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N ie od dziś wiadomo, że
punkt widzenia zależy od
punktu siedzenia, jakkol-

wiek zdaniem skrajnych malkon-
tentów punkt siedzenia jest zawsze
do d....py. Niemniej staramy się
prezentować w „Passie” możliwie
zróżnicowane opinie, szanując
światopoglądową paletę gremium
Czytelników. Również obywatela
Czesława Cudnego, który wobec
obrzydzenia w stosunku do mojej
osoby zaadresował pełnego iryta-
cji e-maila nominalnie do redakto-
ra Tadeusza Porębskiego. Autor
smakowitego paszkwilu dziwi się,
że nawet pisząc felietony do tego
samego wydania „Passy”, dziw-
nym trafem nie uzgadniamy treści
(po linii i na bazie?), a co za tym
idzie, prezentujemy problem
uchodźców i imigrantów w róż-
nym świetle. „Może by się pano-
wie dogadali i pisali co najmniej
podobnie” – żąda będący zwolenni-
kiem frontu jedności narodu Cze-
sław C., już w pierwszych słowach
swojego listu zaznaczając jednak-
że, iż z zasady nie czyta piśmideł. 

N a przykładzie poprzednie-
go wydania naszego tygo-
dnika kolejny raz się prze-

konał, że „Passa” to „szmatławe
piśmidło”, zaś niżej podpisany to
po prostu „pasmita-łachmyta” (pi-
sownia oryginalna). Jak widać,
szanowny pan Czesław jest cudny
nie tylko z nazwiska i potrafi z nie-

zrównaną sztuką epistolarną da-
wać upust emocjom. Tylko po co
łamie swoją żelazną zasadę nie-
czytywania piśmideł i jednak mę-
czy wzrok lekturą naszych nędz-
nych wypocin ? Czyż cudnych oczu,
które można by w tym czasie skie-
rować ku godniejszym publika-
cjom – nie szkoda? 

A poza wszystkim myślą prze-
wodnią owej krytycznej ko-
respondencji jest wymóg,

byśmy w publikowanych tekstach
zajmowali wyłącznie postawę pro-
rządową. Najprawdopodobniej żą-
dza prorządowości jest u Czesła-
wa C. tak wielka, że nie może on jej
opanować nawet jako czytelnik
prasy. Na szczęście „Passa” , jako
tygodnik sąsiadów, nie zwykła
opowiadać się po którejkolwiek
stronie politycznej rozgrywki na
szczeblu krajowym i nie mamy nic
przeciwko głoszeniu na naszych
łamach skrajnie zróżnicowanych
poglądów. Bierzemy więc za do-
brą monetę zarówno poselskie py-
skówki Stefana Niesiołowskiego
względnie pohukiwania Krystyny
Pawłowicz, jak też objawienia fa-
timskie i macierewiczowskie. Na
dodatek zdecydowanie opowiada-
my się przeciwko przyjmowaniu
w Polsce imigrantów zarobkowych,
pchających się do nas ze słynącego
skądinąd z dobrobytu państwa
San Escobar, gdzie – jak wiadomo
– nasz minister spraw zagranicz-
nych Witold Waszczykowski zło-
żył kurtuazyjną wizytę. Mam na-
dzieję, że chociaż ten przejaw wier-
nopoddańczości zadowoli Czesła-
wa Cudnego, który w przeciwień-
stwie do idiotów z „Passy” dawno
już wszystkie rozumy pozjadał. 

J ak można się domyślać, roz-
poczęta w 2015 w naszym
kraju Rewolucja Październi-

kowa da wkrótce ostateczną prze-

wagę bolszewikom, dokonującym
przyspieszonej wymiany elit. Poli-
tyczna gilotyna działa z ogromną
skutecznością i głowy prominen-
tów wszelkiej władzy spadają jed-
na za drugą, aczkolwiek dzisiejsi
kaci zdają się nie pamiętać, iż każ-
da rewolucja zjada na koniec wła-
sne dzieci. A nastrój rewolucyjny
udziela się coraz większej liczbie
grup społecznych. 

O dczułem to ostatnio na
własnej skórze, gdy w sa-
mym sercu Warszawy

sparaliżowali ruch kołowy uczest-
nicy Parady Równości, a po nich –
taksówkarze, gotowi utopić w łyż-

ce wody stołecznych Ubermen-
schów. Obydwie manifestacje
stworzyły skuteczną blokadę wo-
kół Dworca Centralnego, jakby
nie było mniej newralgicznych
miejsc do urządzania zbiegowisk.
Wspominałem już wielokrotnie,
że wszelkiej maści manifestanci, z
kibicami piłkarskimi włącznie,
traktują Warszawę jak dziwkę i
każdy używa jej przelotnie do
swoich celów, choć ona przypisa-
na przecież nam, warszawiakom,
którzy żyją w tym mieście na co
dzień. Może by Czesław Cudny,
człek wszechogarniającej wiedzy,
rozwiązał ten problem? Bo jak nie

wiecznie niezaspokojone finanso-
wo pielęgniarki lub palący opony
górnicy, to ludzie kochający ina-
czej będą dawać nam do wiwatu,
uniemożliwiając normalną egzy-
stencję. Co ciekawe, młodzież, któ-
ra zjechała na Paradę Równości,
potraktowała Dworzec Centralny
jak sypialnię, koczując tam z sobo-
ty na niedzielę. I jeszcze niedziel-
nego ranka potykałem się o ciała
posypiających na ziemi nastolat-
ków. Część tej armii piewców rów-
ności znakomicie potrafiła też wy-
korzystać działający bodaj całodo-
bowo McDonald’s, a jakaś para
zakochanych bez najmniejszego

skrępowania odbyła namiętny akt
miłosny na peronie. Ci przynajm-
niej nie blokowali ruchu, tak jak
nader często blokują rozpychają-
cy się po mieście i żądający coraz
większego Lebensraumu rowerzy-
ści. Może dlatego, z pełną apro-
batą przyjąłem zamieszczony w
„Gazecie Wyborczej” list uczest-
niczki Parady – Joli Sacewicz,
skierowany do prezydent Warsza-
wy Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Pani Jola wyraziła nadzieję, iż
pod skrzydłami HGW równość
wszystkich ludzi kiedyś zwycięży,
co przyjmuję jako postulat, by pa-
ni Hanna nie była wyłącznie pre-
zydentem dwóch pedałów. 

M iłośnicy sportu z kolei
chcieliby, żeby nie była
też – li tylko prezyden-

tem piłkarskiej Legii, dla której wy-
budowała stadion za niemal pół
dużej bańki, lecz żeby pomyślała
również o potrzebach innych klu-
bów i innych dyscyplin. Jeśli chodzi
o piłkę, to klubem staczającym się
po równi pochyłej stała się Polo-
nia, która właśnie spada z II ligi, a
wysiłki prezesa Jerzego Engela, sta-
rającego się o zgodę na wybudo-
wanie nowoczesnego kompleksu
sportowo-handlowego przy Kon-
wiktorskiej, zdają się iść na marne.
Jednocześnie wciąż tylko wołaniem
na puszczy pozostają apele o mo-
dernizację lekkoatletycznego obiek-
tu Skry, chociaż ten klub jest aku-
rat kuźnią największych obecnie
sukcesów sportu polskiego za spra-
wą rekordzistki świata w rzucie
młotem Anity Włodarczyk i jej tre-
nera Krzysztofa Kaliszewskiego.
Widać jednak u nas już taka trady-
cja, że najciemniej musi być pod
latarnią.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Z okazji jubileuszu 40-lecia „wysokiego” Ursynowa Urząd Dzielnicy zorganizował
Wielką Paradę. Grubo ponad trzy tysiące osób pokonało trasę w alei Komisji Edu-
kacji Narodowej od stacji metra Ursynów do stacji Imielin. A towarzyszyły im liczne
atrakcje. 

Były dwa autobusy typu „ogórek”, był także ich londyński odpowiednik. Autobusom towarzyszył
kartonowy model „Syrenki”, który został przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr 93, a także świet-
nie utrzymany egzemplarz „dużego fiata”, czyli Fiata 125p. Oprawę muzyczną wydarzenia zapew-
niła m. in. orkiestra reprezentacyjna SGGW. Podczas parady bawili się wszyscy bez względu na wiek.
We wspólnym marszu uczestniczyli zarówno młodsi jak dojrzalsi mieszkańcy naszej dzielnicy. Wie-
le osób zgodnie z apelem organizatorów uczestniczyło w paradzie w strojach z lat 70. i 80.

Nie zabrakło reprezentacji ursynowskich organizacji, a były wśród nich: Akademia Tańca PASO, Fun-
dacja Hospicjum Onkologiczne  św. Krzysztofa, Dom Sztuki, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”, Ursynowski Chór Iuvenis, Kluboteka Dorosłego Człowieka czy
Ursynowska Rada Seniorów.

Na zakończenie imprezy, zgodnie z obietnicami organizatorów, pojawił się ogromny tort. Ku zasko-
czeniu uczestników parady piosenkę „Czterdzieści lat minęło”,  znaną z serialu TVP „Czterdziestola-
tek”, wykonał jeden z pionierów megaosiedla Ursynów Andrzej Rosiewicz. Tego typu parada odby-
ła się na Ursynowie po raz pierwszy, ale sądząc po frekwencji i entuzjazmie uczestników wypada mieć
nadzieję, że będzie organizowana częściej niż co  40 lat. r k

Mieszkańcy uczcili 40-lecie megaosiedla Ursynów 

MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO:: CCzztteerrddzziieeśśccii llaatt mmiinnęęłłoo oodd ppaannaa zzaaiinnssttaalloowwaanniiaa nnaa UUrrssyynnoowwiiee,, nniiee
nnaa wwsszzee cczzaassyy,, nniieesstteettyy.. CCzzyy tteerraazz mmaammyy uuwwaażżaaćć ppaannaa,, ppiioonniieerraa ddzziieellnniiccyy,, zzaa uucchhooddźźccęę?? 

