spazmatycznie

płakały. Właściwie nie płakały, lecz wyły. W karetce trwała reanimacja 2,5 letnie-
go chłopczyka, który został potrącony na pasach przez pirata drogowego. Reani-
macja nie zdała się na nic, dziecko zmarło. Sprawcą wypadku był starzec kierujący starym Volvo,
świadkowie mówią, że w chwili wypadku starzec rozmawiał przez telefon komórkowy. Prawdopo-
dobnie to było powodem, że nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, tak jak to zrobił kie-
rowca jadący prawym pasem. Jest to jedno z najczęściej spotykanych w Polsce i najbardziej bandyc-
kich wykroczeń drogowych - auto na prawym pasie zatrzymuje się, aby przepuścić pieszych, kierow-
ca na lewym pasie  wjeżdża z pełną szybkością na “zebrę”. Widzę to przynajmniej raz dziennie.

Od wypadku w Kamieniu Pomorskim, gdzie ofiarą naćpanego kretyna padło 6 niewinnych osób,
trwa giełda pomysłów, jak utemperować zaburzonych kierowców z tak zwaną ciężką nogą. Posia-
dacze “ciężkich nóg” zabili w ubiegłym roku ponad 3,5 tys. Polaków. W liczbie śmiertelnych wypad-
ków znajdujemy się w niechlubnej czołówce Europy. Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków jest
nadmierna prędkość. Jak walczyć z drogowym piractwem? Jakie narzędzia należałoby zastosować,
aby wyplenić z polskich dróg i ulic tę plagę? Komenda Główna Policji proponuje wprowadzenie prze-
pisu, który zezwalałby policjantowi na odebranie prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczą do-
puszczalną prędkość o ponad 50 km. To kiepski pomysł. Zgadzając się z tym, że przekroczenie pręd-
kości o ponad 50 km winno być obligatoryjnie karane odebraniem uprawnień do prowadzenia po-
jazdów, nie zgadzam się jednak, aby decydował o tym policjant. To powinno nadal znajdować się
w gestii sądów grodzkich. 

Jednak sedno sprawy nie leży w wysokości kary, lecz jak zwykle w jej nieuchronności. Kierow-
ców rozmawiających przez telefon komórkowy widzę dziennie dziesiątki, natomiast ani razu nie by-

łem świadkiem zatrzymania ga-
duły przez policję. Blokowanie
skrzyżowań to kolejna plaga.
Kierowcy wjeżdżają na nie bez
opamiętania, mimo że nie mają
pewności, czy będą mogli na
czas je opuścić. Przeważnie nie

udaje im się to i wtedy nikt nie jedzie, bo skrzyżowanie jest zablokowane. Nigdy nie byłem świad-
kiem zatrzymania sprawców przez policję. Cóż więc dadzą zmiany i zaostrzanie przepisów, skoro
organy ścigania są niewydolne?

Nieudolność policji i niewydolność polskiego wymiaru sprawiedliwości udowodnił ostatnio pan
Robert N, entuzjasta szaleńczych wyścigów po ulicach polskich miast. Media niezwłocznie zrobiły z
niego bohatera, a filmik zamieszczony przez pana Roberta w Internecie pokazują aż do znudzenia
wszystkie stacje telewizyjne. Taka promocja nie pozostanie bez echa. Stawiam butlę markowego ko-
niaku przeciwko flaszce “jagodzianki”, że w kilkuset młodych zakutych łbach już kiełkuje myśl, aby
skopiować wyczyny mistrza i samemu stać się sławnym. Widząc bezsilność naszych, za przeprosze-
niem, stróżów prawa pan Robert zamieścił w sieci kolejny filmik, w którym wręcz dworuje sobie z
policji. Rzecz jasna, obraz został natychmiast wyemitowany w kilku stacjach telewizyjnych. 

