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W lach pięćdziesiątych ubie-
głego wieku chór Czejan-
da śpiewał na antenie

Polskiego Radia swoisty hymn pod-
noszonej z ruin powojennej War-
szawy: „Budujemy nowy dom, jesz-
cze jeden nowy dom, naszym przy-
szłym lepszym dniom, Warsza-
wo!”Ważna zwrotka w tekście owej
piosenki brzmiała tak:„Niech się
mury pną do góry, kiedy dłonie
chętne są, budujemy betonowy, no-
wy dom”.Czasy były takie, że lu-
dzie nie bardzo mieli dach nad gło-
wą, więc z konieczności do poszcze-
gólnych mieszkań dokwaterowy-
wano przymusowych lokatorów.
Pamiętam, że moja ciotka była ta-
kim nieproszonym gościem w lo-
kalu na Miedzianej, sypiając mię-
dzy wiecznie pijaną główną loka-
torką a jej nieustannie szczający-
mi na podłogę kundlami. Głód
mieszkań był przeogromny i tak
naprawdę dopiero teraz w wystar-
czającym stopniu zaspokajają go
deweloperzy – tyle że ceny metra
kwadratowego już nie tak przystęp-
ne, jak to było za komuny w spół-
dzielniach mieszkaniowych. 

Dziś raczej się w Warszawie
nie narzeka na niedostatek
budynków mieszkalnych i

biurowych. Tym bardziej, że dewe-
loperka rozwija się wciąż we wprost
szalonym tempie i miastu zabiera
się kolejne zielone tereny w celu za-
budowy. Beton wkroczył w miejsce

zieleni na piękne tereny Wilanowa
i ogarnął mokotowską skarpę. Tyl-
ko cudem udało się uchronić przed
zabetonowaniem zabytkowy teren
Wyścigów Konnych na Służewcu.
Tak zwany Zielony Ursynów, któ-
rym miały być dzisiejsze Kabaty,
niemal w stu procentach wyzbył się
naturalnych walorów i poprzez ty-
powo śródmiejską zabudowę stra-
cił charakter suburbii. Całe szczę-
ście, że ocalały piękne połacie ziele-
ni Północnego Ursynowa, a przede
wszystkim urokliwy rejon Kopy
Cwila, pod którą mieszkańcy spoty-
kają się co roku z okazji dzielnico-
wej fety – jak to było w ostatnią so-
botę 18 czerwca. 

N ie wszystkie zakątki nasze-
go sąsiedztwa mają jednak
tyle szczęścia. Przykładem

rozpasania budowlanego stał się
dawny Służewiec Przemysłowy,
który zyskał ostatnio w potocznym
języku warszawiaków ponurą na-
zwę Mordoru. Dopuszczono tam
do powstania istnego zagłębia biu-
rowego, nie bacząc na problemy z
dojazdem – nie do rozwiązania na-
wet w perspektywie wielu lat. Kto
tylko chciał, otrzymywał (i chyba
nadal otrzymuje) od miasta wa-
runki zabudowy, no i hulaj dusza!
W efekcie takich działań w rejonie
Domaniewskiej i Postępu robi się
komunikacyjne piekło, a pracow-
nicy znajdujących się w owym za-
kątku biur gotowi stawiać swoje
samochody nawet na dachach bu-
dynków. W swoim czasie unieważ-
niono racjonalne plany zagospo-
darowania przestrzennego, żeby
stworzyć istne Eldorado dla dewe-
loperów, no i skutki tego są opłaka-
ne, ponieważ znikły praktycznie
jakiekolwiek ograniczenia – łącznie
z estetycznymi i w rezultacie mamy
budownictwo oparte na zasadzie:
każdy wuj na swój strój. 

T ym sposobem można było
na przykład wsadzić w tak
prestiżowym miejscu jak

mający zabytkowe otoczenie plac
Piłsudskiego – szklaną plombę biu-
rowca, noszącego nazwę Metropo-
litan, od strony architektonicznej
prezentującego się jako nieco więk-
szy Cedet (będący w czasach PRL
absolutną nowinką Centralny
Dom, Towarowy, czyli Galeria Mo-
kotów zgrzebnego socjalizmu). 

J an Śpiewak („Miasto jest na-
sze”) uważa, że Polska mi-
nionego 15-lecia, a przede

wszystkim Warszawa to swoiste
ofiary dyktatury deweloperów, go-
towych w każdym miejscu jechać z
mieszkaniówką lub biurowcami

równo z trawą, ale przy tym obar-
czających swoją klientelę oraz wła-
dze samorządowe kosztami stwo-
rzenia odpowiedniej infrastruktu-
ry, sieci sklepów i szkół, a w głów-
nej mierze – stwarzających coraz
większe problemy transportowe.

W e wspomnianym Mordo-
rze, gdzie na śmieciów-
kach pracuje kwiat war-

szawskiej młodzieży, widać mnó-
stwo desperatów, dojeżdżających
do pracy – nawet zimą – rowerem.
Miasto bowiem pozwala na wynaj-
mowanie pomieszczeń biurowych
przy założeniu, że za miejsca par-
kingowe trzeba wnosić dodatkową
opłatę, niewliczaną w czynsz. W
efekcie wiele miejsc na podziem-

nych parkingach zieje pustką, bo
zajęte są tylko te dyrektorskie,opła-
cane przez firmę wynajmującą lo-
kal. Tymczasem reszta pracowni-
ków parkuje w rozpaczy na chodni-
kach i trawnikach, a do niedawna
owi desperaci zajmowali całymi
dniami pobliski parking wspomnia-
nej Galerii Mokotów, blokując miej-
sca rzeczywistym klientom. Jeśli do
tego dodamy masowe przepędzanie
lokatorów z szalbierczo reprywa-
tyzowanych kamienic, można się
dopiero zorientować, jaką perspek-
tywę funduje mieszkańcom mia-
sto stołeczne Warszawa. 

Z łezką w oku wspominam
pierwszy nowoczesny biuro-
wiec (Curtis Plaza u zbiegu

Domaniewskiej i Wołoskiej), po-
stawiony na Służewcu Przemysło-
wym przez Zbigniewa Niemczyc-
kiego na początku lat 90-tych ubie-
głego wieku, czyli jeszcze u naro-
dzin nowej Polski. Niemczycki,
człek wielkiej kultury i prawdziwy
patriota, wyszedł wtedy społecz-
nemu zapotrzebowaniu naprze-
ciw. Późniejsi inwestorzy służewiec-
cy wychodzili już z brutalnego za-
łożenia: po nas choćby potop – i są
teraz przeklinani, choćby przez
mieszkańców willowego Mokoto-
wa w tamtej okolicy, wdychających
więcej spalin samochodowych niż
powietrza. 

N ie dziwię się więc wielu fir-
mom, wynajmujących do-
tychczas powierzchnię biu-

rową w Mordorze, że czym prędzej
stamtąd uciekają. Tym bardziej,
że planowana w najbliższym cza-
sie kolejna przebudowa Marynar-
skiej ma potrwać aż dwa lata i do-
datkowo zakorkować lokalny
ruch, którego nie jest w stanie szyb-
ko rozładować coraz bardziej za-
tkana Puławska – kiedyś bardzo
przestronna arteria, a dziś przez
większą część dnia może najwięk-
sza w Warszawie droga przez mę-
kę, przedłużającą się niestety na
kolejnym odcinku od Piaseczna do
Góry Kalwarii. 

N ie ma co, południowa część
miasta, mimo budowanej
dość żwawo trasy S-2, sta-

je się najbardziej zapyziała od stro-
ny komunikacyjnej. Bo na Puław-
skiej mamy już zupełnie niezsyn-
chronizowane światła sygnaliza-
cyjne co sto metrów, a obiecanej
już dawno dwupasmówki Piasecz-
no – Góra Kalwaria, jak nie było,
tak nie ma. 

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

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

NN ii ee cc hh  ss ii ęę  mm uu rr yy  pp nn ąą  dd oo  gg óó rr yy .. .. ..NN ii ee cc hh  ss ii ęę  mm uu rr yy  pp nn ąą  dd oo  gg óó rr yy .. .. ..

RYS. PETRO/AUGUST
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JJaakk ddłłuuggoo iissttnniieejjeecciiee jjuużż nnaa
rryynnkkuu?? 

MEDICAL OFFICE s.c. po-
wstała w 2004 roku, a od roku
2006 prowadzimy NZOZ Medi-
cal Center. Teraz właśnie ob-
chodzimy 10-lecie założenia
przychodni. Celem naszej dzia-
łalności jest zapewnienie pro-
fesjonalnej i kompleksowej
opieki medycznej, począwszy
od podstawowej opieki zdro-
wotnej, poprzez opiekę specja-
listyczną i rehabilitację, aż po
opiekę w domu pacjenta.

SSłłyysszzaałłaamm żżee ffiirrmmaa rroozzwwiijjaa ssiięę
bbłłyysskkaawwiicczznniiee?? CCzzyymm ssiięę kkiieerruu-
jjeecciiee ww rroozzwwiijjaanniiuu sswwoojjeejj ooffeerrttyy??

Myślę, że osiągnęliśmy wiele
w okresie 10 lat. Duży nacisk
kładziemy na rozwój firmy.
Dzięki  kolejnym dotacjom unij-
nym m. in. „„IInnffoorrmmaattyyzzaaccjjaa oorraazz
wwddrroożżeenniiee eelleekkttrroonniicczznneejj ddookkuu-
mmeennttaaccjjii mmeeddyycczznneejj zzaa ppoommooccąą
ee-uussłłuuggii ww MMeeddiiccaall CCeenntteerr”” mo-
żemy zapewnić naszym pacjen-
tom coraz to nowsze rozwiąza-
nia i kompleksową opiekę w jed-
nej placówce, w tym e-usługę.
To usługa, która umożliwi pełne
załatwienie danej sprawy dro-
gą elektroniczną w tym: zapis

do lekarza, dostęp do skiero-
wań, recept i zwolnień lekar-
skich, wyników wykonanych ba-
dań, jak również dostęp do peł-
nej dokumentacji medycznej.
To wszystko będzie  możliwe
dzięki wdrożonym dodatkowym
mechanizmom personalizacji w
celu ochrony danych osobowych
i dostosowania sposobu świad-
czenia do szczególnych uwarun-
kowań i potrzeb klienta.

JJaakkiiee ppoorraaddnniiee mmoożżnnaa zznnaalleeźźćć
ww PPaańńssttwwaa ppllaaccóówwkkaacchh?? 

Od wielu lat współpracujemy
z NFZ,  dzięki czemu  większość
z naszych poradni jest bezpłat-
na.. Wychodząc naprzeciw na-
szym klientom otworzyliśmy
również odpłatne poradnie wy-
sokospecjalistyczne, tj.  porad-
nię leczenia bólu, poradnię le-
czenia ran, podologię – leczenie
stopy cukrzycowej, poradnię
zdrowia psychicznego, dzięki
którym odnieśliśmy wiele suk-
cesów w przywracaniu zdrowia
naszym pacjentom. Dla stałych
klientów wprowadziliśmy karty
rabatowe 10-15% oraz ceny pro-
mocyjne.. 

CCzzęęssttoo ppoo wwiizzyycciiee uu lleekkaarrzzaa
oottrrzzyymmuujjeemmyy sskkiieerroowwaanniiee nnaa

rróóżżnnee bbaaddaanniiaa,, ggddzziiee jjee wwyykkoo-
nnuujjeecciiee?? 

Większość naszych pracowni
diagnostycznych mamy na miej-
scu m. in.: pracownię USG, DOP-
PLER, PCI, EKG, ECHO SERCA,
uroflometrię, spirometrię itd.
Wykonujemy także badania la-
boratoryjne w pełnym zakresie,
badanie słuchu, alergiczne testy
skórne oraz badania kierowców
i badania w zakresie medycyny
pracy. W ramach otrzymanego
dofinasowania powstanie rów-
nież pracownia RTG. 

OOdd jjaakkiieeggoośś cczzaassuu ffuunnkkccjjoonnuu-
jjee ttaakkżżee rreehhaabbiilliittaaccjjaa.. NNaa jjaakkiiee
zzaabbiieeggii mmoożżnnaa ssiięę zzaappiissaaćć?? 

W  2014 roku nasza placówka
zakupiła wiele nowych, specjali-
stycznych sprzętów oraz zatrud-
niła wykwalifikowanych fizjote-
rapeutów do pracy z dziećmi i
dorosłymi.. Zakres zabiegów jest
bardzo obszerny, są to m. in.:
prądy, jonoforeza, elektrostymu-
lacja, magnoterapia, laserotera-
pia, światłolecznictwo, kriotera-
pia, kinezyterapia, itd. 

Jeśli nie chcemy rozpoczynać
rehabilitacji a jedynie poprawić
naszą kondycję , możemy zapi-
sać się na gimnastykę uspraw-
niającą w grupach 10. osobo-
wych, która odbywa się 2 razy w
tygodniu. Zajęcia podzielone są
na grupy dla dzieci i dla doro-
słych. Obecnie na gimnastykę
uczęszcza ok. 100 osób.  Jeśli nie
lubimy pracować w grupie, mo-
żemy skorzystać z zajęć indywi-
dualnych lub masaży.

W trosce o naszych pacjentów
prowadzimy bezpłatne konsulta-
cje, które pomagają ocenić stan
zdrowia i dobrać odpowiednie
metody leczenia. 

CCzzyymm zzaajjmmuujjee ssiięę ffuunnddaaccjjaa
MMeeddiiccaall CCeenntteerr?? 

Celem Fundacji jest działal-
ność na rzecz dobra publicznego
ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb środowisk osób niepeł-
nosprawnych i przewlekle cho-
rych w zakresie ochrony zdro-
wia, aktywizacji zawodowej,
opieki socjalnej, oświaty, nauki i
kultury, wypoczynku i rekreacji.

Żyjemy coraz dłużej. Wraz z
wiekiem narastają problemy z
poruszaniem się i codzienną ak-
tywnością, do której z jednej
strony jesteśmy przyzwyczajeni,
a z drugiej jesteśmy zmuszani
przez presję bycia ciągle mło-
dym. W pewnym momencie ko-
nieczne jest wsparcie naszego
organizmu przez fachową reha-
bilitację. Zabiegi finansowane
przez NFZ są trudno dostępne i
często trzeba czekać na rehabili-
tację wiele miesięcy. Gabinety
prywatne są natomiast drogie.

Jeśli problem jeszcze Ciebie
nie dotyczy, pomyśl o innych,
tych, którzy nie mogą korzystać
z zabiegów, ponieważ ich na to

nie stać. Fundacja Medical Cen-
ter gromadzi środki, dzięki któ-
rym Twoja rodzina lub Twój są-
siad i sąsiadka będą mogli
uczestniczyć w takich zajęciach.

JJaakkiiee uussłłuuggii wwyyrróóżżnniiaajjąą PPaańń-
ssttwwaa nnaa ttllee iinnnnyycchh pprrzzyycchhooddnnii??