AANNDDRRZZEEJJ RROOSSIIEEWWIICCZZ::  Oczywiście, najpierw uszedłem z Mokotowa na Ursynów, asymilując
się z miejscową ludnością na ulicy Dunikowskiego. Sąsiadem drzwi w drzwi był znany malarz Sta-
nisław Jan Łazorek z Kazimierza Dolnego. Zaletą mojego lokum była dodatkowa powierzchnia
na pracownię artystyczną, więc chcąc nie chcąc, musiałem wziąć się do pracy. Od tamtej pory je-
stem niezmiennie pracowity, a gdybym był do tego jeszcze zdolny, to naprawdę zrobiłbym wiel-
ką karierę. 

CCzzeemmuu ppaann uucciieekkłł zz UUrrssyynnoowwaa??
Bo się ukrywam. Minister Antoni Macierewicz przystojnych bierze do wojska, a ja nie chcę iść

w kamasze. Jako stary ursynowianin mieszkam teraz – oczywiście – w Piasecznie.
ZZaaśśppiieewwaałł ppaann  ppoodd rraattuusszzeemm pprrzzyy KKEENN 6611.. JJaakk ppaann zznnaallaazzłł uurrssyynnoowwsskkąą wwiiddoowwnniięę ppoo 4400 llaattaacchh,,

zzeessttaarrzzeellii ssiięę lluuddzziiee,, cczzyy wwcciiąążż mmłłooddzzii??
Na pewno to drugie, a serdecznościom nie było końca. Wielbicielki spisały się koncertowo. Zwłasz-

cza że zaproponowałem zmianę nazwy, żeby był nie tylko Ur-synów, ale i Ur-córek.

Trzy pytania do Andrzeja Rosiewicza

Wielka Parada uliczna!
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Laboratorium Przyrody w Centrum Edukacji 
Przyrodniczo – Leśnej Lasów Miejskich - Warszawa

Od dwóch lat w Lesie Kabackim w bli-
skim sąsiedztwie Parku Kultury w Po-
wsinie działa Centrum Edukacji Przy-
rodniczo – Leśnej Lasów Miejskich - War-
szawa. W ramach działalności Centrum
prowadzone są różnorodne zajęcia dla
szkół i przedszkoli oraz osób indywidu-
alnych. W ciągu tygodnia prowadzone są
stacjonarne i terenowe warsztaty wyko-
rzystujące różnorodne formy pracy z
uczniem. Zajęcia weekendowe to okazja
do spotkania z ekspertami z różnych
dziedzin nauk przyrodniczych, prze-
strzeń do twórczej pracy w czasie warsz-
tatów artystycznych oraz wspólne ćwi-
czenia fizyczne w otoczeniu przyrody. 

W bieżącym roku dzięki wygranej w konkursie
grantowym organizowanym przez firmę Gaz-Sys-
tem S.A. prowadzony był dodatkowy program
dedykowany klasom IV-VI warszawskich szkół
podstawowych. „Laboratorium przyrody” to cykl
zajęć edukacyjnych poświęconych glebie i wo-
dzie. Obecność tych zasobów wydaje się oczywi-
sta, jak to, że oddychamy powietrzem. Poznanie
tych z pozoru mało atrakcyjnych elementów śro-
dowiska przyrodniczego, może przyczynić się do
zrozumienia jak ważne są dla naszego funkcjono-
wania i wzmocnić chęć ich ochrony. To dzięki gle-
bie i dostępnej dla organizmów żywych wodzie
możliwy jest wzrost roślin, które zapewniają nam
tlen i pożywienie. 

W projekcie wzięło udział 18 klas z warszaw-
skich szkół podstawowych, po jednej z każdej
dzielnicy. Założeniem podstawowym było bo-
wiem zebranie danych z terenu całego Miasta.
Od marca do czerwca każda klasa dwukrotnie
odwiedziła CEPL i samodzielnie  wykonała szereg
doświadczeń. Z pomocą edukatorów uczniowie

sprawdzali czy gleba bardziej brudzi czy oczysz-
cza, ile jest w niej fosforanów i czy toczy się w
niej życie, którego nie sposób dostrzec gołym
okiem. Uczestnicy dowiedzieli się z jakich frakcji
składa się gleba i do czego może prowadzić nad-
mierne nawożenie. Odkrywali jakie zjawisko po-
zwala wodzie wpłynąć do wnętrza korzeni, dlacze-
go lepiej transportować wodę wieloma drobnymi
naczyniami niż jednym przewodem o dużym prze-
kroju. Mieli także okazję by wykazać się sprytem
i nakłonić wodę do płynięcia wbrew sile grawita-
cji oraz prowadzić obserwację aparatów szpar-
kowych liści. Uczniowie wykorzystywali zarówno
profesjonalny sprzęt badawczy taki jak sita glebo-
we, płytki z podłożem agarowym, mikroskopy
świetlne, jak i proste narzędzia i odczynniki takie
jak kapilary, plastikowe rurki, miski z wodą, sól ku-
chenną i atrament. 

Zajęcia miały na celu naukę zadawania nurtu-
jących uczestników pytań i samodzielnego szuka-
nia na nie odpowiedzi. W ręce uczniów przekaza-
no znaczącą odpowiedzialność za przebieg zajęć,
wierząc, że to najlepszy sposób na obudzenie w
nich ciekawości świata i najefektywniejsza meto-
da nauki. Intencją prowadzących było też zachę-
cenie nauczycieli do prowadzenia podobnych
warsztatów w murach własnych szkół. Zajęcia
miały stać się inspiracją do dalszych badań i wspól-
nych poszukiwań. Na zakończenie projektu każ-
da szkoła otrzymała walizkę badacza, pozwalają-
cą na wykonanie szeregu prostych oznaczeń che-
micznych próbek wody i gleby pobranych w pobli-
żu szkoły. Dzięki wspólnej pracy powstała interak-
tywna mapa Warszawy,  na którą uczniowie wpro-
wadzali uzyskane wyniki. Każdy zainteresowa-
ny na stronie www.cepl.waw.pl ma możliwość
zapoznania się z rezultatami pracy uczestników.

W nadchodzących miesiącach Lasy Miejskie -
Warszawa przygotowują bogaty program zajęć
zarówno dla placówek organizujących zajęcia w
czasie wakacji szkolnych jak i osób dorosłych oraz
rodzin z dziećmi. Każdy zainteresowany warszaw-
ską przyrodą z pewnością znajdzie dla siebie coś
interesującego. Będzie można między innymi po-
znać tajemnice nocnego lasu, pogłębić swoją wie-
dzę dotyczącą leśnych zapylaczy i wybrać się na
wspólną wycieczkę rowerową. Zapisy na zajęcia
odbywają się przez panel internetowy dostępny na
stronie www.cepl.waw.pl.
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W Dniu Dziecka, 1 czerwca, odbyło się uroczyste otwarcie nowej Wypożyczalni dla
Dzieci i Młodzieży Nr 37 przy ul. Kłobuckiej 14. Władze Dzielnicy Ursynów dostrze-
gły potrzebę otwarcia w kompleksie komunalnym przy ul. Kłobuckiej placówki bi-
bliotecznej - udostępniły gotowy lokal, środki na wyposażenie i zakup książek. 

Na potrzeby placówki przekazano lokal o powierzchni 144 metrów kwadratowych. W uroczy-
stym otwarciu wzięli udział: przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów Teresa Jurczyńska – Owcza-
rek, przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Ursynów – burmistrz Robert Kempa i zastępca burmistrza
Łukasz Ciołko oraz dyrektor Biblioteki Publicznej im. J.U. Niemcewicza Anna Wolska – gospodarz
spotkania. W wydarzeniu uczestniczyli także liczni goście, w tym przyszli użytkownicy placówki
– czyli  młodzież.

„Nowa, dwudziesta placówka biblioteczna na Ursynowie jest zarazem pierwszą w Warszawie na-
ukową biblioteką dedykowaną dla młodzieży. Jestem przekonany, że młodzież będzie przychodzić
tu z przyjemnością, aby rozwijać zainteresowania naukowe, a także obcować z literaturą i korzystać
z multimediów” – powiedział Łukasz Ciołko.

Poprzedzona konsultacjami wśród ursynowskich gimnazjalistów koncepcja biblioteki uwzględ-
nia sygnalizowane przez młodzież potrzeby: zróżnicowaną ofertę, obejmującą nie tylko materia-
ły drukowane, ale też multimedia, zbiory elektroniczne, dostęp do komputerów z określonym
oprogramowaniem, do sieci i baz danych. Księgozbiór placówki dobrano pod kątem oczekiwań na-
stoletnich czytelników.

„Mamy nadzieję, że nowa biblioteka stanie się przestrzenią chętnie przez nastolatków odwiedza-
ną, miejscem spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań, otwartą na wszelkie przejawy lo-
kalnej aktywności młodych i wspólnych działań” – podkreśliła dyrektor Ursynoteki Anna Wolska.

Z okazji otwarcia placówki wykład inauguracyjny pt. „Do czego potrzebna jest nam nauka?” wy-
głosił znany popularyzator nauki Wiktor Niedzicki.