Na głupotę nie wynaleziono jeszcze leku. Głupek zawsze jest niebezpieczny, ale największe nie-
bezpieczeństwo stwarza głupek przeświadczony o bezkarności. Tak więc dopóki policja nie weźmie
się ostro za każdego kierowcę dopuszczającego się  najdrobniejszego nawet złamania przepisów,
trudno marzyć o poprawie sytuacji na polskich drogach. Na razie kierownictwo KGP ogranicza się
do podsyłania stacjom telewizyjnym dwóch złotoustych gliniarzy, którzy po raz n-ty buńczucznie
rzucają tłumowi wyświechtane hasło “zero tolerancji”. 

Dopóki w świadomości polskich kierowców na stałe nie znajdzie miejsca przeświadczenie, że po-
licja jest wszechobecna i wyjątkowo aktywna, i że  najdrobniejsze nawet wykroczenie zostanie do-
strzeżone oraz ukarane, zaostrzanie przepisów nie ma żadnego sensu. Hasło “Zero tolerancji” jest
słuszne i społecznie pożądane, ale pozostanie ono pustosłowiem, jeśli w ślad za nim nie pójdą czy-
ny. W 1993 r. urząd burmistrza Nowego Jorku objął Rudolf Giuliani. Nowy Jork był wówczas jed-
nym z najniebezpieczniejszych miast świata. Jedną z pierwszych decyzji burmistrza było zwerbo-
wanie 4200 nowych policjantów i sprowadzenie z Bostonu Williama Brattona na stanowisko komi-
sarza policji. Wspólnie zaczęli realizować kampanię “Zero tolerancji”, skierowaną przeciwko oso-
bom popełniającym drobne wykroczenia. Podstawą kampanii było bowiem słuszne przeświadcze-
nie, że nawet niewielkie sprawy mogą doprowadzić do popełniania poważnych przestępstw.

Już po roku liczba wykroczeń i poważniejszych przestępstw spadła o ponad 40 proc. Według Brat-
tona, pojęcie „zerowej tolerancji” często jest błędnie rozumiane. Nie oznacza ono „zera tolerancji”
dla przestępczości, bo tej do końca nie da zlikwidować. Możliwa jest jedynie walka o jej zminima-
lizowanie. Komisarz wypracował cztery reguły działania, które jego podwładni zaczęli realizować
z żelazną konsekwencją. 1. Dokładne rozpoznanie sytuacji dzięki gromadzeniu danych o przestęp-
stwach i wykroczeniach z całego miasta. 2. Szybka reakcja. 3. Stała analiza stosowanych metod (któ-
re się sprawdzają, a które nie). 4. Konsekwentne ściganie drobnych przestępstw i wykroczeń. Za-
gadka: czy któraś z tych reguł znajduje się w arsenale polskiej policji?

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Bezkarność piratów drogowych

„Głupek zawsze jest niebez-
pieczny, ale największe niebez-
pieczeństwo stwarza głupek
przeświadczony o bezkarności”
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Tego się już wyleczyć nie da!

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Piórem Derkacza

Magda Gessler
gwiazda kuchni

Co robią gwiazdy nago? Według mnie, robią to samo, co wszyscy. Czasy się zmieniają i gwiazd
coraz więcej, a co za tym idzie konkurencja wśród gwiazd jest większa. Jedne spadają, by in-
ne mogły świecić jeszcze większym blaskiem. Nagość jest tańsza od stroju, więc nie dziwmy się,
że mamy tyle nagich gwiazd. Kiedyś, jak ktoś nie miał stroju, to nie mógł ćwiczyć na WF-ie. Sie-
dział taki osobnik na ławce i podziwiał ćwiczących w strojach. Dzisiaj ci w strojach patrzą na
tych, co ćwiczą bez strojów!

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

Pewien polityk z Żoliborza,
Z początkiem czerwca znów zachorzał.

Właśnie na Zamku trwała gala,
A on, pech, trafił do szpitala.

Pacjent dość rzadkie miał schorzenie,
Bo miał na wszystko uczulenie,
A jak potwierdza to praktyka,

Ciężki jest żywot alergika.