W naszej przychodni można
znaleźć wiele usług, które znacz-
nie różnią się od typowej placów-
ki. Dla każdego staramy się, stwo-
rzyć warunki, dzięki którym przy-
chodnia nie będzie się kojarzyła
tylko z wizytą u lekarza. Dla ko-
biet w ciąży prowadzimy szkołę
rodzenia, dla osób odchudzają-
cych się poradnie dietetyczną i
gimnastykę. Każdy może skorzy-
stać także z psychoterapii indy-
widualnej i grupowej. Przy każdej
nadarzającej się okazji organizu-
jemy także szkolenia i warsztaty
edukacyjne. W naszym biurze pa-
cjenci mogą również wypożyczyć
książkę, dzięki czemu czas spę-
dzony w poczekalni lub domu nie
będzie się  dłużył.

DDzziięękkuujjęę bbaarrddzzoo zzaa rroozzmmoowwęę..
NNaa ppeewwnnoo sspprraawwddzzęę ii sskkoorrzzyyssttaamm
zz ttaakk sszzeerrookkiieeggoo zzaakkrreessuu uussłłuugg.. 

Jak widać zdrowy tryb życia
dosłownie puka do naszych drzwi
– nie musimy daleko jeździć i szu-
kać rozwiązania jak być zdro-
wym. Dla mnie przychodnia Me-
dical Center jest czymś w rodzaju
odkrycia - pokazuje przychodnie
w zupełnie innym świetle. Czas
spędzany w służbie zdrowia nie
musi być męczący i nudny, może-
my tu również czuć się dobrze i
spełniać swoje potrzeby. 

R o z m a w i a ł a  A n n a  S t y ś

Kompleksowa opieka medyczna w MEDICAL CENTER

„Zdrowie najwyższą wartością człowieka”
Zdrowy styl życia mówiąc eufemistycznie jest w mo-
dzie. Staramy się nadążyć za uciekającym życiem,
uprawiać sporty i zdrowo się odżywiać. Tylko gdzie bę-
dziemy mieli 100 % pewność, że czynności, jakie wyko-
nujemy, są pod czujnym okiem lekarza i nie działamy
na swoją niekorzyść? Ciężko znaleźć miejsce w którym
będziemy czuli się bezpiecznie, takie, gdzie nie ograni-
cza nas ani wiek, ani schorzenia z którymi się boryka-
my. Jednym z takich miejsc, gdzie możemy zarówno le-
czyć jak i zapobiegać chorobom, jest przychodnia Medi-
cal Center. Skontaktowaliśmy się z jednym z właścicieli
przychodni Panią Renatą Blukacz, aby zadać jej kilka
pytań na temat zdrowego trybu życia. 
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W piątek 24 czerwca mija termin, w
którym mieszkańcy mogą oddać głos na
projekty zgłoszone w obecnej edycji
Budżetu Partycypacyjnego. Na
realizację projektów przewidziano
kwotę ponad 6 mln zł, a poparcie
konkretnych projektów można wyrazić
zarówno głosując tradycyjnie
papierowo, jak również za
pośrednictwem internetu.

„Niezmiennie zachęcam mieszkańców do udziału w głosowaniu na projekty zgłoszone do obecnej
edycji Budżetu Partycypacyjnego.  Po pierwsze dlatego, że jest z czego wybierać. Rekordowa liczba
97 projektów to gwarancja, że każdy mieszkaniec naszej dzielnicy znajdzie coś dla siebie. Efekty
projektów z budżetu partycypacyjnego są najbardziej odczuwalne dla społeczności lokalnych i tym
bardziej, mając tak dużo możliwości, należy wykorzystać szansę i zdecydować co jest ważne i co
powinno być zrealizowane. Po drugie - mamy rekordową kwotę 6 mln 200 tysięcy złotych do
rozdysponowania. Nie tylko warto, ale wręcz należy wypowiedzieć się w sprawie tego, na co te
pieniądze mają być przeznaczone. To przecież bardzo duża kwota i  liczę na to, że mieszkańcy
Ursynowa jak zwykle staną na wysokości zadania i wykorzystają dwa ostatnie dni na wyrażenie
swojego zdania na tak ważny temat. Termin głosowania upływa w piątek o północy 24 czerwca” – mówi
Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.

W dniu 14 czerwca 2016 r. w siedzibie
Ochotniczej Straży Pożarnej Dzielnicy
Wesoła, odbyła   się   V edycja  konkursu
pn. „Seniorzy mają talent” . Jest to pro-
jekt realizowany przez osiem warszaw-
skich Ośrodków Pomocy Społecznej z na-
stępujących dzielnic:  Ursynów, Żoliborz,
Bielany, Wesoła, Białołęka, Rembertów,
Wawer, Śródmieście. 

Konkurs odbył się pod honorowym patrona-
tem burmistrzów wskazanych dzielnic, w tym
burmistrza Ursynowa Roberta Kempy. Dzielnicę
w czasie konkursu reprezentował  Piotr Zalewski
, zastępca burmistrza. 

Uczestnicy konkursu prezentowali swoje umie-
jętności, talenty i pasje w pięciu kategoriach, by-
li  oceniani przez jury złożone z  reprezentantów
poszczególnych dzielnic.

Ursynowskich seniorów reprezentowali uczestni-
cy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w składzie:
Barbara Skoraczewska – Molenda, Genowefa Orze-
chowska, Krystyna Molasy, Teresa Matela, Ewa Po-
bóg – Pągowska,  Irena Wuttke – Miszczak, Jadwiga
Borkowska,  Teresa Banaszkiewicz, Edward Gałaj –
którzy wystąpili w kategorii: taniec, prezentując
układ taneczny do znanego przeboju  zespołu Red-
nex, pt. „Cotton Eye Joe”, za który zdobyli III miejsce.

W kategorii prace plastyczne: grafika, fotogra-
fia, swoje prace zaprezentowały Panie: Krystyna
Molasy, Krystyna  Włodarczyk  oraz  Irena Wutt-
ke - Miszczak, która zdobyła III miejsce. W kate-
gorii prace plastyczne: malarstwo, rękodzielnic-

two, inne techniki, swoje prace prezentowały pa-
nie: Teresa Banaszkiewicz, Teresa Dmochowska,
Jadwiga Borkowska,  Teresa Zawalich, Teresa Ma-
tela, Irena Wuttke – Miszczak. W kategorii litera-
tura swoje niezwykłe umiejętności recytatorskie
przedstawiła Jadwiga Włosek.

„Staramy się, aby oferta skierowana do senio-
rów była jak najszersza, i dawała seniorom moż-
liwość samorealizacji na wielu płaszczyznach
funkcjonowania. Ten konkurs jest tego najlep-
szym przykładem” - powiedział Piotr Zalewski. 

W Galerii Wieża w kościele
pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego, odbył się 7
czerwca wernisaż wystawy
ursynowskich plastyków
pn. Ursynowskie Spotka-
nia Twórców. Była to 12.
edycja artystycznych kon-
frontacji malarzy, rzeźbia-
rzy i grafików, mieszkają-
cych, tworzących i związa-
nych z Ursynowem.

W gościnnych progach Galerii
powitał zebranych na wernisażu
artystów, reprezentujący Para-
fię, ks. kanonik Paweł Sobstyl.
Głos zabrał również obecny na
wernisażu zastępca burmistrza
Dzielnicy Ursynów Łukasz Cioł-
ko, który pogratulował i podzię-
kował kuratorom Wystawy, jak
również całemu środowisku ur-
synowskich plastyków, za chęć i
entuzjazm tworzenia, czego naj-
lepszym dowodem jest poziom
artystyczny prac biorących
udział w tegorocznych Ursynow-
skich Spotkaniach Twórców.

„Bardzo się cieszę, że lokalni
twórcy mają możliwość spotka-
nia we własnym gronie oraz z
odbiorcami ich sztuki. Katalog

sfinansowany przez Urząd Dziel-
nicy jest niezwykle wartościo-
wy, ponieważ dokumentuje ta-
lenty mieszkańców Ursynowa.
Nie od dziś wiadomo, że Ursy-
nów słynie ze swoich artystów”–
powiedział zastępca burmistrza
Łukasz Ciołko. 

Kuratorami wystawy są Ma-
ria Wollenberg-Kluza i Jan Rylke.
Dzięki wsparciu finansowemu

Urzędu Dzielnicy Ursynów w
Galerii Wieża udało się zgroma-
dzić ponad 70 twórców repre-
zentujących różne trendy, tech-
niki i style.

Wystawa będzie czynna do 30
czerwca:

– w dni powszednie w godz.
16.00-20.00,

– w niedzielę w godz. 11.00-
14.00 i 16.00-20.00.

Jak co roku Dzielnica Ursynów przygo-
towała ciekawą i zróżnicowaną ofertę
zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także
kulturalno-artystycznych. Zajęcia są
przeznaczone dla dzieci w różnym wie-
ku i dostępne zarówno dla grup zorga-
nizowanych, jak i indywidualnych
uczestników.

„Są oczywiście popularne, sprawdzone pro-
pozycje, ale staramy się również nadążać za
zmieniającymi się zainteresowaniami i stąd no-
wości – w tym roku są to chociażby zajęcia z na-
uki jazdy na rolkach. Wierzę, że atrakcyjne i cie-
kawie przeprowadzone zajęcia ruchowe  w trak-
cie wakacji spowodują, że wiele dzieci złapie
bakcyla sportu i również w trakcie roku szkolne-

go będzie rozwijać pasje związane z aktywnością
fizyczną.” – mówi zastępca burmistrza Rafał Mia-
stowski. „Dla tych, którzy niekoniecznie szuka-
ją zorganizowanych form zajęć, obok programu
„Lato w Mieście” funkcjonować będą również
otwarte dla mieszkańców i nadzorowane przez
animatorów sportu szkolne boiska” – dodaje wi-
ceburmistrz. 

W ramach „Lata w Mieście” do dyspozycji przez
całe wakacje będą obiekty Ursynowskiego Cen-
trum Sportu i Rekreacji (choć nie wszystkie w
jednym czasie – należy wziąć pod uwagę prze-
rwy technologiczne).  Dzieci będą mogły spędzić
czas na basenach, halach sportowych oraz  grać w
tenisa stołowego. Nowością przygotowaną przez
UCSIR są warsztaty „Kevin sam na wakacjach”,
podczas których znany z telewizji strażak Kevin
Aiston opowie dzieciom o zagrożeniach, z jakimi
można spotkać się w trakcie spędzania wolnego
czasu w trakcie wakacji. Spotkania z sympatycz-
nym Anglikiem odbędą się od 27 czerwca do 1 lip-
ca w hali sportowej przy Hawajskiej 7.

W sierpniu dzieci i młodzież będą miały po-
nownie (zajęcia odbywały się już w trakcie ferii zi-
mowych) szansę, aby pod opieką instruktorów
zmierzyć się  ze ścianką wspinaczkową w Liceum
nr 63, przy ul. Hirszfelda. W dwóch z ursynow-
skich wakacyjnych punktach edukacyjnych od-
będą się zajęcia ogólnorozwojowe o profilu za-
paśniczym z elementami gier i zabaw sprawno-
ściowych. Poprowadzi je nie byle kto, bo mistrz
świata w zapasach w stylu klasycznym z 1986 ro-
ku, Andrzej Malina. Zajęcia zapaśnicze przezna-
czone są tylko dla grup zorganizowanych

Nowością w tym roku będzie nauka jazdy na rol-
kach. Od 18 lipca do 5 sierpnia (w dni powsze-
dnie) w Szkole Podstawowej nr 330, przy ul. Man-
darynki 1 doświadczeni i wykwalifikowani in-
struktorzy ze szkoły Rollschool pokażą dzieciom,
jak rozpocząć przygodę z tym sportem. 

Podstawą oferty kulturalno-artystycznej tra-
dycyjnie są ursynowskie spółdzielcze placówki
kulturalne oraz seanse w „Multikinie”. Na dzieci
czekają m. in. warsztaty muzyczne, plastyczne i te-
atralne, ciekawe zajęcia przygotowały także ursy-
nowskie biblioteki. Dokładny program „Lata w
Mieście” na Ursynowie znajduje się na stronie
http://ursynow.pl/lato-w-miescie-2016/

Szkoła Podstawowa nr
319  im. Marii Kann otrzy-
ma  5 nowych sal lekcyj-
nych, powiększone zosta-
ną także szatnia i stołów-
ka.  Prace remontowe po-
trwają do grudnia, a ich
całkowity koszt to prawie
2,2 mln złotych. 

Zgodnie z informacjami  z Urzę-
du Dzielnicy Ursynów: „zaplano-
wano rozbudowę stołówki szkol-
nej, nowej szatni oraz budowę no-
wej klatki schodowej prowadzącej
na piętro. Na piętrze powstaną 3
sale lekcyjne z zapleczem pomoc-
niczym i sanitariatami (nadbudo-
wa nad istniejącą szatnią), w skład
której wchodzić będą 2 sale lekcyj-
ne i 3 pomieszczenia pomocni-
cze”.  Prace remontowe nie obej-
mą dróg dojazdowych i chodni-
ków,  które zostaną nienaruszone.
Przeprojektowany zostanie nato-
miast  skwer przed budynkiem
szkoły, wobec czego konieczne
będzie usunięcie niektórych
drzew i krzewów  oraz dokonanie
nasadzeń zastępczych.

–„Rozbudowa SP 319 to kolej-
na ważna inwestycja w ursynow-
ską edukację. Pięć sal lekcyjnych
oraz powiększenie szatni i stołów-

ki bez wątpienia w znaczący spo-
sób poprawią komfort uczniów i
stanie się to już w tym roku. Wraz
z dyrekcją szkoły i  wykonawcą
tej inwestycji wprowadzamy ta-
kie rozwiązania, aby prace remon-
towe były jak najmniej uciążliwe
dla uczniów. Harmonogram prac
zaplanowano tak, aby w paździer-
niku uczniowie mogli korzystać
z powiększonej stołówki” – mówi
o inwestycji Robert Kempa, bur-
mistrz Ursynowa.

W podobnym tonie wypowia-
dają się władze szkoły, wskazu-

jąc iż prace remontowe rozwiążą
wiele problemów. „Rozbudowa
naszej placówki jest bardzo waż-
na dla poprawienia standardu
pracy uczniów. Mamy nadzieję,
że umożliwi nam nauczanie na
pierwszą zmianę w klasach IV-VI,
w klasach I-III  natomiast  być mo-
że uda nam się zlikwidować 9. i
10. godzinę lekcyjną, najmłodsi
uczniowie będą kończyć lekcje ok.
15.30, a nie o 17.30.”– podkreśla
Izabela Konwerska-Barciak, dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 319
im. Marii Kann w Warszawie.

Burmistrz Kempa zachęca do głosowania

Zostały już tylko dwa dni!

Program  „Lato w Mieście”  na Ursynowie

Wspinaczka i zapasy z mistrzem olimpijskim

Rozbudowa SP im. Marii Kann

V finał konkursu „Seniorzy mają talent”

Ursynowskie Spotkania Twórców
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W najbliższą sobotę w Słu-
żewskim Domu Kultury
zapraszam na Wzory w
ogrodzie – ekologiczną, ro-
dzinną imprezę nie tylko
dla miłośników ogrodów i
designu. Na targach bę-
dzie można kupić rośliny,
elementy wyposażenia
ogrodu, meble i dodatki. 

Będzie można również wziąć
udział aż w 10 dodatkowych
atrakcjach, warsztatach dla do-
rosłych i dzieci. W programie m.

in. zakładanie zielonych dachów,
tworzenie kokedamy czyli młod-
szej siostry bonsai, oraz porady
naturalnego ogrodnictwa. Bo-
gaty program wydarzeń dla
dzieci – tworzenie mini- ogród-
ków, domki dla owadów poży-
tecznych, ceramika i joga. Po-
nad 50 wystawców pokaże swo-
je projekty prezentujące ekolo-
giczną, naturalną i zrównowa-
żoną stronę projektowania. 