W ubiegły weekend w kościele św. Tomasza Apostoła odbył się doroczny przegląd
chórów. Dla mieszkańców naszej dzielnicy przygotowano półtoragodzinne spotka-
nie z twórczością chóralną – od XVI-wiecznych motetów i pieśni po aranżacje prze-
bojów zespołu The Beatles czy popularnych piosenek o Warszawie. Wydarzenie zor-
ganizował stołeczny Klub Inteligencji Katolickiej – w ramach dotacji celowej przy-
znanej temu stowarzyszeniu przez Urząd Dzielnicy Ursynów.

Różnorodny i oryginalny repertuar zaprezentowały amatorskie grupy twórcze z Ursynowa: chór
Castitudo z parafii św. Tomasza Ap. oraz finansowo wspierane przez Dzielnicę Ursynów: zespół wo-
kalny Ars Chori z Domu Kultury SMB Stokłosy, Akademia Gospel dla Dzieci funkcjonująca przy Fun-
dacji „Edukacja z Wartościami” oraz Ursynowski Chór Iuvenis działający pod patronatem Fundacji Kul-
tury Scenemus. Jako gość specjalny wystąpił chór kameralny Ars Cantata reprezentujący warszaw-
ski Klub Inteligencji Katolickiej. V Ursynowskie Święto Muzyki Chóralnej, zgodnie z tradycją chóral-
nych przeglądów, zakończyło się wspólnym odśpiewaniem Gaude Mater Polonia.

Psalmy na dworze Jagiellonów
W najbliższą niedzielę, 11 czerwca o godz. 19.00 w zabytkowym kościele pw. św. Katarzyny (ul.

Fosa 17) odbędzie się kolejne wydarzenie w ramach cyklu „Muzyka u świętej Katarzyny”. Koncert
pt. Psalmy na dworze Jagiellonów, organizuje Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział w War-
szawie – w ramach dotacji celowych przyznawanych z budżetu Dzielnicy Ursynów.

Czasy panowania ostatnich Jagiellonów są w historii Polski nazywane Okresem Złotego Wieku,
kiedy to Rzeczpospolita osiągnęła swoją największą potęgę rozwijając się ekonomicznie, militar-
nie i oczywiście w sferze kultury. Dwór Jagiellonów skupiał wielu wybitnych humanistów, pisarzy,
ludzi sztuki. Związani z nim kompozytorzy tacy jak Wacław z Szamotuł, Mikołaj Gomółka czy Cy-
prian Bazylik są obecnie uważani za najwybitniejszych polskich twórców doby Renesansu, a ich dzie-
ła  wykonują zawodowe i amatorskie zespoły w całej Polsce. Psalmy Gomółki takie jak choćby Nie-
ście chwałę mocarze…  są przebojami polskiej muzyki renesansowej.

20. placówka biblioteczna na 40-lecie Ursynowa

Otwarcie  „SPOKOTEKI”

Długo oczekiwane 
Dni Ursynowa 

już w ten weekend!

V Ursynowskie Święto Muzyki Chóralnej 

RRAAFFAAŁŁ KKOOSS:: UUddaannaa PPaarraaddaa zz ookkaazzjjii 4400-lleecciiaa,, aa zzaa cchhwwiillęę DDnnii UUrrssyynnoowwaa  ii ssppoorree oocczzeekkiiwwaanniiaa......
ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Tak, mam tego świadomość, ale jednocześnie te wyraźnie artykułowane przez

mieszkańców oczekiwania zobowiązały nas do szczególnego zaangażowania. Zakładam, że będzie
to największa i najlepsza impreza plenerowa na Ursynowie ostatnich lat.  Ale wszystko zależy od miesz-
kańców, od tego czy licznie przybędą i jak się będą bawić. Sobotnia parada pokazała, że ursynowia-
nie są pełni polotu i potrafią wykorzystać potencjał organizowanych przez nas imprez. 

KKttoo zzaaggrraa ii ww ooppaarrcciiuu ii jjaakkiiee kkrryytteerriiaa wwyybbrraannoo wwyykkoonnaawwccóóww??
Zależało nam, aby każdy mieszkaniec Ursynowa znalazł coś dla siebie. Dlatego postawiliśmy na róż-

norodność,  zapraszając jednocześnie najbardziej popularnych polskich artystów. Młodsi zapewne wy-
biorą Feel, Bednarka czy Korteza, wspomnienia z przełomu lat 80/90 przywoła Golden Life, a  Bajm
i T.Love to propozycje ponadczasowe. 

KKttóórreeggoo wwyykkoonnaawwccęę sszzcczzeeggóóllnniiee PPaann ppoolleeccaa??
Trudno wybrać i wyróżnić tylko jednego wykonawcę, gdyż wszyscy to absolutnie najwyższa pół-

ka. Osobiście, szczególnie miło wspominam koncerty T.Love. Mam nadzieję, że i tym razem da-
dzą czadu. Jednak z niecierpliwością czekam na wszystkie występy. Jestem przekonany, że cze-
ka nas fantastyczna zabawa. Z satysfakcją podkreślę także, że podczas koncertów pojawią się ur-
synowskie akcenty. Na scenie zobaczymy i usłyszymy laureatów Ursynów Music Fest oraz Chór
Iuvenis, który tym razem wystąpi w towarzystwie orkiestry symfonicznej i wykona niezapomnia-
ne utwory „The Beatles”. 

UUrrzząądd ddzziieellnniiccyy cchhwwaallii ssiięę,, żżee cczzeekkaajjąą nnaass nnaajjddłłuużżsszzee ww hhiissttoorriiii DDnnii UUrrssyynnoowwaa..  AA jjaakk pprrzzeeddssttaawwiiaa-
jjąą ssiięę iicchh kkoosszzttyy??

Po raz pierwszy od kilku lat wychodzimy poza formułę imprezy jednodniowej, ale mamy ku temu
ważny powód – 40-te  urodziny Ursynowa. Mieszkańcy oczekują, że świętowanie jubileuszu będzie-
my miało odpowiednią oprawę. I jestem przekonany, że taką właśnie zapewnimy. W ubiegłych latach,
kiedy bawiliśmy się tylko jeden dzień, koszty organizacji przekraczały kwotę 400 tys. złotych. W tym
roku świętujemy trzy dni, ale zakładamy, że koszty nawet się nie podwoją. 

CCzzyy ddllaa mmiieesszzkkaańńccóóww ddzziieellnniiccaa pprrzzyyggoottoowwaałłaa ccoośś,, cczzeeggoo nniiee bbyyłłoo wwcczzeeśśnniieejj??
Oczywiście. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji nawiązujących do czasów, w których ursy-

nowskie megaosiedle dopiero powstawało.  Liczymy na obudzenie wspomnień rówieśników Ur-
synowa, których dzieciństwo przypadało na okres PRL-u. Zadbają o to animatorzy, którzy będę
przeprowadzać konkursy i zabawy integracyjne. Ale tegoroczne atrakcje to nie tylko nawiązania
do barejowskich korzeni naszej dzielnicy. Zapraszamy do stworzenia muru graffiti. Przygotowa-
ny ze specjalnego materiału, wielkoformatowy „mur” stanie się miejscem, gdzie uczestnicy będą
mogli uwolnić swoje artystyczne dusze i pokazać w jaki sposób sztuka nawiązuje do kultury Ur-
synowa. Założeniem jest stworzenie ogromnej kolorowanki upamiętniającej 40. rocznicę narodzin
„wysokiego” Ursynowa. W sobotę będzie bita moneta okolicznościowa  z  „Misiem Ursynkiem”.
Warto odnotować, że po raz pierwszy będziemy gościć studentów i naukowców z Wydziału Le-
śnego SGGW. W strefie aktywności dzielnicowych zapraszamy na wystawę jubileuszową przygo-
towaną przez Macieja Mazura, który zaprezentuje także swoją najnowszą książkę, czyli „Czter-
dziestolatka”.  

JJaakk zzaacchhęęcciiłłbbyy PPaann ddoo pprrzzyyjjśścciiaa ttyycchh jjeesszzcczzee nniieezzddeeccyyddoowwaannyycchh ?? 
Dni Ursynowa są świętem  mieszkańców i sympatyków naszej dzielnicy. Wszystkich atrakcji nie spo-

sób wymienić,  wystarczy wspomnieć, że będą rozciągać się między Kopą Cwila a Olkówkiem.  Z bo-
gatej oferty każdy, bez względu na wiek, znajdzie coś dla siebie.   A dlaczego warto przyjść? Bo taka
okazja do świętowania zdarza się raz na 40 lat!

O najważniejszej imprezie plenerowej w tym roku rozmawiamy 
z zastępcą burmistrza Łukaszem Ciołko.
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W minioną przepiękną, słoneczną sobotę osoby uczęsz-
czające do Klubu Seniora SMB „Jary” udały się na wy-
cieczkę krajoznawczą. Niedaleko: do Sochaczewa i oko-
lic, ale powróciły z niej zachwycone i pełne wrażeń. 

W Sochaczewie atrakcją była przejażdżka kolejką wąskotorową i wi-
zyta w poświęconym jej muzeum. Spacer po Puszczy Kampinoskiej
uświetniło pieczenie – oczywiście w specjalnie wyznaczonym do te-
go miejscu – kiełbasek na ognisku. Brochów zachwycił kościołem wa-
rownym, Czerwińsk nad Wisłą – zabytkowym klasztorem z XIII-wiecz-
nymi freskami, zaś Nowy Dwór Mazowiecki – współczesnym kościo-
łem, a zwłaszcza jego witrażami. Wycieczkowiczom czas umilał pio-
senkami Andrzej Kowalczyk z zespołu ludowego Kurdesz. A B U

Z inicjatywy Komisji Pa-
triotycznej Szkoły Podsta-
wowej nr 336 im. Janka
Bytnara „Rudego” przy ul.
Witolda Małcużyńskiego
na Ursynowie – od 22 do
26 maja społeczność
szkolna obchodziła 73.
rocznicę bitwy o Monte
Cassino, by oddać hołd
żołnierzom 2. Korpusu
Polskiego.