Wszystko zaczęło się w przedszkolu,
Już straszny z niego był samolub.

Wystarczy przykład, pierwszy z brzegu,
Wciąż chciał być lepszy od kolegów.

Gdy ktoś miał jakieś osiągnięcia,
Zaraz odczuwał stan napięcia.
Gdy ktoś szczęśliwy był i wesół,

Nie mógł cudzego znieść sukcesu.

Gdy ktoś z radości gra i śpiewa,
Jego natychmiast krew zalewa.

Ktoś inny złowił złotą rybkę,
On już od razu miał wysypkę.

Był kawalerem. Na kobiety

Też uczulenie miał, niestety.
Przez to nie związał się z dziewczyną

I zawsze chodził z kwaśną miną.

Musiał być pierwszy (nigdy wice),
Grać pierwsze skrzypce w polityce,

Na gali chwali ktoś rywali…
Jemu od razu świat się wali.

Ostatnio – mówi do lekarza,
Ten stan dość często się powtarza.
Migreny, zwłaszcza po wyborach.

Stąd ta wizyta u doktora.

Jak żyć? Bo przyzna pan, doktorze,
Że wszystko idzie coraz gorzej.

Ja bym to zrobił znacznie lepiej!
I już ze złości go telepie.

Doktor nie pytał o nic więcej,
Bezradnie sam rozłożył ręce.
Niestety, widać gołym okiem: 

Upośledzenie jest głębokie.

W końcu rzekł do starego zgreda:
Tego się już wyleczyć nie da!
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Z udziałem prawie 200 za-
wodników z 24 klubów w
dniach 7-8.06.2014 odbyły
się w Arenie Ursynów jubi-
leuszowe 60. Mistrzostwa
Polski w Akrobatyce Spor-
towej, Skokach na Trampo-
linie i Skokach na Ścieżce. 

Nad mistrzostwami patronat
objął minister sportu i turystyki,
Andrzej Biernat i prezydent
m.st. Warszawy, Hanna Gron-
kiewicz-Waltz. Zawody były
rozgrywane w największej hali
sportowej Warszawy – ursy-
nowskiej hali „Arena” – z udzia-
łem blisko dwutysięcznej pu-
bliczności. Gościem specjalnym
była Rosy Taeymans, szefowa
światowej akrobatyki. Organi-
zatorzy zadbali aby Mistrzo-
stwa, z racji jubileuszu, miały
odpowiednio wysoką rangę
sportową oraz oprawę i atrakcje
towarzyszące.

Zawodnicy rywalizowali w
pięciu konkurencjach akroba-
tycznych: dwójki kobiet (złoty
medal zdobyła dwójka w skła-
dzie: Natalia Purymska, Zofia
Sasimowska - UTS „Akro-Bad”
Warszawa); dwójki męskie (zło-
ty medal zdobyła dwójka w skła-
dzie: Adam Wojtacki, Oskar Pio-
trowski - DKS „Targówek” War-
szawa); dwójki mieszane (złoty
medal zdobyła dwójka w skła-
dzie: Iga Klesyk, Jakub Tronina
- ZKS „Stal” Rzeszów); trójki ko-
biet (zloty medal zdobyła trój-
ka w składzie: Marta Śrutwa,
Karolina Nowak, Agnieszka Ra-
winis - DOSiR „Sokolnia” Cho-
rzów); czwórki męskie (złoty

medal zdobyła czwórka w skła-
dzie: Wojciech Krysiak, Jakub
Kosowicz, Radosław Trojan, To-
masz Antonowicz - UKS „As” Zie-
lona Góra).