Wzory to nie tylko targi, or-
ganizatorzy zawsze starają się

aby było dużo akcji dla naj-
młodszych, które edukują dzie-
ci w kwestiach ekologicznych i
estetycznych. Warsztat z two-
rzenia mini-ogrodków pozwo-
li dzieciom poczuć się jak doro-
sły ogrodnik, a to co stworzą
będą mogły zabrać ze sobą do
domu, aby obserwować życie
roślin. Akademia  Fotografii
stworzy małe fotograficzne stu-
dio gdzie goście będą mogli
zrobić sobie rodzinny portret a
najmłodsi zajmą się jego sce-
nografią! 

Na koniec imprezy dzieci
zrobią duży, multipokolenio-
wy kolaż. Domki dla owadów
pożytecznych to kolejna akcja
która pozwoli dzieciom po-
znać bliżej świat owadów, oraz
ich obyczaje. W centrum stre-
fy warsztatowej będzie kwiat
olbrzym - instalacja Izy Rut-
kowskiej, przy niej dzieci będą
mogły dowiedzieć się o histo-
rii Łazienek Królewskich - Na
co dzień kwiat dostępny jest
w Starej Kordegardzie dla
wszystkich gości Muzeum.
Można go sfotografować, a na-
wet odpocząć na jego wielkich
liściach. Teraz zawita do Słu-
żewskiego Domu Kultury że-
by zakwitnąć dla wszystkich
okolicznych mieszkańców, tak-
że Ursynowa!

Wstęp oraz udział we wszyst-
kich wydarzeniach jest bezpłat-
ny. Będzie to bardzo ciekawe wy-
darzenie dla całych rodzin!  Słu-
żewski Dom Kultury ul. Bacha
15 godziny otwarcia 11-19. Ser-
decznie zapraszam 

K r y s t i a n  M a l e s a  
R a d n y  U r s y n o w a

P r z e w o d n i c z ą c y  K o m i s j i  A r c h i -
t e k t u r y  i  O c h r o n y  Ś r o d o w i s k a

Służewski Dom Kultury

WZORY - targi designu w ogrodzie 
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W czasie, gdy mądre głowy re-
prezentujące europejskie pań-
stwa (pod hasłem dobroci i tole-
rancji ponad wszystko) prześci-
gają się w pomysłach na rozwią-
zanie problemu związanego z
gwałtownym napływem uchodź-
ców, ludzie szczerze oddani
wspieraniu potrzebujących zbie-
rają siły do wyprawy w głąb
Czarnego Lądu, aby realnie wal-
czyć z biedą i patologiami spo-
łecznymi. 

Celowo wspomniałem o wielkiej
dyskusji wśród unijnych dyplo-
matów na temat nie dającej się

powstrzymać fali uchodźców z Bliskiego
Wschodu, aby zwrócić uwagę, jak media
i szeroko pojęty dyskurs publiczny trak-
tują tę niezwykle delikatną sprawę. Otóż,
jak wiemy, przewałkowane zostały już
wszelkie aspekty ekonomiczne i poli-
tyczne, rzuconych zostało dziesiątki po-

mysłów omawianych w unijnym Parla-
mencie i poza nim, ale tak naprawdę tyl-
ko nieśmiało da się usłyszeć o realnym
pomaganiu ludziom. Myślę przede
wszystkim o tych, którzy niezdolni są do
dalekich wypraw na łodziach i zmusze-
ni są do zostania w sidłach wojny i stra-
chu. Na życie w wolnej od ciągłego nie-
pokoju Europie pozwolić sobie mogą
głównie młodzi i silni mężczyźni (jak wi-
dać było m. in. w znanej już relacji tele-
wizji TVN), a jądro ciemności nabiera
coraz krwawszej głębi. Dalecy od ro-
mantycznych i górnolotnych idei nie-
sprawdzalnych w świecie rzeczywistym,
są wolontariusze, którzy zgodnie z pozy-
tywistycznym hasłem pracy u podstaw,
spotykają się twarzą w twarz z ludźmi za-
mieszkującymi tereny narażone na licz-
ne choroby, biedę, a nawet śmierć. 

I nicjatywą, która szczególnie przy-
kuła moją uwagę jest projekt
ugandyjski tzn. zorganizowana

przez fundację “Serce dla Serca” zbiór-
ka potrzebnych materiałów i wyjazd
wraz z końcem czerwca prywatnych
wolontariuszy do miejscowości Mbara-
ra (ok. 300 km od Kampali, stolicy
Ugandy), gdzie zajmą się pomocą dla
dzieci uczęszczających do okolicznych
szkół i zamieszkujących wybudowany
przez o. Johna Bashaborę sierociniec. 

Warto dodać, że wspomniana
fundacja działa właśnie we
współpracy z ogólnoświa-

towymi organizacjami charytatywny-
mi założonymi przez znanego w Pol-
sce ugandyjskiego kapłana - prekurso-
ra akcji pomocy dla mieszkańców Ugan-
dy. Więcej o polskiej wyprawie opowie-
dział mi Mirosław Dwornikowski, tre-
ner i nauczyciel, pracujący m. in. w
SGGW, który wraz z żoną po raz pierw-
szy weźmie udział w ugandyjskim
przedsięwzięciu. - Gdy możliwości fi-
nansowe pozwoliły na przyłączenie się

do akcji charytatywnej poza granica-
mi Polski, jako pedagog z 25 letnim do-
świadczeniem postanowiłem zgodnie z
wewnętrzną potrzebną pomagania,
wziąć udział i wspierać ludzi nie mają-
cych takich możliwości jakie miałem ja
sam oraz przekazywać wiedzę umożli-
wiającą szybszy i humanitarny rozwój
- wyznał Dwornikowski, który wraz in-
nymi prywatnymi wolontariuszami
podjął się zbiórki potrzebnych materia-
łów dydaktycznych i już niedługo wyru-
sza do Ugandy. Głównym obiektem za-
interesowania organizującej zbiórkę
fundacji były wszelkie potrzebne dzie-
ciom do właściwego funkcjonowania
w szkole rzeczy takie jak: piłki, stroje
sportowe, zabawki, artykuły szkolne,
kredki itd., a ponadto sprzęt elektro-
niczny, dzięki któremu będzie można
wdrożyć pomysł stworzenia klasy inte-
raktywnej tzn. wykorzystującej znane
europejczykom na co dzień i obce tam-
tejszej społeczności multimedia takie
jak: rzutniki, laptopy, odtwarzacze MP3
itp. Chodzi o stworzenie swego rodza-
ju “okna na świat”, pokazanie dzieciom
możliwości, jakie daje sieć interneto-
wa i zobaczenie świata jaki istnieje za
granicami zubożałych afrykańskich
miast. To w ugandyjskich realiach jest
niemożliwe m. in. przez ogromne kosz-
ty użytkowania internetu, dlatego wo-
lontariusze wykupując abonament bę-
dą mogli zapoznać miejscowych, z
czymś co jest powszechne niemalże na
całym świecie, a na co Ugandyjczyków
po prostu nie stać. Oprócz tego zorga-
nizowanych zostanie wiele zajęć mają-
cych na celu zapoznanie z kulturą euro-
pejską takich jak “wychowanie przez
sport”, zabawy śpiewno-taneczne oraz
nauka o zdrowym i higienicznym trybie
życie, gdzie zastosowane będą nowo-

czesne metody wykorzystane po
uprzedniej diagnozie potrzeb. 

Wszystkie te inicjatywy zo-
staną zrealizowane dzięki
wsparciu ludzi przesyłają-

cych wymienione materiały. Na razie
udało się zebrać wiele potrzebnych ar-
tykułów szkolnych, ale wciąż wolonta-
riusze liczą na sprzęt elektroniczny (np.
nieużywane odtwarzacze MP3). Warto
dodać, że udana zbiórka ciągnie za so-
bą kolejne trudności, a mianowicie
związane z transportem drogą lotni-
czą, gdzie jak wiadomo płaci się za wa-
gę i objętość przewożonych bagażów. W
tym z kolei starali się pomóc wolonta-
riusze związani z Agencją “Zebra” i in-
ni pomagający w finansowaniu biletów
lotniczych. Kolejną wartą wyróżnienia
inicjatywą była  zbiórka zorganizowa-
na przez pracowników wydawnictwa
Nowa Era polegająca na skompletowa-
niu jednej paczki, przez jednego pra-
cownika, dla jednego dziecka. Paczki
wysłane zostaną imiennie. 

Ugandyjska wyprawa budzi po-
dziw i szacunek, co jest o ty-
le dziwne, że przecież poma-

ganie powinno być aktem osadzonym
gdzieś na stałe w moralnej naturze czło-
wieka. Co prawda, Ci ludzie wyjeżdża-
ją do Ugandy poświęcając na to cały
miesiąc i przeznaczając własne pienią-
dze, ale przecież my też możemy poma-
gać - w tym przypadku nawet wspiera-
jąc wolontariuszy, wysyłając materiały
potrzebne im do realizacji planu pomo-
cy. Cała akcja zorganizowana została
dla ludzi, którzy nie dostali takiej szan-
sy jak przeciętny europejczyk, i którzy
mogą dostać o wiele lepszy start niż
ten, na który póki co są skazani. Pierw-
szy wylot do miejscowości Mbarara już
28 czerwca. M a c i e j  To p o l e w s k i  

Na Ursynowie odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Kupców-
Inwestorów Giełdy „Na Dołku”. Spotkanie poświęcone było w dużej mierze
przyszłości bazarku, pod którego obecną lokalizacją będzie przebiegać południowa
obwodnica Warszawy. 

Z tego powodu bazarek na kilka najbliższych lat będzie musiał zostać przeniesiony na tymczasowe
miejsce zastępcze. W spotkaniu, oprócz członków i zarządu stowarzyszenia, wzięli udział burmistrz
Ursynowa Robert Kempa oraz Mateusz Witczyński, przedstawiciel firmy ASTALDI, wykonawcy
obwodnicy. 

Podczas rozmowy o przyszłości bazarku kupcy zostali zapewnieni, że bazarek będzie mógł
funkcjonować do końca roku, a firma Astaldi nie będzie się ubiegać o jego likwidację przed upływem
umowy z miastem. Mateusz Witczyński podkreślił, że: „W 2017 firma ASTALDI będzie musiała
rozpocząć prace przygotowawcze na terenie całego przebiegu nowej inwestycji. Teren, który zostanie
jej powierzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), będzie miał status
terenu budowy, a co za tym idzie, firma będzie mogła na nim prowadzić działalność wyłącznie
związaną z budową. To wyklucza dalsze funkcjonowanie bazarku w obecnym miejscu. Mimo
najszczerszych chęci nie ma możliwości odstąpienia od tych założeń”. 

Burmistrz Robert Kempa zapewnił, że urzędnicy Ursynowa są w stałym kontakcie z zarządem
stowarzyszenia odnośnie kwestii znalezienia odpowiedniej lokalizacji tymczasowej dla Bazarku. Na
spotkaniu burmistrz powiedział: „Mam nadzieję, że nowa, tymczasowa lokalizacja będzie spełniała
wszelkie wymagania zarówno kupujących, jak i sprzedających. Docelowo po zakończeniu wszelkich
prac związanych z obwodnicą widzę bazar jako jedną nowoczesną budowlę, która pomieści wszystkich
kupców i jednocześnie będzie wizytówką naszej dzielnicy.” 

Bazarek „Na Dołku” funkcjonuje od wczesnych lat 80. Obecnie składa się ze 100 funkcjonujących
pawilonów handlowych, a w każdy weekend dodatkowo wynajmowanych jest około 300 stanowisk
handlowych na otwartym placu i w alejkach. Każde stanowisko obsługiwane jest na ogół przez 2 osoby, co
daje blisko 800 osób, które utrzymują się z pracy na bazarku. Dla wielu z nich jest to jedyne źródło utrzymania
rodzin. Szacujemy, że łącznie z handlu na bazarku może utrzymywać się prawie 1400 osób. P K

Inicjatywa Mieszkańców
Ursynowa (IMU) postano-
wiła w nietypowy sposób
zająć się tematem zago-
spodarowania tzw. Górki
Kazurki. Działacze stowa-
rzyszenia zorganizowali
konkurs dla ursynowskich
uczniów, w którym – do-
wolną metodą artystycz-
ną – mieli oni przedstawić
swoją wizję tego terenu w
przyszłości. 

Z prawie 130 zgłoszonych prac
wyłoniono najlepsze, a dziecięca
fantazja z powodzeniem mogła
konkurować nawet z profesjonal-
nymi koncepcjami architektów.
Najwięcej zgłoszeń było „pła-
skich” czyli rysunków, obrazków
lub akwareli, jednak nie zabra-
kło też dzieł trójwymiarowych,
wykonanych z niesamowitą pre-
cyzją i dbałością o detale. Pomy-
słów było co niemiara, a otwarte
zasady konkursu pozwoliły dzie-
ciom puścić wodze fantazji.

„My, dorośli, podchodząc do
takiego zadania od razu mamy
w głowie dziesiątki ograniczeń.

Zastanawiamy się nad przepisa-
mi prawnymi, budżetem, trud-
nością wykonania, procedurami
i tak dalej, czasem aż do skrajnej
przesady. Dzieci natomiast są w
stanie patrzeć przez pryzmat po-
mysłu, a nie trudności w jego re-
alizacji. To wspaniałe doświad-
czenie i powinno nam wszyst-
kim przypomnieć, że warto szu-
kać rozwiązań a nie przeszkód”
– powiedział Antoni Pomianow-
ski, prezes IMU. Wśród zapre-
zentowanych pomysłów była m.
in. wieża widokowa, fabryka
słodkości czy futurystyczne,
ogromne „pająki” majestatycz-
nie wspinające się na górkę. 

„Co zaskakujące, większość
tych pomysłów wcale nie jest
niewykonalna. Naprawdę warto
na nie spojrzeć nie tylko pod ką-
tem artystycznym, ale też jako
na ciekawy początek dyskusji o
zagospodarowaniu tego terenu.”
– dodał Pomianowski. 

Niedawno Rada Warszawy
nadała temu terenowi oficjalną
nazwę Parku im. Cichociemnych
Spadochroniarzy AK. Choć w

przeszłości pojawiały się już roz-
budowane koncepcje stworze-
nia na tym terenie m. in. hanga-
rów lotniczych, to póki co żadne
konkretne decyzje jeszcze nie za-
padły. Urząd Dzielnicy planuje
w przyszłości zorganizowanie w
na ten temat konsultacji, aby po-
znać opinie mieszkańców w tym
zakresie.

Uroczyste wręczenie nagród
odbyło się w Szkole Podstawo-
wej nr 336 we wtorek, 14 czerw-
ca. Jak podkreślił podczas uro-
czystości Michał Zenka, wice-
prezes IMU, celem konkursu by-
ło także budowanie wśród mło-
dych osób tożsamości lokalnej.
„Biorąc w nim udział staliście się
gospodarzem swojej okolicy” –
stwierdził Zenka. Nagrody przy-
znano w dwóch kategoriach wie-
kowych: klas I-III oraz IV-VI, a
w konkursie uczestniczyło łącz-
nie 8 szkół podstawowych z Ur-
synowa. Poza głównymi nagro-
dami przyznano także szereg
wyróżnień, a całe wydarzenie
uświetniły dziecięce występy ar-
tystyczne.