W ramach projektu zaprosze-
ni przez dyrektor szkoły Lucynę
Bieniasz-Ząbek goście czytali
uczniom fragmenty „Szkiców
spod Monte Cassino” Melchiora
Wańkowicza. Wizyta gości oka-
zała się dla nich i uczniów bardzo
osobista i wzruszająca. Dwóch
braci dziadka jednej z czytają-
cych osób, pradziadek ucznia z
4d i dziadek przedstawiciela RR
(który przekazał szkole rodzinne
pamiątki o szlaku gen. Andersa)
brali udział w bitwie o Monte

Cassino – jednej z najkrwaw-
szych i najtrudniejszych walk w
czasie II wojny światowej. Na
cmentarzu na Monte Cassino
ogromny napis woła: „Przechod-
niu, powiedz Polsce, żeśmy pole-
gli wierni w jej służbie”. Spotka-
nia z gośćmi, ich zaangażowa-
nie i poświęcony czas pokazały
uczniom, jak ważne jest, by
wszystkie pokolenia wspólnie
dbały o to, aby pamięć o żołnier-
zach 2. Korpusu Polskiego była
żywa, bo dzięki nim alianci wy-
grali bitwę. Zwycięstwo to miało
ogromne znaczenie, nie tylko da-
ło nadzieję na pokonanie Niem-
ców, ale także prawdopodobnie
przyczyniło się do szybszego za-
kończenia II wojny światowej.

Warto podkreślić, że akcja w
SP 336 wiąże się z jednym z pod-
stawowych kierunków realizacji
polityki oświatowej państwa w
bieżącym roku szkolnym, czyli z
upowszechnieniem czytelnictwa

i rozwijaniem kompetencji czy-
telniczych wśród dzieci i młodzie-
ży. Majowy projekt jest kontynu-
acją wrześniowych działań, kiedy
to społeczność szkolna obchodzi-
ła 72. rocznicę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. 

Dla upamiętnienia żołnierzy 2.
Korpusu Polskiego 18 maja
uczniowie i nauczyciele SP 336
wzięli udział w spotkaniu zorga-
nizowanym przez Instytut Pamię-

ci Narodowej w „Przystanku Hi-
storia”. Najpierw klasa 6b uczest-
niczyła w warsztatach „Wojenna
odyseja Antka Srebrnego 1939-
1944. Bitwa pod Monte Cassino
1944”, a potem szkolny chór za-
śpiewał „Czerwone maki na Mon-
te Cassino”, by wspólnie ze
wszystkimi przybyłymi oddać
hołd walczącym w zwycięskiej bi-
twy o Monte Cassino.

E l ż b i e t a  R u t k o w s k a

Seniorzy zachwyceni wycieczką

Pamięć o Monte Cassino w Szkole Podstawowej nr 336
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Wszyscy znamy powiedzenie – „porywać się z motyką na słońce”. Przy-
pomina nam ono o konieczności mierzenia sił na zamiary. Inaczej mó-
wiąc – nie zawsze są one w odpowiedniej proporcji do możliwości. Bliż-

sze, zwłaszcza dla nas, warszawiaków, jest zapewne powiedzenie o „zawracaniu
kijem Wisły”, które choć wprawdzie w mniejszej skali znaczy mniej więcej to sa-
mo. Obydwa powiedzonka przychodzą mi do głowy w kontekście tego, co dzieje się w sprawach kli-
matu. Klimat to coś takiego, że nigdy nic nie wiadomo. Widać to na przykładzie pogody, która cza-
sem zmienia się, jak w kalejdoskopie. Może też nie zmieniać się przez długi czas, czego próbkę mie-
liśmy w maju. Był zimny, choć wszyscy chcieliby, żeby był ciepły. Do tych wszystkich zaliczają się
ogrodnicy. I nie chodzi bynajmniej o tych „zimnych”, którzy w tym roku byli rzeczywiście zimni, ale
o tych, którzy teraz narzekają, że zbiory owoców i warzyw będą z powodu nocnych przymrozków
marne. Odbije się to na zwykłym konsumencie, który będzie miał wszystkiego mniej, ale za to dro-
żej. Tak więc coś, na co nie mamy wpływu, ma wpływ na nas i na nasze finanse, a nawet dietę. 

Powodem jest pogoda, mówiąc bardziej ogólnie klimat, a dokładnie – zmiany klimatyczne i nie-
pokojące ocieplenie klimatu. Utworzyły się liczne grupy zwolenników teorii według, której sami je-
steśmy za te zmiany odpowiedzialni. A jak jest odpowiedzialność, to musi być wina. Inaczej mówiąc,
sprowadziliśmy na siebie nieszczęście. Zresztą, nie tylko na siebie. Ba! Z naszego powodu cierpi ca-
ła planeta. Powiększa się dziura ozonowa. Średnia temperatura rośnie na całym świecie. Cierpią bia-
łe niedźwiedzie, którym lód (dosłownie) topi się pod kosmatymi łapami. Biedaki muszą czasem pły-
nąć ponad 100 kilometrów w poszukiwaniu czegoś, na czym można stanąć. Trudno o to przecież
na wzbierającej wciąż wodzie. Jest jej coraz więcej, bo lodowce topnieją. 

Każdego wzruszają sceny przedstawiające niedźwiadka poszukującego stałego lądu lub choćby
skrawka lodu na którym można przycupnąć. Negatywnych skutków ocieplenia jest więcej, m. in.
wysychające wodopoje w Afryce, przedłużające się miesiącami susze etc. 

Ktoś mógłby zadać słuszne skądinąd pytanie – dlaczego w ogóle zaprzątać sobie głowę takimi spra-
wami, jak pogoda, czy klimat? Przecież i tak nie mamy na nie wpływu. Po co więc o tym rozmawiać? 

Może się wydawać, że są to tematy, któ-
re pojawiają się w zastępstwie innych, gdy
brakuje ciekawszych wątków. Otóż nie. Po-
goda i klimat to przede wszystkim pieniądze.
Jak wiadomo, w życiu nie ma nic za dar-
mo. Tak też jest w tym przypadku i wcale nie
chodzi o płacenie taksy klimatycznej czyli
opłaty za możliwość oddychania czystym
powietrzem, z czym mamy do czynienia w

licznych miejscach uznawanych za kurorty. Chodzi o naprawdę duże pieniądze, które stanowią. istot-
ny procent budżetów wielu krajów i to niekoniecznie nastawionych na turystykę. Sprawa dotyczy
przemysłu, energetyki, emisji gazów, spalin, czyli produktów niechcianych, a powstających w za-
awansowanych gospodarkach przemysłowych. 

Gospodarka odpadami, a właściwie związanymi z nimi limitami ustanawianymi przez rządy po-
szczególnych krajów i liczne międzynarodowe organizacje to dobry biznes. Zrozumiało to wielu „lob-
bystów”, działających na rzecz ochrony naszej planety – Ziemi. Skutkiem działań wielu grup inte-
resów, mających w swoich programach szczytne cele, jest to, że każde przedsięwzięcie związane z
produkcją jest obwarowane gąszczem traktatów, przepisów, umów międzynarodowych, ustaw, dy-
rektyw i wielostronnych porozumień. I nawet nie samo to jest problemem, bo wszyscy chcemy żyć
na czystej planecie, ale fakt, że niektóre obostrzenia mające na celu jej ochronę stają się jedynie pre-
tekstem, by zarobić na tym pieniądze. Nie jest tajemnicą, że są kraje, które na wiele sposobów pró-
bują obchodzić międzynarodowe ustalenia. Za przekraczanie przyjętych norm ochronnych grożą
wprawdzie kary, ale liczy się zysk i to on odgrywa decydującą rolę. 

Truizmem byłoby mówić, że nawet sygnatariusze postanowień, czy konwencji klimatycznych, w
praktyce nie przejmują się nimi. 

Ochrona planety to szczytna i godna pochwały idea. Trudno znaleźć człowieka, który świadomie
byłby jej przeciwnikiem. Niestety, na jej niekorzyść zadziałali sami „propagatorzy” ochrony klima-
tu ukonstytuowani w rozmaitych organizacjach, fundacjach, stowarzyszeniach etc. Szermując nie-
sprawdzonymi lub z gruntu fałszywymi danymi – mającymi wprowadzić międzynarodową opinię
publiczną w błąd – sprawili, że znaczna część ludzi zaczyna być sceptyczna co do ich wiarygodno-
ści i intencji. Ostatnio światło dzienne ujrzały skrzętnie pomijane fakty świadczące o znikomym wpły-
wie człowieka na klimat. 

Prezydent Donald Trump – wycofując Stany Zjednoczone z Porozumienia Paryskiego ONZ w spra-
wie ochrony klimatu – uznał najwidoczniej, że dalsze pozostawanie w „klubie„ skutkowałoby jedy-
nie dalszym wyrzucaniem pieniędzy w błoto. Nawet jeśli owemu wyrzucaniu towarzyszyłyby
szczytne hasła. Wywołał tym samym światową dyskusję. Podniosły się głosy oburzenia, zwłaszcza
ze strony Unii Europejskiej. Wtórują jej Chiny, Indie a nawet Rosja, którą trudno było dotychczas po-
dejrzewać, że walka z ociepleniem klimatu jest dla niej priorytetem. Pojawiły się też komentarze zdro-
worozsądkowe, skłaniające do przyjrzenia się zagadnieniom klimatycznym i zweryfikowania wie-
lu obowiązujących poglądów. 