W skokach na trampolinie ry-
walizowano o sześć tytułów Mi-
strza Polski: skoki indywidual-
ne kobiet (złoty medal zdobyła
Emila Zawadzka - AZS-AWF
Wrocław); skoki indywidualne
mężczyzn (złoty medal zdobył
Bartlomiej Hes - UKS „As” Zielo-
na Góra); skoki synchroniczne
kobiet (złoty medal zdobyły: Ka-
tarzyna Lelek, Michalina Klis -
ZKS „Stal” Rzeszów); skoki syn-
chroniczne mężczyzn (złoty me-
dal zdobyli: Kamil Kłeczek, Kry-
stian Kłeczek - ZKS „Stal” Rze-
szów); konkurs drużynowy ko-
biet (złoty medal dla drużyny
„As” Zielona Góra w składzie:
Emilia Sajchta, Zofia Berlikow-
ska, Claudia Prautzsch); kon-
kurs drużynowy mężczyzn (zło-
ty medal dla drużyny „Stal” Rze-
szów w składzie: Paweł Marczy-
dło, Kamil Kłeczek, Krystian Kłe-
czek).

Skoki na ścieżce rozegrano w
dwóch konkurencjach: skoki in-
dywidualne kobiet (złoty medal
zdobyła Agnieszka Bałko – PTG
„Sokół” Kraków), skoki indywi-
dualne mężczyzn (złoty medal
zdobył Marcin Wesołowski - AZ-
S-AWF Poznań).

Najlepszym klubem w akro-
batyce sportowej został UTS
„Akro-Bad” Warszawa, zaś w
skokach na trampolinie oraz w
skokach na ścieżce AZS-AWF
Poznań. 

Równolegle do zawodów se-
niorów rozegrane zostały zawo-
dy w kategorii wiekowej 11 - 16
lat.

Warto dodać, że fundatorami
pucharów i nagród dla zwycięz-
ców w poszczególnych dyscy-
plinach byli burmistrzowie
warszawskich dzielnic, zaś pu-
char dla najlepszego klubu w
akrobatyce ufundował minister
Andrzej Biernat, w rywalizacji
skoków na ścieżce zwycięski
klub otrzymał puchar ufundo-
wany przez prezydent Warsza-
wy, Hannę Gronkiewicz-Waltz,
a puchar dla najlepszego klubu
w jedynej dyscyplinie olimpij-
skiej czyli skokach na trampoli-
nie ufundował prezes Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, An-
drzej Kraśnicki. Natomiast rek-
tor SGGW, prof. Alojzy Szy-
mański, ufundował puchar dla
najlepszego zespołu akademic-
kiego.

Po raz pierwszy w Polsce za-
wody tej rangi zostały zakończo-
ne Galą Mistrzów, czyli specjal-
nym pokazem najlepszych za-
wodników zawierającym najbar-
dziej widowiskowe elementy.
Reakcja publiczności pokazała,
że akrobatyczne pokazy na naj-
wyższym poziomie stanowią
wielką atrakcję i mogą wzbudzić
aplauz i entuzjazm oglądają-
cych.

Jubileuszowe Mistrzostwa po-
twierdziły zauważalny wzrost
poziomu sportowego akrobaty-
ki w Polsce.

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

60. Mistrzostwa Polski w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Skokach na Ścieżce

Brawo biło aż 2000 widzów

W tegorocznym Memoriale Tomasza Hopfera na Ursynowie sprawdziło się w biegu blisko 140 osób,
w tym całe rodziny. Memoriał jest rozgrywany na ursynowskich trasach od 1983 roku, a jego pierw-
szym organizatorem był TKKF Ursynów. Zawody są poświęcone pamięci czołowego niegdyś polskie-
go średniodystansowca, a później gwiazdora Telewizji Polskiej i niestrudzonego propagatora biega-
nia. Tomasz Hopfer (1935-1982), niezapomniany prezenter Studia 2, był między innymi współinicja-
torem rozgrywanego do dzisiaj Maratonu Warszawskiego (początkowo Maratonu Pokoju). 

Z okazji Memoriału 2014, rozgrywanego na trawnikach kampusu SGGW, biegaczom sekundowa-
li sławni polscy lekkoatleci: wicemistrzowie olimpijscy Jerzy Pietrzyk (4 x 400 m w 1976 w Montre-
alu) i Urszula Kielan (skok wzwyż w 1980 w Moskwie) oraz rekordzistka kraju w rzucie oszczepem
starego typu Genowefa Patla. 