Nagrodzone prace można by-
ło obejrzeć w namiocie IMU pod-
czas Dni Ursynowa w minioną
sobotę, a obecnie są one wysta-
wione w SP nr 336 przy ul. Mał-
cużyńskiego 4. Patronujący kon-
kursowi Wojciech Matyjasiak,
wiceburmistrz dzielnicy repre-
zentujący IMU, podziękował za
pomoc w organizacji konkursu
Lucynie Bieniasz-Ząbek, dyrek-
torce szkoły oraz nauczycielkom:
Marzenie Jankowskiej, Ewie
Mamcarz oraz Agnieszce Dzier-
żanowskiej. Zapowiedział także,
że stowarzyszenie planuje zor-
ganizowanie kolejnej edycji kon-
kursu w przyszłym roku – tym
razem na wizję zagospodarowa-
nia terenu nad tunelem Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy.

f o t .  H a n n a  W r ó b e l

Spotkaniu z kupcami Giełdy „Na Dołku”

Bazarek na pewno nie zginie

Uczniowska wizja artystyczna

Moja Górka Kazurka...

Polskie serca dla serc ugandyjskiej młodzieży

Z SGGW do Kampali
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PPAASSSSAA:: PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,, tteeggoorroocczznnee DDnnii UUrr-
ssyynnoowwaa bbyyłłyy wwyyjjąąttkkoowwoo uuddaannee.. WW ppoowwsszzeecchhnneejj
ooppiinniiii bbyyłłaa ttoo nnaajjlleeppsszzaa iimmpprreezzaa oodd wwiieelluu llaatt zz rree-
kkoorrddoowwąą ffrreekkwweennccjjąą......

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Jest mi niezmiernie miło, że
mieszkańcy doceniają naszą pracę. Zawsze stara-
my się, aby każdy ursynowianin mógł i chciał mieć
satysfakcję z imprez organizowanych przez urząd.
Z jeszcze większym zapałem będziemy pracować
w przyszłości. 

NNiiee wwsszzyyssccyy jjeeddnnaakk  bbyyllii ww ssoobboottęę  nnaa DDnniiaacchh UUrr-
ssyynnoowwaa.. CCzzyy mmoożżee PPaann kkrróóttkkoo pprrzzyyppoommnniieećć,, ccoo ssiięę
ddzziiaałłoo??

Tradycyjnie przygotowaliśmy dużo atrakcji za-
równo w miasteczku promocyjnym, jak i na obu
scenach. Po raz pierwszy małą scenę, na której
swoje umiejętności prezentowali najmłodsi – przed-
szkolaki i uczniowie ursynowskich szkół – ustawi-
liśmy na terenie „Olkówka”, przy placu zabaw
„Park Jurajski”. O wspaniałą atmosferę podczas
występów dzieci zadbał prowadzący je Piotr Balic-
ki, trener programu „Mali Giganci”. Dni Ursynowa
to oczywiście prezentacja aktywności instytucji
publicznych, organizacji społecznych, artystów
oraz społeczników. Warto wspomnieć, że odwie-
dziła nas także prezydent Warszawy – Hanna Gron-
kiewicz-Waltz. Dni Ursynowa to przecież jedna z
największych imprez w stolicy. Byli z nami także
żołnierze ze swoim „Miasteczkiem Wojskowym”.
W strefie promocyjnej Urzędu Dzielnicy Ursynów
ogromną popularnością cieszyło się stoisko promu-
jące budżet partycypacyjny i konsultacje społecz-
ne dotyczące zagospodarowania terenu nad Połu-
dniową Obwodnicą Warszawy. Prawdziwą gratką
okazały się również wycieczki wokół Kopy Cwila,
na które ursynowianie mogli udać się zabytko-
wym „ogórkiem”. Na zakończenie Dni Ursynowa
nad Kopą rozbłysły okazałe  sztuczne ognie. 

AA jjaakk ww ttyymm rrookkuu wwyyppaaddłłyy ggwwiiaazzddyy??
Koncerty na „dużej” scenie są zawsze kulmina-

cyjną i najbardziej oczekiwaną częścią naszego
pikniku. Jak zapowiadałem wielokrotnie, istot-
nym elementem, do którego przywiązuję szcze-
gólną uwagę, są występy twórców lokalnych – i tak
też stało się w tym roku.  Mocne brzmienie zapre-
zentowali  laureaci młodzieżowego konkursu mu-
zycznego „Ursynów Music Fest”, czyli zespoły: Rip-
tide,  Raid oraz Paperskin.  Szczególnie dumny je-
stem z występu Ursynowskiego Chóru Iuvenis,
który zaprezentował  najbardziej znane filmowe
motywy muzyczne, tyle że w nowej, nieszablono-
wej wersji. Wykonawcy oczarowali publiczność
wyjątkową aranżacją  oraz dynamiką występu.
Gdy na scenie pojawił się mieszkający na Kabatach
raper TEDE, momentalnie porwał licznie zgroma-
dzoną młodzież. Porwał – i to dosłownie. TEDE na-
wiązał wyjątkową, wręcz elektryzującą więź ze
swoją publicznością. Kulminacyjnym punktem te-
go wieczoru był jednak występ zespołu PERFECT.

Muzycy we wspaniałej formie i pełni pozytywnej
energii, wykonali swoje największe przeboje. Są-
dząc po reakcjach widzów, obydwie gwiazdy wy-
śmienicie się sprawdziły.

AA ccoo nnaass cczzeekkaa ww pprrzzyysszzłłyymm rrookkuu ??
Prawdą jest, że poprzeczkę zawiesiliśmy bardzo

wysoko, co oczywiście nie oznacza, że nie można
zrobić tego jeszcze lepiej. Sądzę, że w przyszłym
roku na scenie pojawią się niemniej spektakular-
ne gwiazdy. Myślę, że można oficjalnie zapowie-
dzieć, iż w związku z jubileuszem 40-lecia Dziel-
nicy Ursynów, który będziemy świętować w 2017
roku, nasza impreza będzie trwała przynajmniej
dwa dni. 

WW ttaakkiimm rraazziiee  zz nniieecciieerrpplliiwwoośścciiąą cczzeekkaammyy nnaa
kkoolleejjnnee DDnnii UUrrssyynnoowwaa,, ii zzwwyycczzaajjoowwoo ppyyttaammyy wwiięęcc,,
ccoo cczzeekkaa mmiieesszzkkaańńccóóww ww  nnaajjbblliiżżsszzyymm cczzaassiiee??

Oczywiście, duże imprezy plenerowe, takie jak
Dni Ursynowa czy Dzień Cichociemnych już się od-
były, jednak zapewniam, że atrakcji, szczególnie
tych plenerowych nie zabraknie. W najbliższy pią-
tek 24 czerwca rusza kolejna edycja koncertów
„Muzycznego Lata na Ursynowie”. Tradycyjnie
koncerty będą odbywać się przed ratuszem Dziel-
nicy Ursynów. Cykl otworzy występ „Orkiestry
Wojskowej w Elblągu” pod dowództwem kpt. Ma-
cieja Skrzypczaka. Orkiestra Wojskowa w Elblągu
jest jedną z najstarszych orkiestr wojskowych w
Polsce. Rodowód orkiestry sięga czasów II wojny
światowej – jej powstanie datuje się bowiem na
maj 1944 roku. W programie ursynowskiego kon-
certu znajdą się orkiestrowe wersje najpopularniej-
szych piosenek wojskowych, znanych między in-
nymi z kolejnych edycji Festiwalu Piosenki Żołnier-
skiej w Kołobrzegu oraz standardy jazzowe i prze-
boje muzyki rozrywkowej. Zapewniam, że warto
przyjść, ponieważ orkiestry wojskowe są wyjątko-
we, obdarzone niezwykłą mocą brzmienia. Pod-
czas kolejnego koncertu, który zaplanowany jest
na niedzielę 10 lipca, wystąpi Orkiestra Repre-
zentacyjna SGGW pod dyrekcją Tomasza Labunia,
która zaprezentuje nowy repertuar w ramach ob-
chodów 200-lecia uczelni. Ostatni koncert z cyklu
„Muzyczne Lato na Ursynowie” zaplanowano na
21 sierpnia.  Amerykańskie standardy jazzowe
oraz bigbandowe, aranżacje muzyki musicalowej
i filmowej zaprezentuje Warsaw Academic Big
Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. 

CCzzyyllii nnaa UUrrssyynnoowwiiee llaattoo pprrzzyywwiittaammyy mmuuzzyycczznniiee??
Tak, ale wskazane koncerty to nie jedyne mu-

zyczne atrakcje w najbliższym czasie. Już dziś za-
praszam na koncerty 24 lipca nawiązujące do
Światowych Dni Młodzieży. Wystąpią: zespół TGD
oraz grupa „Mate.O”. A ponadto w naszym re-
pertuarze w  lipcu i sierpniu mamy koncerty zwią-
zane z pamięcią o  Powstaniu Warszawskim, m. in.
z udziałem Warszawskiego Chóru Międzyuczel-
nianego. Na wszystkie wydarzenia muzyczne ser-
decznie zapraszam. R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S

To była impreza naprawdę wystrzałowa!
W sobotę 18 czerwca już po raz 21. mieliśmy okazję wspólnie świętować Dni Ursynowa organizowane przez Urząd Dzielnicy. Na uczestników czekała moc atrakcji, a pogoda i publiczność jak zwy-

kle dopisały. Zdecydowanie była to jedna z najbardziej udanych imprez ostatnich lat.
Przez ostatnie lata przez scenę tego cyklicznego wydarzenia przewinęły się największe gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej . W tym roku władze dzielnicy postawiły na dwa zupełnie różne biegu-

ny – Perfect oraz Tede.
Popularny raper Tede, na co dzień mieszkający na Kabatach porwał głównie młodszą publiczność. Weterani z Perfectu z wokalistą Grzegorzem Markowskim na czele przyćmili jednak wszystkie in-

ne występujące na przestrzeni lat zespoły i po prostu połączyli pokolenia. Kilkutysięczny tłum zgromadzony pod Kopą Cwila był zgodny – to był fantastyczny koncert.
W ciągu dnia przybyłych pod Kopę Cwila kusiły liczne stoiska gastronomiczne – były lody, wata cukrowa, frytki oraz przeróżne regionalne przysmaki. Dla najmłodszych przygotowano szereg dmu-

chawców i balonów, co chwila organizowano przeróżne gry i zabawy z nagrodami. Nie sposób było się nudzić.
Tradycyjnie już na zakończenie imprezy ze szczytu Kopy wystrzeliły efektowne fajerwerki. Imponujący pokaz sztucznych ogni dopełnił wrażenia, że tegoroczna impreza była naprawdę wystrzałowa.

Ciężko będzie przebić Dni Ursynowa 2016, ale znakomita okazja zdarzy się już w przyszłym roku, kiedy nasza dzielnica będzie obchodzić swoje 40-lecie. Liczymy na co najmniej równie udaną zabawę.

Zastępca burmistrza Łukasz Ciołko, wiceprezes Stowarzyszenia „PROJEKT URSYNÓW”

Urokliwe Dni Ursynowa
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Muśnięcie sztuki to tytuł niedawno otwartej wystawy w Galerii Muzeum Historii
Ruchu Ludowego w Pałacu Blanka ul. Senatorska 14 jest owocem artystycznych
dokonań uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Instytutu Psychiatrii i Neu-
rologii.

WTZ powstał działa już od 1993 r. Jego działalność jest finansowana przez Urząd Miasta Stołecz-
nego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W Warsztacie Terapii Zajęciowej funkcjonują różne pracownie, m. in. pracownia tkacka pracow-
nia ceramiki, pracownia witrażu, pracownia linorytu, pracownia technik różnych, pracownia
stolarstwa. 

Celem zajęć jest odkrywanie przez uczestników przyjemności i radości tworzenia, rozbudzanie ta-
lentów, poszerzanie wiedzy o kompozycji i kolorze przez poznawanie prac znanych artystów. Wyko-
nane prace prezentowane są na wielu wystawach udostępnianych szerokiej publiczności. Biorą udział
w licznych konkursach. 

WTZ ma na celu przywrócenie sprawności pacjentów w stopniu umożliwiającym im powrót do ak-
tywnego i niezależnego życia. W zajęciach WTZ uczestniczy 39 osób, które z powodu zaburzeń psy-
chicznych mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i które zostały za-
kwalifikowane do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej.

Prezentowanie swoich prac pozwala uczestnikom WTZ odzyskać wiarę we własne możliwości, a
ich przychylne przyjęcie przez odbiorców wzmacnia ich poczucie własnej wartości. 

- Terapia przez sztukę i rozwijanie twórczych zainteresowań sprawiają, że zmniejszyła się ilość ho-
spitalizacji wśród uczestników grup plastycznych – wyjaśnia kierownik WTZ mgr Anna Stołowska.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Miniony weekend upłynął w kinie Domu Sztuki SMB
„Jary” pod znakiem bezpłatnego dla widzów przeglą-
du „Z Krakowa na Ursynów”. W programie znalazło
się pięć filmów nagrodzonych na 56. Krakowskim Fe-
stiwalu Filmowym, który zakończył się 5 czerwca.

Przegląd rozpoczęła projekcja kanadyjskiego filmu „Nasz dom”,
w reżyserii Pier-Luc Latulippe’a i Martina Fourniera – nagrodzonej
Srebrnym Rogiem dla reżysera najlepszego pełnometrażowego fil-
mu dokumentalnego w Międzynarodowym Konkursie Filmów Do-
kumentalnych, niespiesznej opowieści o dworku, w którym swoje
miejsce znaleźli ludzie z lekkimi objawami upośledzenia psychicz-
nego, poszkodowani przez życie i los, odtrąceni.

Muzykę można grać na wszystkim – powiadają bohaterowie
szwajcarskiej „Melodii hałasu”, która reżyserce Gittcie Gsell przy-
niosła Złoty Hejnał w Międzynarodowym Konkursie DocFilmMu-
sic. Ci pozytywnie zakręceni osobnicy wydobywają dźwięki z przed-
miotów codziennego użytku, rupieci, czy darów natury – „instru-
mentów” w… orkiestrze warzywnej. 

Najlepszymi filmami przeglądu „Z Krakowa na Ursynów” były fil-
my polskie. Zapamiętajmy nazwisko Zofii Kowalewskiej. Ta zaled-
wie 21-letnia dziewczyna nakręciła „Więzi” – kapitalny dokument
o swojej babci i dziadku. Młoda reżyserka już wie, że aby zachwy-
cić widza, nie trzeba rozciągać filmu do 60 czy 90 minut, jak to się
często dziś zdarza. 

Jej wystarczyło 18, by publiczność zdążyła polubić te dwie star-
sze osoby „po przejściach”. Srebrnego Smoka dla reżysera najlep-
szego filmu dokumentalnego w Międzynarodowym Konkursie Fil-
mów Krótkometrażowych Zofia Kowalewska otrzymała w pełni
zasłużenie.