W przyszłym roku ma się odbyć Szczyt Klimatyczny w Katowicach. Być może, będzie to dobra oka-
zja, by również Polska określiła swoje stanowisko w tej kwestii.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Zmienny klimat dla klimatu

„Pogoda i klimat to przede
wszystkim pieniądze. Jak
wiadomo, w życiu nie ma
nic za darmo. Tak też jest 
w tym przypadku”

Piórem Derkacza
Witold 

Czopowik
artysta rzeźbiarz, uczestnik

wystawy „Woda 
żródłem życia”

Jest taka galeria,  którą w ciągu
jednego dnia odwiedziło kilka ty-
sięcy ludzi. Nie jest to galeria han-
dlowa, ale Galeria na Emporach.
W Wielką Sobotę mieszkańcy  Ur-
synowa w kościele św. Tomasza
Apostoła weszli tłumnie na poziom
empor. Jak mówił w czasie otwar-
cia wystawy zastępca burmistrza
Łukasz Ciołko, warto było zadać
sobie trochę trudu, aby zetknąć się
z prezentowana w tym miejscu
sztuką. Wystawa „Woda żródłem
życia” organizowana przez Dzielni-
cę Ursynów i Parafię św. Tomasza
Ap. przeszła już do historii. Oka-
zało się, że jak oferowane jest coś
dobrego, to nie tylko znajdą się ar-
tyści  ale i odbiorcy. Może idąc tym
tropem, warto reaktywować gale-
rię sztuki w holu ursynowskiego
ratusza!. J e r z y  D e r k a c z

Dobrze znam spółdzielczość mieszkaniową, jej plusy, minusy, jak rów-
nież występujące w tym segmencie społecznego życia ludzkie dramaty.
Od roku 1994 aż do 2014 zajmowałem się bowiem problemami spółdziel-

czości na łamach aż trzech lokalnych gazet. Kilka lat  temu postawiłem kropkę pod
ostatnią moją publikacją, bo ten temat stał się dla mnie nudny. Ale stosowną wie-
dzę nabyłem i dzisiaj mam sporo do powiedzenia o spółdzielczym życiu. Akurat nadarza się okazja,
gdyż obecny rząd postanowił znowelizować przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Nowelizacja okazała się kompletnym blamażem, co dostrzegł Trybunał Konstytucyjny uznając no-
we zapisy ustawy za niezgodne z ustawą zasadniczą. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przy-
gotował projekt nowelizacji, który – w założeniu – miał wzmocnić członków w sporach z władza-
mi spółdzielni. W efekcie wzmacniał pozycję zarządzających spółdzielniami mieszkaniowymi. W
opinii ministra finansów, kolegi z rządu Andrzeja Adamczyka, proponowane zmiany wcale nie przy-
czynią się do zwiększenia wpływu członków spółdzielni na decyzje podejmowane podczas walne-
go zgromadzenia, a wręcz przeciwnie – będą wykorzystywane przez dotychczasowe władze spół-
dzielni do utrzymania swojej pozycji. 

Organizacjom zrzeszającym spółdzielców nie podoba się przede wszystkim zaproponowane
przez resort infrastruktury rozwiązanie, by jeden pełnomocnik mógł reprezentować na posiedze-
niach walnego zgromadzenia nieograniczoną liczbę spółdzielców. Również moim zdaniem jest
to fatalny pomysł promujący lenistwo oraz wynoszący brak zainteresowania własnym podwór-
kiem do najwyższego poziomu. Poza tym istnieje niebezpieczeństwo, że prezesi uzyskaliby na-
rzędzie nacisku na zadłużonych członków, a tych jest wielu. Zadłużeni lokatorzy otrzymywali-
by propozycję z rodzaju tych nie do odrzucenia: „Albo podpiszesz pełnomocnictwo, albo eksmi-
tujemy cię z lokalu za długi”.

Możliwy jest też wariant, że pełnomocnik pozyska pełnomocnictwa od wielu osób, ale dyspozy-
cje, na które opiewają dokumenty, mogą być zupełnie rozbieżne. W efekcie pełnomocnik miałby du-
ży problem z wyartykułowaniem jednego konkretnego stanowiska w danej kwestii. Mówi się, że spół-
dzielnie mieszkaniowe to relikt komunizmu, gniazdo złodziejstwa, korupcji i nepotyzmu. Jest to ko-
smiczna, wyssana z palca bzdura. Moim zdaniem, które ma poparcie w ustawie, spółdzielnia
mieszkaniowa to najbardziej demokratyczny podmiot gospodarczy, jaki istnieje na polskim rynku.
Jednakże demokracja i władza członków nad własną spółdzielnią opiera się na jednym fundamen-
cie – nieustannym kontrolowaniu wynajętych menedżerów poprzez masową obecność na walnych
zebraniach spółdzielni. Spółdzielcy mogą praktycznie wszystko. W przypadku stwierdzenia niepra-
widłowości w zarządzaniu mają ustawowe prawo do zwołania w krótkim terminie nadzwyczajne-
go zebrania i przepędzenia zarządu w ciągu kilku zaledwie godzin. 

B o zebrania walne to dla każdego spółdzielcy kwestia najważniejsza z ważnych. Tam bowiem
rozstrzyga się o sprawach egzystencjalnych, mających kluczowe znaczenie dla przyszło-
ści spółdzielni. Tymczasem frekwencja na walnych zebraniach to pusty śmiech i świadec-

two lenistwa oraz tumiwisizmu członków. Jeśli na sali obrad pojawi się 10 procent spółdzielczej wspól-
noty, jest to gigantyczny sukces frekwencyjny. Stwierdzam z całym przekonaniem, na podstawie wie-
loletnich obserwacji, że spółdzielnie mieszkaniowe popadają w kłopoty z winy członków komplet-
nie nie interesujących się własnym podwórkiem. Zawsze budzą się oni z letargu zbyt późno, kiedy
na przykład do spółdzielni wchodzi komornik. Wtedy zaczyna się larum, ale jest to musztarda po
obiedzie. Przekonało się o tym wielu spółdzielców. 

Opiszę w skrócie dwa najbardziej spektakularne przypadki. Łódź. Jedna ze spółdzielń otrzymu-
je od miasta z dużą bonifikatą atrakcyjne działki, które mają być przeznaczone na cele statutowe

(zaspokojenie potrzeb mieszka-
niowych członków). Nagle oka-
zuje się, że działki zostały przez
zarząd zbyte deweloperowi po
cenie rynkowej. Wybucha awan-
tura, na miejscu pojawiają się ła-
kome sensacji media. Atakują
prezesa suponując, że to on jest
tym Złym. Nie wgryzają się jed-

nak w temat zbyt głęboko. Gdyby to uczynili, dowiedzieliby się, że prezesowi nie można nic zarzu-
cić, mimo że faktycznie sprzedał deweloperowi atrakcyjną nieruchomość i zapewne przytulił pod
stołem parę złotych tytułem prowizji. 

Opiszę jak mogło do tego dojść. Zarząd zwołał walne zebranie i do porządku obrad wprowadził,
zapewne w sposób mocno zawoalowany, punkt o zbyciu nieruchomości. Prawie pewne jest to, że
zebranie zostało zwołane w upalną sobotę, być może w czasie długiego weekendu. Prezes dobrze
kombinował – frajerzy pojadą grillować, opalać tyłki na plażach bądź wylegiwać się na działkach,
więc na zebraniu karnie stawią się tylko swojacy, wtajemniczeni w deal. Jak zaplanował, tak się sta-
ło – przy śladowej frekwencji walne zebranie przegłosowało stosowną uchwałę. Kiedy uchwała sta-
ła się prawomocna, prezes spółdzielni MUSIAŁ ją wykonać. Nie miał wyboru.

W arszawa. Duża i bogata Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma swoje zasoby i dział-
ki budowlane w samym sercu miasta. Na przełomie 2014/15 roku znalazła się na skra-
ju bankructwa. Do drzwi spółdzielni zapukali komornicy, pojawiła się groźba wyłącze-

nia prądu, ciepłej wody i centralnego ogrzewania, a u progu stała zima. Wyszło również na jaw, że
miało dojść do przejęcia zadłużonych nieruchomości spółdzielni, w tym mieszkań. Obmyślono pa-
tent jak obejść prawo chroniące mieszkania spółdzielcze i dające członkom spółdzielni gwarancję,
że za jej długi nie odpowiadają. Operację przeprowadzono przy wsparciu wyspecjalizowanych
kancelarii prawnych, podpisując z rzekomymi wierzycielami setki umów i aneksów naszpikowanych
niezrozumiałymi dla przeciętnego zjadacza chleba prawniczymi zwrotami. 