W biegu głównym kobiet na dystansie 2000 metrów zwyciężyła studentka SGGW, wychowanka AKL
Ursynów Marta Jusińska, reprezentująca obecnie OKS Otwock. Bieg główny mężczyzn na 3000 m wy-
grał zawodnik AKL Marek Jędrych. 

Największe emocje wzbudziły jednak rodzinne biegi sztafetowe, w których rodzic miał do poko-
nania 600, a dziecko 400 metrów. m p

W niedzielę 8.06 zakończyły się zmagania dziewcząt i chłopców w Mistrzostwach Mazowsza w
siatkówce plażowejmłodziczek i młodzików. W tym roku dodatkowo rozgrywane one były o Puchar
Burmistrza Dzielnicy Ursynów. Miło nam donieść, że najlepsza okazała się para UKS Atena Warszawa
Aleksandra Gutowska/Maja Karolak , które bez porażki wywalczyły złote medale.W rundzie finałowej
, najpierw w eliminacjach grupowych pokonały pary z Rosario Lubowidz, Praskiej 30 i Esperanto
Warszawa, następnie w półfinale kolejną parę z Rosario , a w finale w dwóch setach odprawiły parę
z SMS-u Warszawa. Pozostałe Nasze pary uplasowały się na miejscach: 5-6 Grunt/Kostrzewska, 9-12
Kijo/Filipczak, Piziorska/Zielińska.

Puchar Burmistrza dostał się w ręce rodowitej ursynowianki Oli Gutowskiej , która jest uczennicą
Gimnazjum nr 95.

KKoońńccoowwaa kkoolleejjnnoośśćć::
11.. Gutowska/Karolak UKS Atena Warszawa
22.. Maj/Tomaszewska UKS SMS Warszawa
33.. Cybulska/Matczak UKS Esperanto Warszawa
44.. Margalska/Sobolewska UKS Rosario Lubowidz

Jusińska i Jędrych najszybsi Atena znowu najmocniejsza

Vagabundus
NNiieeddzziieellaa 1155..0066..22001144 (Puszcza Kampinoska-część zachodnia) – wycieczka rowerowa na trasie

Teresin-Niepokalanów-Kampinos-Górki-Nowy Wilków -Nowiny-Famułki-Łazy-Zawady-Teresin-
Niepokalanów (65-70 km drogami asfaltowymi i gruntowymi). 

Wyjazd poc. KM 302 z  W-wy Wsch. o 08.56, z W-Wy Śródm. o 09.06, z W-wy Zach. o 09:13 (UWA-
GA: pociąg nie zatrzymuje się na stacji W-wa Włochy!). Zbiórka na stacji  PKP Teresin-Niepokala-
nów  po przyjeździe pociągu o godz. 09.49. Powrót poc. KM z Teresina-Niepokalanowa w godzi-
nach popołudniowych.

PPrroowwaaddzzii:: Andrzej Rosa (e-mail: andrzejrosa50@gmail.com)

Szczegółowe informacje http://vagabundus.na7.pl. 

WWaarrsszzaawwsskkaa SSzzkkoołłaa RReekkllaammyy śśwwiięęttuujjee 2200-lleecciiee
W sobotę, 14 czerwca 2014 roku, w Multikinie Złote Tarasy – Klub 35 mm, odbędzie się II Zjazd

Absolwentów i Przyjaciół WSR. Przez 20 lat WSR ukończyło ponad 3 tysiące absolwentów. Trzon
kadry stanowią specjaliści-praktycy z branży reklamowo-artystycznej. Pracują oni w agencjach
reklamowych i PR, stacjach telewizyjnych, rozgłośniach radiowych, studiach fotograficznych i
filmowych, drukarniach, ale przede wszystkim posiadają wiedzę i umiejętności, które potrafią
ciekawie przekazać. Warszawska Szkoła Reklamy dostosowuje się do potrzeb dynamicznie
zmieniającego się rynku reklamowego i rozszerza ofertę edukacyjną. Od semestru 2014/2015 oferuje
dziewięć specjalizacji: Projektowanie graficzne, Multimedia (nowość), Fotografia artystyczna i
reklamowa, Realizacja filmowa i telewizyjna, Produkcja filmowa i telewizyjna, Realizacje
intermedialne (nowość), Animacja (nowość), Wizaż i charakteryzacja, Strategia reklamy i PR. 