Po wyświetleniu ciekawych „Figur niemożliwych i innych histo-
rii II” Marty Pajek (Srebrny Lajkonik dla reżysera najlepszego fil-
mu animowanego) przegląd „Z Krakowa na Ursynów” zakończył
się pokazem filmu-triumfatora 56. Krakowskiego Festiwalu Filmo-
wego. „Ikona” Wojciecha Kasperskiego zdobyła Złotego Lajkonika
dla reżysera najlepszego filmu w Konkursie Polskim (nagrodę
ufundował Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich) oraz czte-
ry inne trofea, wśród nich Nagrodę Międzynarodowej Federacji
Krytyków Filmowych (FIPRESCI). Kamera obserwuje pacjentki
szpitala psychiatrycznego w głębi Rosji (niektóre przebywają w
nim od 40 lat!) i ich sędziwego lekarza, który swoimi refleksjami
potwierdza, że choroby psychiczne trafnie nazywano kiedyś cho-
robami duszy. Piękny i mocny film!

Zofia Kowalewska i Wojciech Kasperski mieli w Domu Sztuki cie-
kawe spotkanie z publicznością. Przegląd „Z Krakowa na Ursy-
nów” został sfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów, a zorga-
nizowany wspólnie ze Studiem Filmowym Kalejdoskop. Partnerem
pokazu było Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

A B U

Filmowe hity 
w Domu Sztuki

Muśnięcie sztuki na Senatorskiej



1 0

Patrzcie na ręce, proszę. I myślcie. Ja się dałem raz oszukać. A mam się
za wtajemniczonego w te arkana. Na ślepo (czyli bez żadnych roz-
mów, układów, zapewnień, czegokolwiek) poparłem kiedyś Piotra Gu-

ziała. Nie musiałem. Żadnego interesu. Nic. Czka mi się do dzisiaj to poparcie
dla niego. 

Kiedy widzę go w pisowskiej konstelacji, wydawało się kiedyś rozumnego, wstyd mi. Przed wa-
mi.  Wściekły byłem na HGW za jej wyborcze kłamstwa. I dość. Trzeba było być wściekłym i milczeć.
Albo obnażać te jej kłamstwa i nie popierać byle kogo. A jeśli popierać, to spisać warunki. Ja wte-
dy jeszcze wierzyłem.

Dzisiaj Petru. 20%. Guru opozycji. Był w Poznaniu. I powiedział, że jest przeciw Jackowi Jaśko-
wiakowi, obecnemu prezydentowi. Że wystawi tam konkurenta. Jaśkowiak, społecznik, on „zro-

bił” puchar narodów pod naszą jedyną w hi-
storii prawdziwą narciarkę, Justynę Kowal-
czykównę, Puchar Świata w Szklarskiej. Trze-
ba było, to z własnej kieszeni dopłacił. Petru
bogaty. Komu, gdzie dopłacił? Jaka biografia?

Gdzie społecznikostwo?
On, Jaśkowiak, postawił się wszechmocnej poznańskiej katolicko-pisowsko-kibolskiej mafii. Po-

wiedział swemu „lewicowemu” partnerowi in spe – spier…, kiedy ten zachował się jak ch… Mimo
interesu. Przeciw interesowi. Dzisiaj więc go gryzą. Ci od Kościoła i ci od „lewicy”. Petru popiera je-
go przeciwników. Tych od Grobelnego. Od kato-pisowsko-kibolskiej koalicji. Patrzcie na ręce.
Strzeżcie się. Myślcie. Ja się dałem kiedyś oszukać. Najpierw Palikotowi. Potem, w jakimś sensie,
Petru. Nie jesteście bezpieczni.

a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

WARTO MYŚLEĆ Andrzej Celiński

PATRZCIE NA RĘCE...

„Patrzcie na ręce. Strzeż-
cie się. Myślcie Ja się 
dałem kiedyś oszukać”

W tym roku dzień wcześniej, we wtorek 21 czerwca o godz. 0.34 rozpoczęło się
astronomiczne lato. Życzymy słonecznych dni i wesołych wakacji. Na powitanie
lata wierszyk liryczny:

Wiersz wyróżniony na Turnieju Jednego Wiersza (temat: Róża) na poetycko–muzycznym spo-
tkaniu Dach (69) Stowarzyszenia Autorów Polskich (17 czerwca 2016)

Obsypywano ją kwiatami,
Nosiła całe ich naręcza,

Wiwatowano pod oknami, 
Ponoć sam książę przed nią klęczał.

W Paryżu, w Wiedniu i we Włoszech,
Wszędzie sukcesy, wielka radość,
Barwne bukiety, kwiatów kosze,
Tłum wielbicieli przed estradą.

Adoratorów całe rzesze,
U stóp stu możnych tego świata.

Składali hołd. Błyskały flesze.
Mogła wybierać, tonąc w kwiatach.

Lecz to przemija. Zwiędną kwiaty,
Wolała miłość co trwa dłużej.
Wybrała tego, co przed laty

Przyniósł jej jedną polną różę.

i okolicznościowy limeryk na najkrótszą noc w roku:

NOC KUPAŁY

Raz z dziewicą nad Pilicą koło Spały
Świętowały dwa Michały Noc Kupały.

I ten duży i ten mały,
Nieco ją rozczarowały,

Lecz widziały przecież gały to co brały.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

POLNA RÓŻA

W o j t e k  D ą b r o w s k i

MAŁY KSIĄŻĘ 
NA STOKŁOSACH 

Nie wszyscy pasjonowali się meczem z Ukrainą. Niektórzy wybrali spotkanie z Małym Księciem.
W tym samym czasie, gdy Błaszczykowski strzelał gola, w Domu Kultury na Stokłosach odbywa-
ła się premiera spektaklu wieńczącego cały rok pracy dziecięcego Teatru. 

Emocje wcale nie były mniejsze, a wykonawcy, ich rodzice, dziadkowie i licznie przybyli goście,
wyraźnie przejęci. Nic dziwnego. Urocze widowisko przygotowane pod opieką Zofii Szulakowskiej
(reżyseria) przy pomocy Agnieszki Miodowskiej (scenografia) i Piotra Kurka (dźwięk, światło) spra-
wiło wszystkim dużą przyjemność. To kawał dobrej roboty, rozwijającej dziecięcą wrażliwość i wy-
obraźnię, uczącej obcowania z muzyką i dobrym poetyckim tekstem. Serdeczne gratulacje dla or-
ganizatorów i małych artystów.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Do tego wydarzenia Szko-
ła Podstawowa z Oddzia-
łami Integracyjnymi nr
318 im. J. Ch. Andersena
przygotowywała się pra-
wie 6 miesięcy, ale za to
efekt przeszedł najśmiel-
sze oczekiwania. 

Na dzień 17 maja każda z klas
4-6 przygotowała stoisko na te-
mat wybranego przez siebie pań-
stwa. Wszyscy uczestnicy skupi-
li się na tym, by jak najciekawiej
przedstawić kulturę i różne cie-
kawostki dotyczące wybranego
kraju. Nie zabrakło ważnych po-
staci np. Pippi Pończoszanki i Nil-

sa, którzy „przyjechali” prosto ze
Szwecji oraz Pierrota z Francji.
Były piękne tancerki flamenco z
Hiszpanii, dostojne Greczynki,
egzotyczne Japonki i dżudocy z
Kraju Kwitnącej Wiśni. Nie za-
brakło też smakołyków, z których
słynie każdy kraj. Nauczyciele i
uczniowie mogli spróbować wło-
skiej pizzy i lazanii, posmakować
francuskiej bagietki z dojrzewa-
jącym serem, zjeść koreczki z sa-
lami, poczuć smak hiszpańskiej
paelli, ugasić pragnienie japoń-
ską herbatą czy też łykiem ame-
rykańskiej coca-coli. Było tirami-
su, popcorn i nachosy… dla każ-

dego coś smacznego. Poza po-
znawaniem historii prezentowa-
nych krajów, ich dorobku kultu-
rowego, symboli narodowych i
symboli kojarzonych z danym
państwem, uczniowie rozwiązy-
wali Quiz wiedzy. Z kartkami i
długopisami w ręku odwiedzali
stoiska chcąc zdobyć jak najwię-
cej informacji na temat tych
państw, by z kolei jak najlepiej
wypaść w Quizie i zdobyć punk-
ty dla swojej klasy. Najbardziej
dociekliwymi okazali się ucznio-
wie klas 6b, 6c, 5d i 5b. Osiągnę-
li oni imponujące wyniki – niemal
wszystkie odpowiedzi w testach
wyżej wymienionych klas były
poprawne. 

Chociaż klasy 1-3, z racji wie-
ku, nie włączyły się aktywnie w
przygotowanie stoisk, to jednak
miały okazję je zwiedzić, zapo-
znać się z prezentowanymi cie-
kawostkami i oczywiście posma-
kować kulinarnych specjałów. 

Dla młodszych i starszych
uczniów była to niezmiernie cie-
kawa „podróż” pokazująca kul-
turową odmienność innych kra-
jów. Dzień Kultur Świata to rów-
nież mała lekcja tolerancji – na-
uka szacunku dla innych naro-
dów, ich języka, religii, kultury,
dorobku, ale także poszanowa-
nia jednostki – emigranta,
uchodźcy.

M o n i k a  R ó ż a ń s k a

Szanowna Redakcjo

Zwracam się do Państwa jako mieszkanka Ursynowa oraz w imieniu mieszkańców budynku , admi-
nistrowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Przy Metrze.

Jedno z rozpoznawalnych  miejsc Ursynowa , budynek Centrum Natolin z Galerią Ursynów nie jest nie-
stety jednocześnie miejscem reprezentatywnym dla naszej dzielnicy i administratora Galerii. Otoczenie
wokół niej od wielu lat straszy nas wszystkich skandalicznym brakiem akceptowalnego standardu cywi-
lizacyjnego. To właśnie stare śmietnisko przy budynku mieszkalnym z ul. Raabego 7, niezmienione od nie-
pamiętnych czasów ( mimo zbudownia nowych, schludnych altanek na śmieci w innych miejscach zarzą-
dzanych przez tę właśnie spółdzielnię), bardzo często nieopróżniane i niesprzątane na bieżąco. To również
“chluba” zarządcy - hodowla dzikich gołębi, coś w rodzaju karmnika dla nich, obok parkingu.

Nie skutkują prośby, argumenty związane z zagrożeniem związanym z brakiem zachowania higieny,
przedstawiciel zarządu spółdzielni stwierdził, że “ winni są ludzie, którzy brudzą”. I tak jest od lat, szcze-
gólnie obrzydiwie rzuca się to w oczy w miesiącach letnich i uświadamia ten elementarny brak spełnie-
nia podstawowych standardów higienicznych.

Zresztą całe otoczenie Galerii Ursynów , z nową , bardzo drogą i ekskluzywną siedzibą Spółdzielni Przy
Metrze za pieniądze mieszkańców budynków administrowanych przez nią, pozostawia wiele do życzenia.

( n a z w i s k o  d o  w i a d o m o ś c i  r e d a k c j i )
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Kontrowersje rozwojowe na przykładzie Wilanowa

Oazie zieleni grozi zabetonowanie
Ostatnie dziesięciolecia znamio-
nują zaostrzające się okresowo
kontrowersje wokół inwestycji
realizowanych i planowanych
na terenie warszawskiej Dziel-
nicy Wilanów. Dotyczy to
zwłaszcza Wilanowa Zachodnie-
go, położonego między Al. Wila-
nowską, Skarpą Ursynowską,
Parkiem Natolińskim i ul. Przy-
czółkową. Kolejną falę kontro-
wersji wywołał ostatnio projekt
budowy przez firmę GTS wielko-
powierzchniowej Galerii Wila-
nów przy zbiegu ulic Przyczółko-
wej, Vogla i Branickiego.

Z naczną część Wilanowa Za-
chodniego, będącego wówczas
głównie terenem rolniczym,

pokrytym w znacznej mierze drzewo-
stanem, zakupiła od Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego i właścicieli
prywatnych firma Prokom Investment,
aby kolejne jego partie odsprzedać in-
nym nabywcom pod inwestycje. Zagra-
niczna firma Auchan, nabywca części
terenu, zaplanowała wybudowanie tu
Galerii Handlowo-Usługowej, obejmu-
jącej 250 sklepów i inne obiekty z dro-
gami, placami, garażami dla tysięcy
samochodów.

Opozwolenia inwestycyjne
poczęły ubiegać się także
firmy Carrefour, Metro i

inne. Władze ówczesnej Gminy Wila-
nów /które - jak wynikało z informa-
cji medialnych - liczyły na znaczne pro-
fity finansowe ze strony inwestorów/
odstąpiły od prawa pierwokupu terenu
i wyraziły zgodę na wzniesienie wielko-
powierzchniowego obiektu firmy Au-
chan. Prezydent Warszawy wydał na
wniosek firmy decyzję o ustaleniu dla
jej inwestycji warunków zabudowy i za-
gospodarowania. Spotkało się to ze zde-
cydowanym sprzeciwem mieszkańców
i organizacji społecznych zaniepokojo-
nych zagrożeniem przez plan firmy Au-
chan cennych na terenie Wilanowa war-
tości architektoniczno-historycznych i
przyrodniczych. W konsekwencji Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze uchyli-
ło 26 II 2004 r. tę decyzję, jako sprzecz-
ną z planami zagospodarowania przed-
pola Pałacu Wilanowskiego.

M ogłoby wydawać się, że in-
westycyjne zachody ukie-
runkowane na lokowanie

na tym terenie podobnych obiektów
należą już do przeszłości, zwłaszcza
że do planu jego zagospodarowania,
dopuszczającego handel ponadlokal-
ny, włączono urzędowy zapis o niedo-
puszczalności wznoszenia obiektów
wielkopowierzchniowych. Wniosek o
zmianę tego zapisu złożyła w 2009 r.
dysponująca częścią terenu firma Po-
lnord, która później odsprzedała swój
projekt - wymienionej tu na wstępie -

firmie GTS. I w jej wydaniu pojawił
się plan budowy wielkopowierzchnio-
wej /60 tys. metrów kwadratowych/
Galerii Wilanów w postaci zwalistej
bryły ze ślepymi ścianami długiej na
300 m. Plan ten spotkał się ze zdecydo-
waną krytyką wilanowskich radnych i
mieszkańców. Kontrowersje znalazły
silny wyraz także w toku zorganizo-
wanego 18 V 2016 r. spotkania na Wy-
dziale Architektury Politechniki War-
szawskiej. 

Radna Anna Drewniak /PiS/ ar-
gumentowała: “Interes inwe-
stora nie jest tożsamy z intere-

sem mieszkańców, 300-metrowa bryła
odetnie Miasteczko Wilanów od Pałacu
w Wilanowie”. A radny Dominik Szeląg
/PO/ wyraził przekonanie, że: “To
jest projekt, który będzie
generować ruch na
poziomie mi-

liona sa-
mochodów
miesięcznie. Oba-
wiamy się - przestrze-
gał - że zakorkuje to Wilanów”.
Zdaniem architekta Grzegorza Bucz-
ka: “Obecny plan należy zaktualizować.
Powstał on, gdy nie było jeszcze lokal-
nej społeczności /tzn. gdy Miasteczko
Wilanów znajdowało się na początko-
wym etapie budowy - uzup. SA/, a ga-
leria powinna uwzględniać jej potrzeby”
/”Gazeta Stołeczna” 19 V 2016/.  Nie-
którzy przedstawiciele mieszkańców
byli zdania, że obiekt GTS powinien
składać się z trzech brył z łącznikiem. W
tej sytuacji, ze strony firmy GTS pojawi-
ły się zapowiedzi o żądaniu 400 mln zł
odszkodowania, a także o ponoć ko-
rzystnych dla tej inwestycji wynikach
badań przeprowadzonych na jej zlece-
nie na grupie 300 mieszkańców Mia-
steczka Wilanów. GTS zapowiedziała
także złożenie wniosku o przyjęcie sko-
rygowanej i zmniejszonej przestrzen-
nie wersji jej planu.