Ówczesny zarząd ŚSM wpędził spółdzielnię w gigantyczne zadłużenie. Sporządzono na przykład
umowę przedwstępną o sprzedaży firmie G. za 35 mln zł części działki przy ul. Jana Pawła II 20.
Jak na tę lokalizację jest to kwota śmiesznie niska, która została dodatkowo obniżona poprzez wpro-
wadzenie do umowy niespotykanie wysokich kar i odsetek dla spółdzielni za niewykonanie każde-
go punktu umowy. Ale to nie koniec grabieży. W umowie spółdzielnia zabezpieczyła wypłacenie przy-
szłych kar hipoteką na działce na kwotę 29 mln zł. Cel tego zapisu został z góry określony – przy każ-
dej próbie zbycia działki, także przez komornika, zabezpieczona kwota powędrowałyby do kiesze-
ni wierzyciela, a nie właściciela, czyli członków ŚSM. Na koniec okazało się, że w  lipcu 2014 r. za-
rząd spółdzielni dobrowolnie poddał się egzekucji z hipoteki za rzekome kary na 20 mln zł. W efek-
cie spółdzielnia otrzymałaby za swoją działkę na Jana Pawła tylko 5 z 35 mln zł określonych w umo-
wie, czyli koszt jednego stumetrowego apartamentu w tej lokalizacji.

I tu także ciśnie się na usta pytanie, gdzie przez całe lata byli członkowie ŚSM? Ciekawostką mo-
że być to, że jedną z członkiń tej spółdzielni jest prof. Ewa Łętowska, wybitna prawniczka, była sę-
dzia Trybunału Konstytucyjnego. Wychodzi na to, że nawet tak świadoma i wykształcona osoba za-
niedbywała swoje obowiązki wynikające z miejsca zamieszkania. Dopiero po fakcie rozpoczęła wal-
kę z nieuczciwym zarządem spółdzielni, ujawniając szczegóły w artykule “Rugi spółdzielcze” opu-
blikowanym na łamach Gazety Stołecznej. Nie wiem jak zakończył się bój spółdzielców ŚSM z
tamtejszym zarządem, ponieważ właśnie w tym czasie powziąłem postanowienie, że definitywnie
rozstaję się z problematyką spółdzielczą.  

Ostatnio jednakowoż zainteresowałem się konfliktem w SMB Jary, największej spółdzielni miesz-
kaniowej na Ursynowie. Chodzi o spiętrzający się spór w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą
“Wiolinowy Pasaż”. I tam krzyżują się interesy oraz interesiki różnych grup nacisku, ale sprawa  sta-
je się ważna i interesująca ze względu na przyszłość Domu Sztuki, kultowej już dzisiaj placówki, za-
pewniającej przez kilka dekad mieszkańcom inteligenckiej dzielnicy, jaką bez wątpienia jest Ursy-
nów, łatwy dostęp do kultury z wysokiej półki. W Domu Sztuki mieści się m. in. Teatr za Daleki, któ-
rego renoma dawno przekroczyła granice Ursynowa. 

D oszedłem do wniosku, że w tym przypadku idzie o dużą sprawę, więc należy spróbować
wejść w rolę mediatora, by zdusić konflikt, doprowadzić do pojednania i dopingować każ-
dą ze stron do podjęcia wspólnych działań na rzecz zrealizowania “Wiolinowego Pasażu”

w kształcie zgodnym z zapisami stosownych ustaw. Byłaby wówczas szansa na nowy dom dla Te-
atru za Dalekiego i przeniesienie zasłużonego Domu Sztuki z czasów zamierzchłych w nowocze-
sność. Zajmę się tym tematem w następnym wydaniu „Passy”.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Nieobecni racji nie mają...

„Nowelizacja okazała się 
kompletnym blamażem, co do-
strzegł Trybunał Konstytucyjny
uznając nowe zapisy ustawy za
niezgodne z ustawą zasadniczą”
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Z udziałem najsławniej-
szego polskiego długody-
stansowca ostatnich lat,
w 2014 wicemistrza Euro-
py w maratonie, pocho-
dzącego z Etiopii Yareda
Shegumo odbył się 3
czerwca XI Bieg Ursynowa
na dystansie 5 kilome-
trów. Zwycięzcami zostali
Kenijczyk Mumo Joseph
Mutwanthei – 14:10 w
konkurencji mężczyzn i
Ukrainka Natalia Batrak
– 16:49, wśród kobiet. 

Shegumo, który już od daw-
na nie biega na tak krótkich dy-
stansach, zajął czwarte miejsce
z czasem 14:35, ale swoim
udziałem niewątpliwie zdopin-
gował pozostałych uczestników
biegu do zdwojonego wysiłku.
A startowało w sumie 2247
osób obu płci, co jest rekordem
imprezy. Wśród uczestników
znaleźli się burmistrz dzielnicy
(dawny 800-metrowiec) Ro-
bert Kempa oraz dwaj jego za-
stępcy – Rafał Miastowski i
Piotr Zalewski.

„Jestem  zadowolony z prze-
biegu kolejnej edycji naszego fla-
gowego biegu, a szczególnie z
tego, że zdecydowanie pobili-
śmy rekord uczestników na me-
cie. Świetne były także warunki
na trasie, biegi dziecięce jak zwy-
kle przyniosły mnóstwo radości
i satysfakcji najmłodszym ursy-
nowianom i ich rodzicom. Śmia-
ło można powiedzieć, że organi-
zacyjnie również wszystko za-
grało, co jest dobrą prognozą
przez Wielką Ursynowską, która
odbędzie się 3 września na Torze

Wyścigów Konnych ” – podsu-
mował wydarzenie odpowiada-
jący za sport zastępca burmistrza
Rafał Miastowski.

Sportową rywalizację rozpo-
częli uczniowie biorący udział w
biegu pożegnalnym gimnazjów.
Pięć szkół wystawiło swe repre-
zentacje sztafetowe. Każdy bie-
gacz miał do pokonania kilo-
metr, po czym przekazywał pa-
łeczkę. Rywalizację wygrali gim-
nazjaliści z Gimnazjum nr 91. 

Potem trwało już tylko odli-
czanie do głównego startu. Na

scenie dla gości specjalnych
znalazł się dwukrotny mistrz
olimpijski w pchnięciu kulą To-
masz Majewski, członkowie Za-
rządu Dzielnicy Ursynów oraz
radni m. st. Warszawy i dzielni-
cy Ursynów.  Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Teresa Jurczyń-
ska-Owczarek wystrzeliła z pi-
stoletu, dając znak startu naj-
pierw sportowcom na wózkach,
a następnie uczestnikom Biegu
Ursynowa.

Aleję Komisji Narodowej wy-
pełniła rzeka białych koszulek.

Czołówka narzuciła mocne
tempo. Uczestnicy XI Biegu Ur-
synowa utworzyli ciągnący się
na dwa kilometry peleton. W
ponaddwutysięcznym tłumie
znaleźli się wyczynowcy, ama-
torzy i całe rodziny. To było rze-
czywiście wielkie święto biega-
nia na Ursynowie.  Wielu z
uczestników postanowiło kon-
tynuować 40-lecie powstania
pierwszych bloków na Północ-
nym Ursynowie  biorąc udział w
Wielkiej Paradzie 40-lecia.

r p

Kto chce mieć jakiekolwiek poję-
cie o typowaniu koni w zbliżają-
cej się wielkimi krokami goni-
twie Derby, nie może pozwolić
sobie na nieobecność na nie-
dzielnym mityngu na Służewcu.
W tym dniu rozegrany zostanie
bowiem wyścig o nagrodę Iwna,
który jest najważniejszą i ostat-
nią próbą dla trzyletnich folblu-
tów przed lipcowym bojem o
Błękitną Wstęgę.

W tym roku w nagrodzie Iwna (kat.
A, 2200 m. niedziela godz. 16.30) wy-
stąpią wyłącznie ogiery. Przedderbo-
wa weryfikacja klaczy będzie miała
miejsce dzień wcześniej w gonitwie o
nagrodę Soliny ((kat. B, 2200 m, sobo-
ta godz. 18.00). Obie gonitwy zapo-
wiadają się ciekawie, choć każda z nich
ma zdecydowanego faworyta – Iwno
ogiera Bush Brave, który “w ręku” ograł
konkurencję w nagrodzie Rulera, na-
groda Soliny zaś klacz Monę Kerbili
triumfatorkę nagrody Wiosennej. 

Typerów i graczy najbardziej intere-
suje to, czy Bush Brave, który na milę
jest nie do pokonania, będzie “trzymał”
dystans. Najnowsza historia pokazuje,
że folbluty z irlandzkim rodowodem
dobrze radzą sobie do 2200 metrów,
więc Bush Brave powinien po nagro-
dzie Iwna utrzymać status pierwszego
faworyta w Derby. Ojciec ogiera, wła-
sność słynnej brytyjskiej spółki wyścigo-
wej John Magnier&Michael Tabor, był
niezłym sprinterem. Matka ma na kon-
cie tylko dwa starty (bez zarobku).
Ogólnie linia żeńska Bush Brave nie po-
wala na kolana, sukcesy odnosiła jedy-
nie prababka ogiera (pierwsza w ir-
landzkim 1000 Guineas–G1, druga Co-
ronation Stakes–G2).

Dłuższy dystans powinien być wodą
na młyn dla Incognito, blisko spokrew-
nionego z wybitnym Intensem. Pod-
opieczny trenera Romana Piwko poka-
zał w nagrodzie Rulera zadatki klasy i
chyba to z jego strony płynie największe

zagrożenie dla pierwszego faworyta.
Trzy tygodnie temu Incognito musiał
na finiszu odpychać się od Velnelisa,
który nie imponuje rodowodem, ale jest
waleczny i tanio nie sprzeda skóry. Vel-
nelis ma w linii matki legendarnego
amerykańskiego Secretariata. Cząstkę

krwi tej legendy wyścigowych torów,
tyle że po ojcu, ma także Largo Forte,
który w Rulera wypadł bezbarwnie.
Wnuka najlepszego reproduktora na-
szych czasów – ogiera Galileo nie moż-
na jednakowoż lekceważyć, ponieważ
“papier” dowodzi, iż dystans nie powi-
nien być dla wychowanka trenera Emi-
la Zahariewa wielkim problemem. W
rodowodzie Largo Forte roi się od

gwiazd światowych torów (Galileo,
Grand Lodge, Sadlers Wells, Urban Sea,
Miswaki). Na dłuższych dystansach nie
wolno spuścić oka z tego konia. 