W a r s z a w s k a  S z k o ł a  R e k l a m y ,  u l .  S z o l c - R o g o z i ń s k i e g o  3 ,  w w w . s z k o l a r e k l a m y . p l
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KREDYTY trudne i prywatne,
668-308-435

AKTUALNIE antyki wszelkie,
gotówka, 504-017-418

OKAZJA! Nowe 16-elementowe
włoskie garnki VARUN. Stal
chirurgiczna,  694-593-951

ZAMIENIĘ mieszkanie 32,
80 m2 Ursynów na większe
Ursynów, 782-044-168

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

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
ROSYJSKI, 602-86-74-13

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

DZIAŁKA pracownicza
Mokotów, zadbana, 
609-442-354

CUKIERNIKA i pomoc, 
608-079-659

CUKIERNIK specjalista 
od tortów do piekarni-
cukierni w Piasecznie,

piekarniawzorowa@gmail.com

EMERYTKĘ lub rencistkę do
kuchni w przedszkolu na
Ursynowie zatrudnię, 
507-87-32-83, 
798-891-791

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

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

ZNALEZIONO
KOŻUCH

510-133-305

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

CYKLINOWANIE, 696-500-201
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE poddaszy -

solidnie, 501-624-562
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
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, gipsowanie,
glazura, terakota, 608-729-233, 
22 797-09-82

MALOWANIE, gładź, tanio,
505-73-58-27

MALOWANIE, szpachlowanie,
722-920-650

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

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

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

TYNKI, 515-424-332
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
Ursynów

UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. SStt.. KKoossttkkii PPoottoocckkiieeggoo 1111

6 4 2  6 0  0 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

NN a odpoczynek po upałacha odpoczynek po upałach
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje ZZooffiiaa OOrrlliikk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 ((UUrrssyynnóóww)) 

TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355
wwwwww..ddoommsszzttuukkii..aarrtt..ppll

CCzzwwaarrtteekk,, 1122 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000::
Teatr Młodzieżowy Domu Sztu-
ki „Klucz z wiolinowej” zaprasza
na premierę spektaklu „Ohey
Show” opartego na „Męczeń-
stwie Piotra Oheya” Sławomira
Mrożka. Reżyseria: Wojciech Sa-
nejko. Wstęp wolny.

PPiiąątteekk,, 1133 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000:: Mło-
dzieżowy Teatr Muzyczny Domu
Sztuki „Zgraja z Wiolinowej” za-
prasza na premierę spektaklu
„Wyspa D.Z.N.E.”. Scenariusz i re-
żyseria: Ewa Kłujszo. Oprawa mu-
zyczna: Tomasz Kłujszo, Ziemowit
Kłujszo. Wstęp wolny.

PPiiąątteekk,, 1133 cczzeerrwwccaa,, 2200..0000:: „Z
Krakowa na Ursynów” – prze-
gląd filmów nagrodzonych na
54. Krakowskim Festiwalu Fil-
mowym. Program: „Niegdyś
moja matka” (reż. Sophia Tur-
kiewicz) – Nagroda Publiczno-
ści; „Fuga na wiolonczelę, trąb-
kę i pejzaż” (reż. Jerzy Kucia) –
Złoty Smok w Międzynarodo-
wym Konkursie Filmów Krótko-
metrażowych. Łączny czas: 93
min. Wstęp wolny.