Nie oznacza to więc końca kon-
trowersji. Ale czy sprawa po-
toczy się zgodnie z - prefero-

wanymi współcześnie - wymogami roz-
woju zrównoważonego Wilanowa i je-
go otoczenia, będącego znaczną i re-
prezentatywną częścią stolicy? Niepo-
kój o zagospodarowanie tego terenu
jest jak najbardziej zasadny, bo prze-
cież już samo Miasteczko Wilanów zo-
stało zlokalizowane wbrew tymże wy-
mogom. Jego usytuowanie i postępują-
ca rozbudowa spowodowały już:

- wielce szkodliwe dla istniejących tu
bezcennych wartości przyrodniczych i
zabytków historycznych odwodnienie i

zanieczyszczenie rozległego terenu wraz
z zatruciem Jeziora Wilanowskiego;

- zniszczenie synchronizacji widokowej
między zespołami pałacowo-ogrodowymi
w Wilanowie, Natolinie, Ursynowie;

- znaczne narażenie warunków zdro-
wia i życia ludzi, przyrody i kultury tak
w Wilanowie, jak i w osiedlach przyle-
głych /na Ursynowie, Stegnach, Sady-
bie/ i uniemożliwiły ich mieszkańcom
bliską rekreację.

W wyniku tego, Wilanów, bę-
dący do niedawna oazą
zdrowia i spokoju - stał się

ostatnio /co sygnalizują także media/
miejscem o powietrzu najbardziej zanie-
czyszczonym i zatrutym na całym Ma-
zowszu. Na domiar złego, tę część Sto-
licy ma wkrótce - między Świątynią
Opatrzności Bożej a Parkiem Natoliń-

skim - przeciąć jedna /nazywana eufe-
mistycznie “południową obwodnicą
Warszawy”/ z tras międzynarodowej
autostrady tranzytowej Berlin-Moskwa,
biegnąca od Konotopy w przyległości do
Lotniska Okęcie. Taka wewnątrzmiejska
lokalizacja tras transportu tranzytowe-
go to wielce szkodliwe ekologicznie i
militarnie curiosum na skalę światową.

Wtej sytuacji należy więc czy-
nić co tylko możliwe, aby
uchronić przed dewastacją

wartości kulturowe i przyrodnicze w
strefie Wilanowa i żądać przestawiania
miasta na tory rozwoju zrównoważone-
go. Znamienne w tym kontekście są
ostrzeżenia dyrektora Muzeum Pałac w
Wilanowie Pawła Jaskanisa: “Od podej-

mowanych teraz decyzji zależy, czy to
miejsce - uznawane za dzie-

dzictwo polskie, euro-
pejskie, a przez

turystów z
Azji za świato-

we - będzie nim za
20-40 lat, czy też stanie

się spłachetkiem terenu z pała-
cem w środku. Nasze działania /to jest
działania dyrekcji Muzeum Pałac w Wi-
lanowie - uzup. SA/ nie zastąpią działań
organów administracji odpowiedzial-
nych za środowisko i ściganie tych, któ-
rzy mu szkodzą”.

Niniejszy szkic obrazuje - do-
tyczące nie tylko Wilanowa:

- ścieranie się w naszej rzeczywisto-
ści sprzecznych elementów, wyrażają-
cych odmienne tendencje rozwojowe.
Są to - z jednej strony - elementy rozwo-
ju niezrównoważonego, oznaczające
pogoń za maksymalizacją doraźnych
korzyści materialnych, zwłaszcza finan-
sowych, kosztem nadrzędnych dóbr i
wartości publicznych. Z drugiej strony,
są to elementy rozwoju zrównoważone-
go, ukierunkowane na zapewnienie -
teraz i w przyszłości - optymalnych wa-

runków zdrowia i życia dla ludzi, przy-
rody i kultury.

Wynika stąd konieczność sku-
tecznego przezwyciężenia
tych kontrowersji na rzecz

rozwoju zrównoważonego. Można to
osiągnąć przez:

- konsolidację ludzi nauki i środowisk
społecznych w każdej skali wokół dzia-
łań na rzecz rozwoju zrównoważonego;

- zapewnienie dla samorządu teryto-
rialnego i administracji państwowej od-
powiednio upodmiotowionych w tym
zakresie i społecznie obsad kadrowych.

Należałoby oczekiwać, że głów-
ną rolę w przygotowaniu ta-
kiej kadry odegra Krajowa

Szkoła Administracji Publicznej /miesz-
cząca się przy ul.  Wawelskiej 56 w War-
szawie/. 3 VI odbyło się zorganizowa-
ne przez dyrekcję Muzeum Pałac w Wi-
lanowie pierwsze w cyklu debaty pu-
blicznej nt. edukacji społecznej w kon-
flikcie urbanizacyjno-ekologicznym
spotkanie pt. “Zrównoważony rozwój
środowiska - wyzwania i szanse”. Zapre-
zentowano 5 tematów, z których 2 mo-
gą stać się zaczynem formowania pro-
gramu ekorozwojowego urządzenia Wi-
lanowa i Warszawy. Były to tematy:
“Geneza i rozwój koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju oraz problemy
wcielania jej w życie” /prof.dr hab.
Ewa Symonides/ i “Wartość usług
ekosystemowych przyrody wilanow-
skiej” /prof. dr hab. Tomasz Żylicz/.

C elowym wydaje się - co ak-
ceptuje organizator tejże de-
baty - umieszczenie w pro-

gramach kolejnych spotkań problema-
tyki rozwoju Wilanowa, jako znaczącej
- ze względu na istniejące tu bezcenne
wartości kulturowe i przyrodnicze - czę-
ści Warszawy. Niezbędnym w tym kon-
tekście mógłby okazać się temat “Urzą-
dzanie Wilanowa a wymogi rozwoju
zrównoważonego” lub “Kontrowersje
rozwojowe na przykładzie Wilanowa”.

Dyrekcji Muzeum Pałac w Wi-
lanowie należy się uznanie za
podjęcie debaty ekorozwojo-

wej. Jednakże - co wypada podkreślić -
sytuacja ogólnokrajowa wymaga po-
wołania Instytutu Rozwoju Zrównowa-
żonego, który - dysponując odpowied-
nio przygotowaną kadrą - zająłby się
ciągle i skutecznie tą problematyką, do-
strzegalną i dominującą coraz bardziej
w skali lokalnej, krajowej i globalnej.

P ożądane uskutecznienie dzia-
łalności na rzecz rozwoju zrów-
noważonego także na tym te-

renie wymaga, aby dorobek debaty zor-
ganizowanej przez dyrekcję Muzeum
Pałac w Wilanowie trafił w formie kon-
cepcyjno-postulatywnej do władz sa-
morządowych i państwowych, mobili-
zując ich ekorozwojową aktywność.  

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k
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cchhoowwąą ssyymmuullttaannęę zz aarrccyymmiissttrrzzyynniiąą AAggnniieesszzkkąą BBrruussttmmaann.. ZZ CCaafféé PPaarrkk ddoobbiieeggaałłyy ddźźwwiięękkii ffoorrtteeppiiaannuu,, aa oobbookk HHuuggoonnóówwkkii zznnaakkoommiittyy wwooddzziirreejj pprroowwaaddzziiłł lleekkccjjee ttaańńccaa,, zzaacczzyynnaajjąącc oodd ppoolloonneezzaa.. 
GGddyy ww mmuusszzllii kkoonncceerrttoowweejj ppiięękknnee ddzziieewwcczzyynnyy zzaacczzęęłłyy ttaańńcczzyyćć kkaannkkaannaa,, ppuubblliicczznnoośśćć ppoo pprroossttuu oosszzaallaałłaa zz zzaacchhwwyyttuu.. AAllee kkuullmmiinnaaccjjąą wwssppaanniiaałłeejj zzaabbaawwyy bbyyłł ssoobboottnnii kkoonncceerrtt HHaalliinnkkii MMllyynnkkoowweejj,, wwrraazz zz kkttóórrąą
rroozzeennttuuzzjjaazzmmoowwaannii mmiieesszzkkaańńccyy KKoonnssttaanncciinnaa śśppiieewwaallii zz wwiieellkkąą oocchhoottąą „„CCzzeerrwwoonnee kkoorraallee”” ii iinnnnee pprrzzeebboojjee tteejj aarrttyyssttkkii..

Dni Konstancina: burmistrz w cylindrze, stare pojazdy i Halinka Mlynkova
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Wcałej Unii Europejskiej konsumentom przysługuje prawo do odstąpie-
nie od umowy na sprzedaż towarów lub usług w sytuacjach, gdy za-
kup był dokonany pod presją, lub GDY TRANSAKCJA ZOSTAŁA ZA-

WARTA NA ODLEGŁOŚĆ. Brytyjskie OFT (Office of Fair Trading), odpowiednik
polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakazało w 2013 r. przed-
siębiorstwom funkcjonującym na Wyspach zaprzestania praktyki polegającej na przykład na wysy-
łaniu indywidualnie adresowanych listów, kuponów oraz umieszczania w gazetach i czasopismach
wkładek reklamowych informujących konsumentów o wygranych i nagrodach o różnej wartości. 

Konsumenci mogli na kilka sposobów uzyskać informację o nagrodzie i otrzymać numer wygra-
nej przez telefon pod numerem o podwyższonej płatności, bądź za pomocą SMS (to najczęstsze prak-
tyki stosowane także w Polsce). Konsument był informowany o koszcie połączenia i maksymalnym
czasie jego trwania, nie wiedział jednak, że przedsiębiorstwo reklamowe pobierało określoną część
ceny rozmowy.

Dla przedsiębiorców uprawiających oszukańczy proceder najważniejsze jest posiadanie aktual-
nych baz danych konsumentów gotowych odpowiedzieć na reklamy z nagrodami, gdyż dane te moż-
na odstąpić za określoną kwotę innym przedsiębiorstwom chcącym promować swoje produkty. Dla-
tego należy być bardzo wstrzemięźliwym na propozycje możliwości wykorzystywania swoich da-
nych osobowych dla celów marketingowych. 

Do Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu skierowano pytanie o zgodność takich praktyk z pra-
wem Unii Europejskiej, a konkretnie czy przedsiębiorstwa maja prawo nakładania choćby nieistot-
nej wysokości kosztów na konsumentów, których poinformowano, że wygrali nagrodę. W wyda-
nym 18 października 2012 r. wyroku (C-428/11 Purely Creative i in. przeciwko Office of Fair Tra-
ding) Trybunał orzekł, iż  prawo Unii Europejskiej zakazuje agresywnych praktyk handlowych, stwa-
rzających u konsumenta wrażenie, iż wygrał on nagrodę, podczas gdy w rzeczywistości musi on za-
płacić określoną kwotę pieniędzy, lub ponieść określony koszt w celu uzyskania informacji o cha-
rakterze nagrody lub dokonania czynności pozwalających mu wejść w jej posiadanie. Ponadto tak
agresywne praktyki handlowe sędziowie uznali za zakazane również w sytuacji, gdy czynności nie-
zbędnych do otrzymania nagrody można dokonać na kilka sposobów proponowanych konsumen-
towi, z których co najmniej jeden jest bezpłatny. Trybunał orzekł wreszcie, że zadaniem sądów kra-
jowych jest dokonanie oceny informacji podawanych konsumentom, do których skierowana jest prak-
tyka handlowa, pod względem ich jasności i zrozumiałości.

Polskie młyny sprawiedliwości mielą bardzo wolno, ponadto w odróżnieniu do skarżących się do-
słownie na wszystko Anglików jesteśmy wyjątkowo potulni w starciach z nieuczciwymi usługodaw-
cami. Latem ubiegłego roku węgierski tani  przewoźnik WizzAir po cichu wprowadził duże zmia-
ny w cenniku opłat za bagaż. Bez żadnych konsekwencji ze strony UOKiK. Piszę tani przewoźnik,
choć tego typu linie lotnicze tanie są tylko z nazwy. Kiedy zliczy się wszystkie koszty, okazuje się,
że o wiele szybciej, sprawniej i wcale nie drożej jest polecieć z LOT-em. Znajomi popełnili błąd, wy-
kupując w WizzAir bilety na lot do Londynu i z powrotem. Okazało się poniewczasie, iż była to de-

cyzja pochopna i nieprzemyślana.
Bilety dla dwóch osób kosztowały
łącznie 941 złotych. W tym czasie
LOT proponował przeloty za około
1600 zł z Okęcia bezpośrednio na
londyńskie Heathrow. - Lecąc Wiz-
zAir zaoszczędzimy więc ponad 600
złotych, czyli ponad 100 funtów -
pomyśleli oszczędni podróżni. Szyb-
ko okazało się, że było to złudne.

Pierwszy szkopuł  to fakt, że Wizz
Air ląduje w Luton, skąd do Londy-

nu można dostać  się autobusem, który jedzie około dwóch godzin. Koszt biletu   10 funtów od gło-
wy. W tę i z powrotem trzeba zatem wydać  dodatkowo 40 funtów i w tym momencie z oczekiwa-
nych 100 funtów oszczędności zostaje tylko 60. Kolejne pułapki to bagaż. Okazuje się, że bezpłat-
nie można zabrać ze sobą jedynie bagaż podręczny o wymiarach, uwaga!: 42x32x25 cm, który mu-
si zmieścić się pod siedzeniem pasażera. Przyniesiesz 5 centymetrów za duży - dodatkowa opłata
manipulacyjna. Co można zmieścić w bagażu  o wymiarach 42x32 cm? To jakiś żart. Węgierski ła-
skawca - dobrodziej pozwala dodatkowo wnieść pasażerowi na pokład torebkę, torbę z laptopem
lub aparatem o wymiarach nie przekraczających 40x30x18 cm. Wielkie dzięki, naprawdę jestem
pod wrażeniem dbałości cwanego Węgra o polskich pasażerów. 

Ubiegłoroczne zmiany w cenniku opłat za bagaż dotyczą DODATKOWO PŁATNEGO bagażu re-
jestrowanego (maksymalne wymiary 149x119x171cm). Maksymalna waga bagażu jest niezmienna
i wynosi 32 kg, zmiana wprowadza rozróżnienie opłat za bagaż rejestrowany, czyli dodatkowo płat-
ny. Dotąd dla wszystkich bagaży rejestrowanych obowiązywała wspólna stawka, od sierpnia 2015
r. w cenniku rozróżnia się opłaty dla dwóch rodzajów bagaży - o wadze do 23 kg i do 32 kg. Jakie są
to dodatkowe koszty dla pasażera, który stał się szczęśliwym posiadaczem biletu WizzAir do Luton?
Jeśli bagaż rejestrowany dodany zostanie już podczas rezerwacji biletu (w sezonie, waga max 23 kg)
będziemy musieli dopłacić109 zł. Jeśli  spostrzeżemy w porę, że posiadany bilet to kwit tylko na prze-
lot osoby bez bagażu i dodamy go online do istniejącej rezerwacji na lot dopłacimy 122 zł. Natomiast
jeśli ockniemy się dopiero na lotnisku, skasują nas na dodatkowe 217 zł. Biada podróżnemu, który
nie wydrukuje we własnym zakresie karty pokładowej. Wydrukowanie jej na lotnisku to kolejna gru-
ba dopłata. Policzmy łączne koszty z punktu widzenia dwojga zwykłych szaraków, którzy podróżu-
ją samolotem od wielkiego dzwonu i nie są specjalnie kumaci w mocno skomplikowanym regulami-
nie zamieszczonym na stronie internetowej węgierskiego przewoźnika: 941 zł bilety + 228 zł za prze-
jazd z Luton do Londynu (40 GBP x 5,70 zł) + 244 zł bagaże dwóch osób(122 zł x 2) = 1413 zł.