Wydaje się, że pozostałym uczest-
nikom majowej nagrody Rulera – wro-
cławskiemu Kurierowi i faworyzowa-

nemu Jules`s Dreamowi – brakuje kla-
sy niezbędnej do wygrywania waż-
nych wyścigów. Na klasowego konia
zapowiada się natomiast mający bar-
dzo interesujące i dystansowe pocho-
dzenie Polish Spirit, którego galop zro-
bił na widzach duże wrażenie. Ten nie-
wątpliwie mocno utalentowany fol-
blut wygrał dwie gonitwy grupowe,
ale nie rywalizował jeszcze z czołów-

ką rocznika. Nagroda Iwna powinna
dać odpowiedź na pytanie, czy Polish
Spirit jest koniem na miarę stajennego
kolegi Va Banka. Natomiast atutem
ogiera Definition, półbrata wiceder-
bistki sprzed trzech lat Dolomiti, jest je-
go trener, który specjalizuje się w przy-

gotowywaniu koni do gonitw na dłu-
gich dystansach. 

Po pierwszym skreśleniu koni zgło-
szonych do gonitwy Derby na liście po-
zostały tylko cztery klacze. Wszystkie
będą ścigać się w gonitwie o nagrodę
Soliny. Mona Kerbili, triumfatorka na-
grody Wiosennej, jako jedyna poniesie
59 kg, o 3 kg więcej niż rywalki. To na
dystansie 2200 m może mieć znaczenie

na końcowej prostej, ale nie musi. Dy-
stansowa Shantaram chyba nie pokaza-
ła jeszcze pełni swoich możliwości, po-
dobnie jak Nagroda, córka derbisty Ru-
tena, legitymująca się wartościową,
zdecydowanie dystansową linią żeńską
(Nechemia, Netanya, Nursja). Mająca
francuski “papier” Greshnitsia na razie
nie błyszczy, jednak konfrontację z Na-
grodą przegrała tylko o krótki łeb. Kla-
cze Theskyisnolimit, Persifona oraz ma-
jące na koncie zwycięstwa w słabszych
stawkach Aminata i Almenar teoretycz-
nie mają mniejsze szanse na udział w
końcowej rozgrywce. Moim zdaniem,
największym potencjałem z wymienio-
nej czwórki dysponuje Theskyisnolimit,
w której żyłach płynie krew bardzo do-
brych Nayefa, Gulcha i Marju. Nato-
miast Promenada, wnuczka wyborne-
go Kingmambo i stajenna koleżanka
Nagrody, wystąpi w roli autsajderki,
choć bardzo ciekawe pochodzenie kla-
czy nakazuje poświęcenie temu konio-
wi większej uwagi. 

Najbliższa dwudniówka na Służew-
cu to łącznie 18 gonitw, z których aż 7
to wyścigi nagrody imienne, w tym
pięć poza grupowych (kat. A i B). Czo-
łówka starszych folblutów, z dawno
nie widzianym na Służewcu derbistą
Caccinim na czele, zmierzy się w na-
grodzie Widzowa (kat. B, 2400 m),
natomiast czołowi służewieccy sprin-
terzy będą ścigać się w gonitwie o na-
grodę Haracza (kat. B, 1400 m). Arab-
ska starszyzna wystąpi w wyścigu o
nagrodę Ofira (kat. A, 2400 m), któ-
ry powinien dać odpowiedź na pyta-
nie, czy święcąca przez dwa sezony
gwiazda w postaci znakomitego ogie-
ra Aladyn zupełnie zgasła, czy też by-
ła tylko lekko przyćmiona. Takiej daw-
ki emocji w tym sezonie jeszcze na
Służewcu nie było, co powinno zachę-
cić warszawiaków do odwiedzenia w
najbliższy weekend zabytkowego hi-
podromu.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

2247 osób – rekordowy Bieg Ursynowa

Biegł sam Yared Shegumo!

Bush Brave wielkim faworytem w Nagrodzie Iwna

Duża dawka emocji na Służewcu
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KREDYTY i Pożyczki
wieloratalne dla wszystkich, 
690 015 112; 608 541 272

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

DOBRZE prosperującą
“Pracownię lamp stylowych”
sprzedam z powodu śmierci

właściciela, 792 23 73 96

DREWNO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DREWNO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

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

SKUP książek, dojazd, 
509 548 582

SKUP KSIĄŻEK 
i staroci

666 900 333

WYNAJMĘ lokal usługowy 
51 m2, Pasaż Ursynowski, 3900 zł
brutto, 606 877 288

ANGIELSKI, doświadczenie,
dojazd, 601 333 707

BIOLOGIA, doświadczenie, 
607 153 493

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

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

bezstresowo, skutecznie, 
605 783 233

BUDOWLANA 1500 m2, gm.
Prażmów, pow. Piaseczno, 30 km
od Warszawy, 55 zł/m2, 
604 823 665

POKOJE BIUROWE 
do wynajęcia: 

26 m2, 36 m2, 41 m2, 
Warszawa Ursynów. 

Ceny promocyjne 
798 427 770

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie 
sprzeda tematy:.

Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.

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

Mieszkania:
!Mokotów, 3 pok.50m2, 

ul. Podchorążych (k.Łazienek),
kamienica, 601 720 840

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

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

Domy:
! 300 m2, do wejścia, Ursynów,

Las Kabacki, 601 720 840
!Dom Sadyba, 125 m2, do

wejścia, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec

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

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

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

!Natolin, dom 260 m2, ładny,
do wejścia, 601 720 840

!Mokotów, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840, 

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

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

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

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

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

! Stegny, 290 m2, nie wymaga
remontu, dobry standard, 
601 720 840

Działki:
!Działka Konstancin-

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

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

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

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

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

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

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

Do wynajęcia:
!Konstancin - do wynajęcia

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

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

Lokale handlowe:
!Ursynów, lokal  43 m2. Dobry

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

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

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

apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, Stegny,

Ursynów, itd.). 
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie poszukuje

mieszkań dwupokojowych,
trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

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

NAUCZYCIELKA, wykształcenie
wyższe pedagogiczne poszukuje
pracy w świetlicy szkolnej na pół
lub 1/4 etatu, 608 690 933

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

PILNIE poszukuję osób do
sprzątania bloków, chodników 
i terenów zielonych na Ursynowie,
609 461 953; 724 318 220

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

PRALNIA W PIASECZNIE
ZATRUDNI KOBIETĘ
(DOŚWIADCZENIE MILE
WIDZIANE) PRACA STAŁA,
UMOWA, TEL: 575-942-929

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

SZKOŁA PODSTAWOWA nr
323, ul. Hirszfelda 11 zatrudni od
dnia 15.08.17r. pracowników:
dozorcę,  woźną, pomoc
nauczyciela. Oferty proszę składać
do sekretariatu szkoły.

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

TANI SERWIS KOMPUTEROWY 
504 617 837

24 H/7, 
dojazd i ekspertyza 0 zł

ANTENY, 603 375 875
AUDIO-TV, naprawa, 

668 108 222
BALKONY/TARASY, remonty,

budowa, hydroizolacje, 
690 613 031

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16

DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DOMOFONY, 603 375 875

GLAZURNIK
KOMPLEKSOWO

690 61 30 31

HYDRAULIK, pełen zakres, 
60 81 85 81

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

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

MALOWANIE, 698 431 913
MALOWANIE, 722 920 650

NAPRAWA 
laptopów

668 108 222

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

OCIEPLANIE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej, 
794 027 037

PRZEGRYWANIE  
kaset video na płyty DVD,

502 288 514

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

REMONTY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

REMONTY wykończenia, wolny
termin, 690 61 30 31

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

STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE, 

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

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

TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WYLEWKI agregatem, 
668 327 588

WRÓŻKA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

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
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB ““JJaarryy”” 

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

PPiiąątteekk,, 99 cczzeerrwwccaa,, 1177..0000::
Dziecięcy Teatr Muzyczny Do-
mu Sztuki “Wiolinki” zaprasza
na premierę spektaklu p.t.
“Orzeł”. Scenariusz (inspirowa-
ny powiastką Jamesa Eggreya o
orle wychowanym w kurniku) i
reżyseria: Ewa Kłujszo. Opraco-
wanie muzyczne: Ziemowit Kłuj-
szo. Wstęp wolny.

SSoobboottaa,, 1100 cczzeerrwwccaa,, 1199..0000::
Młodzieżowy Teatr Muzyczny
Domu Sztuki “Zgraja z Wiolino-
wej” zaprasza na premierę spek-
taklu p.t. “Mała” będącego mło-
dzieżową wersją “Calineczki”.
Scenariusz i reżyseria: Ewa Kłuj-
szo. Opracowanie muzyczne:
Ziemowit Kłujszo. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 1111 cczzeerrwwccaa,, 1166..0000::
Teatrzyk Dziecięcy Siadaj Pała! za-
prasza na spektakl p.t. “Zaczaro-
wane podwórko”. Wstęp wolny.