SSoobboottaa,, 1144 cczzeerrwwccaa,, 1199..0000:: „Z
Krakowa na Ursynów” – przegląd
filmów nagrodzonych na 54. Kra-
kowskim Festiwalu Filmowym.
Program: „Pieśni odkupienia”
(reż. Amanda Sans, Migiel Galo-
fre); „Hipopotamy” (reż. Piotr Du-
mała) – Srebrny Lajkonik dla naj-

lepszego filmu animowanego w
Konkursie Polskim; „Łaźnia” (reż.
Tomek Ducki) – Wyróżnienie w
Konkursie Polskim. Łączny czas:
95 min. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 1155 cczzeerrwwccaa,, 1199..0000::
„Z Krakowa na Ursynów” – prze-
gląd filmów nagrodzonych na
54. Krakowskim Festiwalu Fil-
mowym. Program: „Lato 2014”
(reż. Wojciech Sobczyk) – PRIX
EFA dla najlepszego filmu euro-
pejskiego; „Efekt domina” (reż.
Elwira Niewiera, Piotr Rosołow-
ski) – Złoty Róg w Międzynaro-
dowym Konkursie Dokumental-
nym, Złoty Lajkonik w Konkursie
Polskim, Nagroda Stowarzysze-
nia Autorów Zdjęć Filmowych.
Wstęp wolny. 

Po projekcjach niedzielnych
przewidziane jest spotkanie z
twórcami filmów.

W Galerii Domu Sztuki czynna
jest wystawa prac uczestników
warsztatów plastycznych Domu
Sztuki prowadzonych przez Jo-
lantę Frieze. Wstęp wolny.

Warsztaty teatralne i plastycz-
ne Domu Sztuki oraz przegląd „Z
Krakowa na Ursynów” (zorga-
nizowany wspólnie ze Studiem
Filmowym Kalejdoskop) zostały
sfinansowane ze środków Dziel-
nicy Ursynów m.st. Warszawy.
Partner przeglądu „Z Krakowa
na Ursynów”: Stowarzyszenie
Filmowców Polskich.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii:

Klubu Seniora (ul. Pięciolinii
10, tel. 22 643 02 10)

Modelarni Lotniczej (ul. Służ-
by Polsce 1, tel. 643 12 82)

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177
wwwwww..ssttookklloossyy..aarrtt..ppll

1144..0066.. gg.. 1166 – Wernisaż wysta-
wy pracowni plastycznej dla
dzieci Domu Kultury Stokłosy.
Przyjmujemy zapisy na waka-
cyjne warsztaty teatralne dla
dzieci 6-12 lat pt. „Lato z te-
atrem”.

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

tteell//ffaaxx 2222 664411 1199 1155
wwwwww..ddkkiimmiieelliinn..ppll

1133 cczzeerrwwccaa ((ppiiąątteekk)) ggooddzz.. 1188
– prezentacje gry na keyboar-
dzie uczniów zajęć muzycznych
DK Imielin

iM Rock Scena DK Imielin w
plenerze

1144 cczzeerrwwccaa ((ssoobboottaa)) ggooddzz..
1111..0000-1177..0000 – na terenie Fun-
dacji Hospicjum Onkologiczne-
go św. Krzysztofa ul. Pileckiego
105 odbędzie się „Piknik Rodzin-
ny” pod nazwą Odczarowanie
Hospicjum 3. Zagrają zespoły:
godz. 12.30 – Johny Rockers,
15.00 – Mith, 15.30 – Non Notus.
Wstęp wolny.

GGaalleerriiaa UUcczznniiaa
1155 cczzeerrwwccaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..