W porównaniu z promocyjną ofertą LOT w tym samym terminie, na bardziej dogodnej trasie (lą-
dowanie w samym Londynie na Heathrow), lepszym samolotem, z możliwością zabrania większe-
go bagażu podręcznego i rejestrowanego bez dodatkowych dopłat, rzekomo tania oferta WizzAir
to po prostu kpina. Zdecydowanie odradzam, tym bardziej, że: po pierwsze, nie dodzwonisz się ła-
two do infolinii WizzAir, a jeśli już, to płacisz 4,92 zł za minutę rozmowy. Po wtóre, nie ma żadnych
możliwości zwrócenia biletu. Na zwrot możesz liczyć tylko w przypadku śmierci osoby bliskiej po
przedstawieniu stosownego zaświadczenia. Wtedy zwrócą ci gotówkę po potrąceniu, rzecz oczy-
wista, kosztów manipulacyjnych. Przejrzałem dokładnie regulaminy WizzAir na ich stronie inter-
netowej, ale nie mogę państwu donieść, jaka konkretnie jest wysokość opłaty manipulacyjnej. Re-
asumując, moi znajomi zaoszczędzili niecałe 200 zł i do dziś złorzeczą, że poszli po tzw. taniości.
Ja ze swojej strony odradzam podróżowanie tzw. tanimi liniami lotniczymi, bo oszczędność iluzo-
ryczna, a niedogodności mnóstwo.

Przy okazji uprzejmie informuję Czytelników “Passy”, że ostatnio poleciałem do urzędu i wymie-
niłem ważny jeszcze dowód osobisty na nowy. To niby żaden news, ale ważne jest uzasadnienie mo-
jego kroku. Otóż bliski znajomy otrzymał ostatnio z jednego z banków nakaz ostateczny spłaty za-
ciągniętego kilka miesięcy wcześniej kredytu w wysokości 20 tys. zł. I to także nie byłby żaden news,
gdyby nie fakt, że on tego kredytu nie zaciągnął i nie ma bladego pojęcia o co bankierowi chodzi. Za-
częło się wyjaśnianie, bank zagroził komornikiem, a mój znajomy pozwem sądowym o próbę wyłu-
dzenia nienależnych pieniędzy. Poszczuł również bankiera policją i prokuraturą. I co się okazało? Ktoś
zaciągnął w tym banku kredyt, posługując się ksero dowodu osobistego mojego znajomego. Oczy-
wiście, oszuści musieli mieć swojego człowieka w tym banku, inaczej oszustwo nie byłoby możliwe. 

Tak czy siak, bank na razie zawiesił egzekucję, ale sprawa nie jest do końca wyjaśniona. Zadałem
sobie pytanie, ile razy dawałem swój dowód osobisty do kserowania? Nie potrafię zliczyć, więc nie
mam wiedzy w posiadaniu ilu osób i instytucji znajduje się ksero. Stąd postanowienie o wymianie
“trefnego” dokumentu, na zasadzie “strzeżonego pan Bóg strzeże”. Nikomu, nigdy, nigdzie i pod
żadnym pozorem nie pozwolę na skserowanie nowego dowodu osobistego. Nie muszę, nie ma bo-
wiem przepisu, który nakazywałby udostępnienie do kserowania dokumentu osobistego. Proszę bar-
dzo, urzędnik sprawdza, spisuje dane, poświadcza o ich zgodności i do widzenia państwu. Propo-
nuję pójście moim śladem, bo licho nie śpi.

Żegnam się z Czytelnikami na trzy tygodnie. Wyjeżdżam na zasłużony urlop, bo trzeba podłado-
wać znacznie już wyczerpane akumulatory. Zatem do 21 lipca!

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Tanie nie zawsze jest tanie

„Polskie młyny sprawiedliwo-
ści mielą bardzo wolno, ponad-
to w odróżnieniu do skarżą-
cych się dosłownie na wszyst-
ko Anglików jesteśmy wyjątko-
wo potulni w starciach z nie-
uczciwymi usługodawcami”

Życie jest grą i jak każda gra – rządzi się swoimi prawami. Wszyscy gracze
chcą wygrać, a jeśli zdobędą przewagę, dążą do jej utrzymania. Zwykle,
po serii ataków, przychodzi czas na złapanie oddechu. Mieliśmy tego przy-

kłady w emocjonujących w piłkarskich zmaganiach biało-czerwonych z Niemca-
mi. Po usilnych próbach zdominowania przeciwnika obie strony zadowoliły się wy-
nikiem bezbramkowym. Nie mniej emocjonujące było spotkanie biało-czerwonych z Ukrainą. Nie
wdając się w roztrząsanie szans naszej drużyny w Euro 2016, warto zauważyć analogię z tym, co
nas otacza w życiu. A dzieje się wiele, choćby w najbliższym otoczeniu. Tu i ówdzie pojawiają się
ostre ataki ze strony przeciwników politycznych. No cóż, można skomentować to, podobnie jak Niem-
cy po meczu z Polską, którzy stwierdzili, że nie kontrolowali czasu gry. Gdyby go kontrolowali to…
Nie wiadomo, jaki byłby ostateczny wynik. Bo czas to ważna rzecz, przynajmniej dla Niemców. Tak
czy inaczej, dla jednych czas udziału w turnieju dobiegł końca i pora wracać do domu. Dla innych
nadchodzi czas ostatecznych zmagań. 

Autorzy politycznych ataków wydają się również być na bakier z czasem. Gdyby go kontrolowa-
li, zauważyliby, że zaostrzenie narracji, (zwłaszcza w odniesieniu do niektórych ważnych osób w
naszym kraju) może być odczytane jako przejaw desperacji niektórych graczy, którym puszczają ner-
wy. Dowodzi to braku wyczucia czasu. Nadchodzi bowiem pora wakacji, a więc czas na złapanie od-
dechu i „doładowanie akumulatorów”. Używając przenośni – „Niedługo zabrzmi gwizdek sędzie-
go” sygnalizujący początek masowych wyjazdów na urlopy. 

Jedni pozostaną w kraju, inni wyruszą na wypoczynek za granicę. Zazwyczaj obywatele nie są
skłonni angażować się w sprawy polityczne, czy społeczne, w czasie tzw. kanikuły. Planują wyjaz-
dy, pobyty na działkach etc. Podejmowanie jakiekolwiek debaty publicznej (na poważne tematy)
lub prób rozpętania burzy politycznej nie jest więc uzasadnione w pełni lata. Chyba że ktoś chce zdą-

żyć przed zbliżającym się nie-
uchronnie szczytem NATO w Pol-
sce. Wówczas atak na jednego z ini-
cjatorów tego istotnego dla losów
Polski wydarzenia staje się bardziej
zrozumiały. Rozpoczyna się sezon
ogórkowy, co oznacza, że większość
z nas nie jest zainteresowana polity-
ką, choćby nawet dotyczyła waż-

nych kwestii. Sezon ogórkowy to pora, kiedy na rynku pojawiają się ogórki gruntowe smaczniejsze
od tych szklarniowych z chłodni. Jest to również czas nieprawdopodobnych historyjek, którymi bę-
dą nas karmić media. 

Starsi z nas pamiętają zapewne opowieści o dziwnym stworze wychodzącym z Zalewu Zegrzyń-
skiego, czyli o tajemniczej „paskudzie”, o czarnych wołgach, o uprowadzanych dzieciach itp. 

Paskudy mogą być pożyteczne, nawet jeśli nie są prawdziwe. Nie o prawdę przecież tu chodzi.
Najlepszy przykład, że „nasza paskuda” przyczyniła się do spopularyzowania Zalewu Zegrzyń-
skiego, jako atrakcyjnego miejsca na mapie turystycznej. Odkąd pojawiły się pierwsze doniesienia
o tym, jakoby tu właśnie ją widziano, Zegrze stało się sławne i chętnie odwiedzane przez turystów,
ciekawskich oraz kryptozoologów pragnących dodać polskiego potwora do listy znanych już stwo-
rów, takich jak: yeti, wielka stopa, chupacabra, czy kraken. 

Nasza paskuda szybko znalazła swoje stałe miejsce w mediach. Doniesienia o niej pojawiały się
w prasie, w telewizji i audycji Polskiego Radia „Lato z Radiem”. Sceptycy przypisywali właśnie re-
daktorom radiowym jej wymyślenie. Oczywiście, na użytek sezonu ogórkowego i ku uciesze tele-
widzów, czytelników i słuchaczy. Po wielu latach sami zainteresowani przyznają się do tej „drob-
nej” manipulacji. To jednak nie osłabia wiary entuzjastów „paskudy” w jej istnienie. 

Tak czy inaczej, ludzie potrzebują „paskud”, a nawet przywiązują się do myśli, że jakieś monstrum
żyje sobie w najlepsze gdzieś obok. Jak się okazuje, nawet potwora można pokochać i traktować go
jak swego, o czym świadczy fakt, że gdy rozpuszczono plotkę o ewentualnej sprzedaży zagrzyńskiej
„paskudy” Amerykanom odezwały się głosy protestu. Lokalni obrońcy potwora nie chcieli słyszeć, że
nasz stwór miałby trafić do oceanarium w Kalifornii. Mimo, że Amerykanie podobno byli gotowi za-
płacić za niego nie bagatelną sumkę – milion dolarów. Japońscy filmowcy podobno chcieli nakręcić
film „Paskuda kontra Godzilla”, ale i to nie przekonało zwolenników pozostawienia stwora w kraju. 

Jak to mówią niektórzy – „Nawet największa potwora znajdzie swego amatora” i zapewne powie-
dzenie to nie dotyczy jedynie relacji damsko-męskich. 

Patrząc na sprawę z szerszej perspektywy, warto zauważyć, że to, co dla jednych jest kontrower-
syjne, z innego punktu widzenia może wyglądać całkiem inaczej. Czy zatem warto angażować się
w sprawy, o których niewiele wiemy i ulegać emocjom, jak w przypadku potwora z Zalewu Zegrzyń-
skiego? A jeśli po latach okaże się, że różne informacje są wymysłem mediów? 

W przypadku „paskudy”, tak właśnie było. A przecież znaleźli się „naoczni” świadkowie, a nawet
zdjęcia przedstawiające potwora, które potem okazały się być jedynie zdjęciami modelu wykona-
nego na podstawie opisów rzekomych obserwatorów. 

Historia paskudy zaczęła żyć własnym życiem, więc redaktorzy radiowi, co jakiś czas musieli od-
świeżać pamięć o tajemniczym stworzeniu. Trudno im było przyznać publicznie, że wszystko wy-
myślili. To przecież było tylko niegroźne kłamstewko. Nikt od tego nie umarł, a nawet się narodził.
Narodziła się nasza paskuda. Wielu chciałoby, żeby mit stał się prawdą. No cóż… Niektóre praw-
dy są po prostu wymyślone. Pamiętajmy o tym również w sezonie ogórkowym. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Lubimy wierzyć w paskudę

„Rozpoczyna się sezon ogórko-
wy, co oznacza, że większość
z nas nie jest zainteresowana
polityką, choćby nawet 
dotyczyła ważnych kwestii”

Piórem Derkacza
Arkadiusz Milik

ppiiłłkkaarrzz rreepprreezzeennttaaccjjii PPoollsskkii

Piłka nożna wydaje się być pro-
stą grą. Jedenastu zawodników z
jednej strony i tyle samo z drugiej.
Przedmiot, o który walczy dwu-
dziestu dwu ludzi na boisku, to pił-
ka. Zadanie, jakie mają wykonać,
to skierować piłkę do bramki prze-
ciwnika. Wygrywa ten, co strzeli o
jedną bramkę więcej.  Strzelać
można nogą lub głową. Zdarza się
strzelić bramkę ręką /o ile sędzia
nie zauważy/. Piłkę kopiemy z wo-
leja, wewnętrzną częścią stopy, z
prostego podbicia, z „czuba”, z
„klepki”, z „kija!”, a nawet z prze-
wrotki. Możliwości strzelenia gola
jest tyle, że zawodnik zwany na-
pastnikiem często nie może zde-
cydować się na rodzaj strzału. Po-
nieważ zawodnik piłki nożnej za
każde kopnięcie piłki bierze duże
pieniądze, strzela nawet Panu Bo-
gu w okno. Bramki wtedy nie ma,
ale jaki efekt!.

J e r z y  D e r k a c z
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Czwarta z kolei wygrana Marywila na Służewcu

Dlaczego gracze nie są zadowoleni...

Ursus najlepszy w mistrzostwach... Ursynowa

Radosny futbol na Koncertowej

Nagrodę Aschabada (2200 m),
nazywaną kolokwialnie kuchen-
nymi drzwiami do Derby, wy-
grał po niezbyt emocjonującym
pojedynku trenowany przez
Adama Wyrzyka wałach Mary-
wil. Była to już czwarta z rzędu
wygrana tego konia. 

Statystki i wyścigowe przesądy
powiadają, że koń, który wy-
grywa Aschabada, nie istnieje

w Derby. Może dlatego w tegorocznej
nagrodzie wzięło udział tylko 5 trzy-
letnich folblutów. Brak zainteresowa-
nia służewieckich trenerów tym wyści-
giem może wynikać również z tego, że
ledwie dwutygodniowa przerwa po-
między Aschabada a Derby jest zbyt
krótka, by zregenerować siły konia i
rzetelnie przygotować go do boju o pre-
stiżową Błękitną Wstęgę. Dzieje się
ostatnio coś niepokojącego, bowiem
bardzo ważna z punktu widzenia se-
lekcji przedderbowa próba dla trzylat-
ków, jaką jest nagroda Iwna, zgroma-
dziła na starcie tylko sześć koni, w tym
dwa z II grupy. 

Sensacją ostatniej dwudniówki
była porażka zdecydowanego
faworyta Ziko w wyścigu II

grupy na dystansie 2200 m dla koni
arabskich czystej krwi. Triumfował Eto-
rio ze stajni Andrzeja Walickiego uzy-
skując drugi w historii wyścigów koni
arabskich na Służewcu czas na tym dy-
stansie 2:31.1 sek. W następnym tygo-
dniu na torze zadebiutują dwuletnie
folbluty, co powinno nieco zelektryzo-
wać coraz bardziej senną atmosferę
podczas służewieckich mityngów.
Gwoździem kolejnej dwudniówki bę-
dzie selekcyjny wyścig dla koni arab-
skich o nagrodę Janowa (2600 m), któ-
ry jest wielką próbą przed zbliżającymi
się Derby dla koni tej rasy (24 lipca). Te-
go dnia rozegrane zostaną dwie inne
nagrodowe wyścigi dla arabów – Ku-
rozwęk i Europejczyka. Przypomina-
my, że już tylko dni dzielą nas od Der-
by dla koni pełnej krwi angielskiej (3 lip-
ca) i uzyskania odpowiedzi na trapiące
wyścigowe środowisko pytanie: czy kto-
kolwiek zdoła pokonać lub choć zmusić
do większego wysiłku znakomitego
ogiera Caccini? 