WWttoorreekk,, 1133 cczzeerrwwccaa,, 1166..3300::
koncert w wykonaniu dzieci
uczestniczących w bezpłatnych
warsztatach wokalnych w Do-
mu Sztuki. Usłyszymy tradycyj-
ne piosenki polskie i bałkańskie.
Przygotowanie: Marcin Zadro-
necki. Wstęp wolny.

WWttoorreekk,, 1133 cczzeerrwwccaa,, 1199..0000::
Młodzieżowy Teatr Domu Sztu-
ki “Klucz z Wiolinowej” zapra-
sza na premierę spektaklu “Za-
bawa w Moliera”. Przedstawie-
nie według scenariusza i w re-
żyserii Wojciecha Sanejki, opar-
te na motywach Molierowskiego

“Mieszczanina szlachcicem” - hi-
storii mieszczanina, panu Jour-
dain, który zaślepiony powie-
dzeniem, że za pieniądze można
mieć wszystko, próbuje wkupić
się do stanu szlacheckiego.

W Galerii Domu Sztuki jest
czynna wystawa prac uczestni-
ków bezpłatnych warsztatów pla-
stycznych w Domu Sztuki (dzie-
ci, młodzieży i dorosłych, w tym
seniorów). Wstęp wolny.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Zapraszamy na wernisaż wy-
stawy poświęconej pracom naj-
młodszych uczestników pracow-
ni plastycznej DK Stokłosy. Dnia
22 czerwca (czwartek) o godzi-
nie 17:00. Wstęp wolny.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

0088..0066,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188::0000 -
Wernisaż - otwarcie wystawy fo-
tograficznej pt; “Z przyrodą na
Ty” prowadząca: Maryla Ziele-
niewska-Felak; uczestnicy kursu:
Mieczysław Bańkowski, Krzysz-
tof Dudek, Waleria Guściora, Zby-
sław Janowski, Ewa Loth, Jan Lu-
śnia, Ewa Murawska, Elżbieta
Netter, Ewa Obara, Anna Pokoj-
ska, Dorota Stępniak, Katarzyna
Zasławska-Klekot,  projekt “Kolo-
rowy Świat”  współfinansuje m.st.
Warszawa, Dzielnica Ursynów

1100..0066,, ssoobboottaa ,, ggooddzz.. 1111::0000-
1155::0000 - Dni Ursynowa pod Kopą
Cwila - namioty DKDS-u. Zapra-
szamy do odwiedzenia naszego
stoiska i udziału  w pikniku

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

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

Zapraszay do Galerii Ucznia
w niedzielę 11 czerwca o godz.
17.00 na otwarcie wystawy pn:
“Prezentacje 2016/17” .Wysta-
wa jest podsumowaniem pracy
dzieci i młodziezy z pracowni
plastycznej mieszczącej sie w
Klubie A4 SMB “Imielin”.

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

AAKKAADDEEMMIIAA SSEENNIIOORRAA zzaapprraasszzaa::
88..0066..,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1122..0000

WSZYSTKIE DZIECI SĄ NASZE.
Co wiesz o rozwoju dziecka?,
Czy możesz aktywnie pomóc w
opiece nad dzieckiem?, Nie izo-
luj się, wyjdź do ludzi! ( prowa-
dzi  psycholog, terapeuta, trener
Ewa Sadowska)  Wstęp wolny

1122..0066..,, ppoonniieeddzziiaałłeekk,, ggooddzz..
1144..0000  GIMNASTYKA MÓZGU.
Niefarmakologiczna metoda
oparta na prostych ruchach. Po-
prawia wzrok, słuch, koncentra-
cję, pamięć i sprawność rucho-
wą. Trzeba wziąć karimatę i luź-
ny strój. Prowadzi psycholog, tre-
ner, terapeuta Małgorzata Sygi-
towicz. Wstęp wolny.

W każdej klasie, a znam już niejedną szkołę,
Zawsze jakiś musi znaleźć się wesołek.

Gdy pozuje do zbiorowej fotografii,
Nikt jak on rozśmieszyć klasy nie potrafi.

Choć się zbytnio nie przykłada do nauki,
Gdy coś palnie, pokazuje oba kciuki.

Gdy na przykład recytuje Broniewskiego,
Sypnie żartem i rechocze z byle czego.

Podczas lekcji nie wiadomo z czym wyskoczy,
Bez zmrużenia powiek kłamie w żywe oczy,

Zawsze powie coś dla draki, robi jaja,
Żeby w klasie miała ubaw cała zgraja.

Trzeba przyznać, że jest ciut nierozgarnięty,
Gdy nabroi, to udaje, że jest święty,
Dla pozorów niby modli się i klęczy,

Po czym zjeżdża, jak na nartach, po poręczy.  

Nie potrafi grać w warcaby ani w szachy,
Za to ubaw każdy z niego ma po pachy.
Nie wymyśli sam niczego odkrywczego,
Lecz skutecznie podlizuje się kolegom.

Nie ogarnia, że to zwykli są oszuści,
Zwłaszcza jeden, który zawsze go podpuści,

Lecz nasz pupil nie rozumie o co biega,
Zrobi wszystko co mu każe ów kolega.

Pozostali? Przytakują i się cieszą!
Zwłaszcza ci co intelektem zbyt nie grzeszą.

Jak to można wytłumaczyć? Chodzi o to,
Że dla wielu pożytecznym jest idiotą.

Taki kumpel bywa skarbem dla urwisów, 
Wszyscy znoszą mu dzienniczki do podpisu.

Gdy pół klasy, dajmy na to, wagaruje,
On zwolnienia im seryjnie podpisuje.

A ponieważ zachowuje się pociesznie,
To koledzy, żeby było jeszcze śmieszniej,
Wybierają go dla jaj przewodniczącym.

Wtedy w klasie ma się ubaw niekończący.

I dlatego u nas tak jak w każdej szkole,
Za idola chcemy Jasia mieć Fasolę.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))
TTaakkżżee nnaa ffaacceebbooookkuu

W NASZEJ SZKOLE

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Festiwal dla MYŚLĄCYCH!
Festiwal dla myślących to zupełnie nowa propozycja spę-

dzenia wolnego czasu na rozgrywkach, gdzie najważniej-
sze jest myślenie. Nowa inicjatywa ma na celu zgromadzenie
w jednym miejscu ludzi kreatywnych, otwartych na aktyw-
ność, w których użycie mózgu jest na pierwszym miejscu! Z
inicjatywą taką wystąpiła młodzeż z Gimnazjium nr 7 i CLVI
Liceum Ogólno-kształcącego Integracyjnego „Przy Łazien-
kach Królewskich„ ul. Podchorążych 49/61 w Warszawie, a
koordynatorem przewodniczący Rady Rodziców p. Adam
Zieliński. Podczas festiwalu, który w tym roku odbędzie się
trzykrotnie, zorganizowane zostanie wiele form współza-
wodnictwa w dyscyplinach takich jak: układanie puzli na
czas, konwenty gier planszowych, turnieje szachowe ,w war-
caby i inne .Sekcja Brydża Sportowego NOK zorganizuje i
przeprowadzi Turniej par. Pierwszy w dniu 17 czerwca o
godz.12.00. Zapisy u sędziego Turnieju do godz.11.30. Regu-
lamin na www.nok.art.pl.

Cechą charakterystyczną Festiwalu jest jej otwartość, a pro-
pozycję nowych konkurencji i pomysły samej formuły Festi-
walu, przełożą się na wysoki poziom jedynej w swoim rodza-
ju imprezy. Dodatkowe informację pod tel K: 602282828.

Dwa następne Festiwale : 09.09.2017 r. i 02.12. 2017r. w
tym samym miejscu.

Widoczne działania 
URSYNOWSKIEJ 
RADY SENIORÓW 

Dzięki inicjatywie Ursynowskiej Rady  Seniorów i bardzo
dobrej współpracy z dzielnicą, seniorzy  Ursynowa mogą już
korzystać z darmowych wstępów na siłownię, jak również
ze zniżkowych kuponów do Multikina. Z okazji  40 lecia ob-
chodów Ursynowa Total Fitness oferuje  seniorom 40 bez-
płatnych dni w klubie na Ursynowie przy ul Puszczyka 7.
Darmowy wstęp na siłownię obowiązuje w godzinach otwar-
cia klubu w wyznaczonych poniżej terminach już od maja.
W kolejnych miesiącach będą to:  13 -19 , czerwca, 18 - 24
lipca, 15 - 21 sierpnia, 12 -18 września, 10 -14 październi-
ka. Godziny otwarcia klubu od poniedziałku do piątku : 6.00
- 23.00  weekendy: sobota ; 8.00 - 20.00, niedziela; 9.00 -
20.00 

Na filmowe  wtorki dla  Seniora zaprasza  MULTIKINO. Ku-
pony  upoważniające do zakupu biletu za 15 zł  na dowolny se-
ans 2D we wtorki dla Seniora (powyżej 60 lat) dostępne  będą
w Urzędzie Dzielnicy Ursynów w recepcji, podczas Dni Ursyno-
wa 10 czerwiec w namiocie Rady Seniorów - Dzielnicy Ursynów,
oraz w Multikinie w kawiarni po lewej stronie.   

Kupony  ważne  będą  do 31 lipca 2017 roku.
To pierwsze tak widoczne osiągnięcia  ,,młodej” Rady Senio-

rów.  Rada  pełni   również dyżury  w Urzędzie Dzielnicy  Ursy-
nów   w pokoju  nr 230. W tym miesiącu  będzie to  13 i 27 czerw-
ca. Następne dyżury  już po wakacjach w każdy drugi i czwar-
ty wtorek miesiąca.  Można nam  zgłaszać problemy  seniorów
z jakimi stykają się na co dzień . 
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