1177..0000 – otwarcie wystawy „PRE-
ZENTACJE 2013/2014”

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – RRyysszzaarrdd KKoocchhaann;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii,, LLeecchh KKoowwaallsskkii (foto).. 
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011,, EEwwaa SSuuddaakkiieewwiicczz tteell.. 550011-008899-334499
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

BBuuddżżeett ppaarrttyyccyyppaaccyyjjnnyy 
ddllaa WWiillaannoowwaa

Zapraszamy do udziału w
otwartej dyskusji nad zgłoszo-
nymi pomysłami w ramach
budżetu partycypacyjnego w
Wilanowie. W dniu 12 czerw-
ca o godz. 17.00 w Zespole
Szkół nr 79 przy ul. Wiertni-
czej 26, sala audiowizualna - II
piętro, odbędzie się spotkanie
z autorami projektów, które
zostały pozytywnie zweryfi-
kowane. Będzie można wysłu-
chać ustnej prezentacji i za-
dać pytania projektodawcom.

Na spotkaniu będzie można
nie tylko zapoznać się z projek-
tami i zadać pytania ich auto-
rom, ale również poznać sąsia-
dów i porozmawiać o tym, co
jest dla nich ważne w ich miej-
scu zamieszkania. To bardzo
ważny element budżetu party-
cypacyjnego. Spotkania dysku-
syjne w dzielnicach Warszawy
potrwają do 18 czerwca. Ter-
minarz na stronie: www.twoj-
budzet.um.warszawa.pl.

Finałem całego procesu bę-
dzie głosowanie trwające od
20 do 30 czerwca, w efekcie
którego zostaną wybrane pro-
jekty przeznaczone do realiza-
cji w roku budżetowym 2015.
Głosować będzie mógł każdy
mieszkaniec Warszawy .

VVIIIIII BBiieegg UUrrssyynnoowwaa - RRUUCCHH ppoo zzddrroowwiiee
14 czerwca o godz. 12.00 najszybszą w Warszawie trasą na 5 km po-

biegnie 2,5 tys. biegaczy i biegaczek. Po raz trzeci z rzędu nasz bieg bę-
dzie też oficjalnymi Otwartymi Mistrzostwami Polski w biegu ulicznym
na 5 km pod auspicjami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Zapisy do
biegu są prowadzone na stronie www.biegursynowa.pl. Bieg Ursyno-
wa organizowany jest od 2007 roku. W pierwszej edycji wystartowa-
ło 280 osób. Płaska i prosta trasa z niewielką ilością zakrętów czyni Bieg
Ursynowa jednym z najszybszych na tym dystansie w Polsce i sprzyja
biciu rekordów. Rekord trasy Biegu Ursynowa należy do Henryka Szo-
sta, naszego najlepszego maratończyka i uczestnika igrzysk olimpijskich
w Londynie, który w 2012 r. osiągnął wynik 13:59. W 2014 roku trasa
biegu pozostanie niezmieniona w stosunku do kilku ostatnich edycji.
Start odbędzie się pod ratuszem Dzielnicy Ursynów, a następnie zawod-
nicy pobiegną al. KEN, ulicami Herbsta, Romera i Surowieckiego i z po-
wrotem al. KEN do mety zlokalizowanej przed ratuszem. Trasa posia-
da atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

SSppoottkkaanniiee zz vvaarrssaa-
vviiaanniissttąą ii ddzziiaałłaacczzeemm
ssppoołłeecczznnyymm ii ssaammoorrzząą-
ddoowwyymm –– LLeecchheemm KKrróó-
lliikkoowwsskkiimm..

OOddbbęęddzziiee ssiięę oonnoo 1122
cczzeerrwwccaa ((cczzwwaarrtteekk)) oo
ggooddzz.. 1177..0000 ww ssaallii
kkoonnffeerreennccyyjjnneejj BBiibblliioo-
tteekkii PPuubblliicczznneejj ww ggmmaa-
cchhuu iimm.. KKiieerrbbeeddzziióóww
pprrzzyy uull.. KKoosszzyykkoowweejj
2266//2288,, wweejjśścciiee IIIIII.. PPoo-
śśwwiięęccoonnee zzaaśś bbęęddzziiee
jjeeggoo nnaajjnnoowwsszzeejj kkssiiąążż-
ccee „„UUrrssyynnóóww wwcczzoorraajj,,
ddzziiśś,, jjuuttrroo””
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