P isałem wyżej o nieco sennej
atmosferze panującej ostatnio
na Służewcu. Wiele osób pod-

kreśla, że nie czuje już na torze atmos-
fery wyścigowej. To prawda, a powo-
dów może być kilka. Generalny re-
mont trybuny głównej i wyłączenie jej
z użytkowania spowodowało, że wyści-

gowe życie jakby rozproszyło się i
utkwiło w kilku miejscach. Część by-
walców obserwuje gonitwy z nie do
końca wyremontowanej trybuny środ-
kowej, część urzęduje w namiocie w re-
jonie celownika, jeszcze inni na “dżo-
kejce” koło wyścigowej “bomby”. Jed-
nak znaczna liczba osób z namiotu
przeniosła się ostatnio do “dżokejki”
bojkotując dotychczasowe miejsce.
Wieść gminna niesie, że jest to niemy
protest przeciwko powierzeniu obsłu-
gi cateringowej w tym miejscu nowe-
mu przedsiębiorcy, który wygrał prze-
targ na obsługę m. in. tegorocznej Ga-
li Derby. To dziecinada typu “na złość
mamie odmrożę sobie uszy”. Jasne,
Polska jest wolnym krajem i każdy mo-
że wybierać miejsce dla siebie wedle
własnego widzimisię, ale uzasadnienie
bojkotu jest po prostu komiczne. 

M niej komicznie wyglądają
kwestie związane z końskim
totalizatorem. Wprowadza

się nowe zakłady, mocno skompliko-
wane i dostępne wyłącznie dla wytraw-
nych graczy. Jest ich coraz więcej, nato-
miast zakładów prostych coraz mniej.
Na wieść o zastąpieniu prostego zakła-
du bardziej skomplikowanym bukma-
cherzy na całym świecie zacierają ręce.
Na Służewcu wprowadzono w tym ro-
ku “triplę ekspertów”, która polega na
wytypowaniu trzech zwycięskich “dwó-
jek” w trzech kolejnych gonitwach. Po

zmarginalizowaniu stosunkowo łatwej
do typowania gry porządkowej niezwy-
kle trudno jest trafić jedną “dwójkę”
(dwa kolejne konie na celowniku), a
trafienie trzech z rzędu to dla 99 proc.
graczy senne marzenie, więc następu-
ją kolejne kumulacje. Organizator koń-
skiego totalizatora cieszy się (tyle że
nie wiadomo z czego), a lwia część gra-
czy ubożeje. To wszystko zaczyna ocie-
rać się o twardy hazard i czas się zasta-
nowić, czy obrano właściwą drogę do
reaktywowania wyścigów konnych.  

Bo reaktywacja to przede
wszystkim pozyskanie nowych
bywalców toru. Trzeba im grę

ułatwiać, a nie utrudniać, dać tym lu-
dziom więcej szans na wygranie, nawet
kilkunastu złotych, bo to cieszy i zachę-
ca do dalszej gry. Natomiast przegrana
deprymuje i zniechęca. Dlatego uwa-
żam koncepcję zmarginalizowania bar-
dzo prostej i dającej większe szanse na
wygraną gry porządkowej za komplet-
nie chybiony.  “Dwójki” powinny obo-
wiązywać wyłącznie wtedy, kiedy w go-
nitwie bierze udział pięć lub mniej koni.
To sprawdzony patent obowiązujący na
Służewcu przez całe dekady. Natomiast
powyżej pięciu koni to z automatu po-
rządki. Chyba ktoś opacznie rozumie
kumulacje, które, owszem, w Lotto na-
pędzają grę w wymiarze gigantycznym.
Natomiast kumulacje służewieckie to
żadna oferta, one na pewno nie ściągną

na tor dodatkowych graczy – zbyt mała
pula, zbyt duży wydatek, dla zwykłego
zjadacza chleba niewielka szansa na
wygraną. Podobnie jest z eksperckimi
triplami. Wydatek spory z minimalną
szansą na zwrot, więc coraz większa
liczba graczy szuka prostszych rozwią-
zań. Niestety, jest ich coraz mniej. 

K olejny problem to, zdaniem
wielu, zbyt wysoka stawka
podstawowa w “czwórkach” i

kwintach. Organizator totalizatora do-
tuje poszczególne zakłady, a mimo to
liczba graczy grających “czwórki” wy-
raźnie spadła. Jestem cały czas wśród
nich, w odróżnieniu od organizatora,
który obserwuje rozwój gry w słupkach
na ekranie komputera, więc pozwalam
sobie na wygłoszenie następującego
apelu: wyścigowi decydenci, wsłuchuj-
cie się, na Boga, w vox populi, ponieważ
to wy jesteście dla ludu, a nie lud dla
was. Nie traktujcie nas wszystkich –
graczy i pasjonatów końskiego sportu –
na podobieństwo bezmózgiej masy. To
odnosi się do wszystkich, nie tylko do
organizatora końskiego totka. 

J eszcze jeden kamyk do tego
ogródka – nieoczekiwane zmia-
ny w programie wyścigowym.

W minioną niedzielę w programie zapi-
sano, że “tripla ekspertów” obejmuje
gonitwy drugą, trzecią i czwartą. Tym-
czasem w trakcie mityngu ogłoszono
przez głośniki, że “na prośby wielu gra-

czy” (akurat w to wierzę...) tripla eks-
percka została przeniesiona na goni-
twy siódmą, ósmą i dziewiątą. Nagło-
śnienie na torze pozostawia wiele do
życzenia, w jednym miejscu puchną
uszy od emitowanej w przerwach mu-
zyki, w innych kompletnie nic nie sły-
chać, więc do wielu chętnych obstawie-
nia tego zakładu ta ważna informacja
nie dotarła. Powstał chaos, padły ostre
słowa pod adresem służewieckich decy-
dentów. I słusznie. Dokonywanie bo-
wiem zmian w oficjalnym programie
gonitw w trakcie trwania mityngu jest
niedopuszczalne. Program, który jest
podstawą do gry, gdzie inwestuje się
pieniądze, powinien przypominać zasa-
dę domniemania wiarygodności obo-
wiązującą w księgach wieczystych, bo-
wiem ten oficjalny i wydawany na pod-
stawie ustawowego zapisu dokument to
rękojmia wiary publicznej oraz zaufania
(publica fides) w jego treść. Tego ro-
dzaju sytuacje nie mogą się nigdy wię-
cej powtórzyć.

J est jeszcze jeden aspekt związa-
ny z nagłym, nieoczekiwanym i
nie zasygnalizowanym na stro-

nie internetowej Tor Służewiec prze-
niesieniem tripli eksperckiej. Znacznie
poważniejszy. Tego rodzaju skompliko-
wany zakład wymaga głębokiej analizy,
niektórzy gracze poświęcają na to kilka
dni. Wolta organizatora spowodowa-
ła, że albo gracze odstąpili od obsta-
wienia tego zakładu, albo też, co gorsza,
zmuszeni zostali do dokonania analizy
na chybcika, w przeciągu kilkadziesiąt
minut. To może irytować oraz podkopy-
wać i tak już mocno ograniczone za-
ufanie graczy do organizatorów gonitw
oraz końskiego totalizatora. 

I na koniec wyścigi kłusaków. Za-
pisanie na służewiecką bieżnię,
zaprojektowaną wyłącznie dla

wyścigów rozgrywanych galopem, aż
17. sulek do gonitwy na 1600 m jest po
prostu chore. To żadna selekcja, żaden
efekt widowiskowy, żaden pożytek z
tego rodzaju konfrontacji koni.
Owszem, kłusaki ścigają się w Europie
na przykład na 1640 m ( tzw. short), ale
na torach do tego przystosowanych. Na
Służewcu powinna obowiązywać żela-
zna zasada – rozgrywane są gonitwy
od 2200 m (“normal”), poprzez 2600 m
(“long”), aż do 3200 m (“extra long”).
Wtedy dopiero można mówić o selekcji
oraz widowiskowości, dopiero wów-
czas wyścigi rozgrywane kłusem spełnią
swoją rolę i zadadzą służewieckim mi-
tyngom szyku. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Saharyjski upał i szalone
emocje towarzyszyły 8.
edycji ogólnopolskich Mi-
strzostw Ursynowa w pił-
ce nożnej rocznika 2007,
które w sobotę i niedzielę
rozgrywane były na bo-
iskach przy Koncertowej. 

Na gorące głowy organizatorzy
uruchomili kurtynę wodną. W ry-
walizacji na boisku bezkonkuren-
cyjna okazali się piłkarze KS Ursus
i to im puchar wręczył burmistrz
Ursynowa Robert Kempa.

Ursus gromił rywali w każ-
dym meczu i to nierzadko sto-
sunkiem 5:0. Dlatego sensacją
był ich sobotni mecz z Beniamin-
kiem Krosno, w którym drużyna
z Podkarpacia szybko zdobyła
gola i już do końca nie oddała
prowadzenia. Zobaczyć radość
piłkarzy Beniaminka – bezcenne.
Potem jednak wszystko wróciło
do normy i pozostałe mecze Ur-
sus już do końca wygrał.

O drugie miejsce rywalizowa-
ły ze sobą Talent Targówek i Wi-
dok Skierniewice. Ostatecznie
górą była drużyna z Warszawy.

W meczu obu zespołów padło
skromne 1:0 dla Targówka i to
właśnie te zdobyte w bezpośred-
nim pojedynku punkty, jak się
później okazało, przeważyły sza-
lę na korzyść Talentu.

Zwycięzcom gratulujemy. Mo-
gą mieć satysfakcję, że okazali
się najlepsi. Prezes SEMP-a Ma-
ciej Kapera zwraca jednak uwa-
gę, że w tej grupie wiekowej naj-
ważniejsza jest zabawa. Dlate-
go turniej rozgrywany był syste-
mem każdy z każdym. Nie było
grup, ani systemu pucharowe-
go, w których nieuchronnie ktoś
odpada i czuje zawód. Na koniec
Mistrzostw Ursynowa medale
otrzymali wszyscy młodzi
uczestnicy turnieju. Najlepsze
drużyny odebrały oczywiście
także puchary, które z dumą bę-
dą mogły wystawić w klubo-
wych gablotach.

Słowa uznania należą się
wszystkim małym piłkarzom.
Drużyny prezentowały wysoki i
zarazem wyrównany poziom
sportowy. Mierzyły się zespoły,
które dopiero niedawno rozpo-

częły zmagania w rozgrywkach
mistrzowskich, ale już mogą po-
chwalić się sukcesami. Gra to-
czyła się na poważnie, ale w at-
mosferze fair play. Zawodnicy,
mimo młodego wieku, nierzad-
ko imponowali technicznymi po-
pisami i odważnymi indywidual-
nymi rajdami przez pół boiska.
Zdecydowanie dominował fut-
bol radosny i dzięki temu wido-
wiskowy.

Poza klasyfikacją zespołową
przyznane zostały także wyróż-
nienia indywidualne. Koronę naj-
lepszego strzelca wywalczył zdo-
bywca 12 bramek Łukasz Zaczyk
z KS GTV Stadion Śląski Cho-
rzów. Tylko o jedno trafienie
mniej miał Bartek Mazurek, zwa-
ny przez kolegów z Ursusa „Ma-
zi”, którego trenerzy innych dru-
żyn wybrali w głosowaniu na naj-
lepszego zawodnika turnieju.
Trenerzy wybierali także najlep-
szego, ich zdaniem, bramkarza.
Wyróżnienie to odebrał zawod-
nik drugiej drużyny gospodarzy
turnieju SEMP-a Ursynów Bru-
no Komosa. J L

TTaabbeellaa kkoońńccoowwaa 88.. MMii-
ssttrrzzoossttww UUrrssyynnoowwaa 

1. KS Ursus 24 pkt.
2. Talent Targówek 19 pkt.

3. Widok Skierniewice 16 pkt.
4. Stadion Śląski Chorzów 14 pkt.
5. AP Marcovia Marki 14 pkt.
6. SEMP I Ursynów 12 pkt.

7. Jagiellonia Białystok 11 pkt.
8. UKS Orły Zielonka 6 pkt.
9. SEMP II Ursynów 5 pkt.
10. Beniaminek Krosno 5 pkt.
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ALE SZYBKA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668-681-911

POŻYCZKA do 25 000 zł, 
663-271-508

POŻYCZKI trudne i prywatne.
Upadłości, 515-048-468

POŻYCZKI w 24H (także 
z komornikiem), 790-564-948

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

DREWNO opałowe 
i kominkowe, 602-77-03-61

OLCHA, 602-77-03-61
SKUP książek, dojazd, 

509-548-582

KUPIĘ mieszkanie: zadłużone; 
z lokatorem; z problemem
prawnym, 796-796-596

SPRZEDAM bezpośrednio
własnościowe 3 pokoje, 63 m2, 

ul. Stokłosy, metro Ursynów,
IV/VII, 2 windy, 608-042-257

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

ANGIELSKI doświadczenie,
dojazd, 601-333-707

FIZYKA, MATEMATYKA,
pedagog, 609-41-66-65

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

22 649-40-27, 691-502-327

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602-77-03-61

USŁUGI POGRZEBOWE,
Mokotów, ul. Puławska 118,
domofon 9.Tel. 22 844-23-43;
609-382-801. Całodobowo.

CYKLINOWANIE, układanie,
naprawy, 22 240-36-56

LEKARZA medycyny pracy,
internistę, pielęgniarkę,
sprzątaczkę, 22 651-70-75; 
605-440-831; 609-373-582

MALOWANIE, gładzie, 
22 240-87-31

MECHANIKA samochodowego
zatrudnię, 602-424-774

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
na Ursynowie zatrudni osobę do
pielęgnacji ogrodu, 601-30-72-27

OBSŁUGA cyfrowych maszyn
drukujących (przyuczenie -
obsługa komputera), 602-424-170

PIZZERIA PARMA, stacja metra
Stokłosy, zatrudni pizzera, 
22 644-14-30

POSZUKUJĘ ekspedientki do
sklepu z pieczywem na Natolinie,
531-730-852

PRACOWNIK ochrony, obiekt w
Piasecznie, stawka 9 zł/h netto, 
tel. 668-246-392

SIEĆ OBUWNICZA KANGUR
zatrudni Panie do pracy na
stanowisko sprzedawcy w Galerii
Ursynów i Galerii Renova oraz na
Tarchominie. CV proszę przesłać
pod adres: babiejdominika@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA nr
323 przy ul. Hirszfelda 11 pilnie
zatrudni pracowników na
stanowisku: dozorcy, woźnej oraz
pomocy nauczyciela. Ofertę proszę
składać do sekretariatu szkoły.

MAZURY 7 dni od 540 zł 
z wyżywieniem, 

jezioro, las, kameralnie. 
Tel. 89 621-17-80

www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602-27-17-18

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642-96-16

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

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734

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

MALARSKIE, tapetowanie, 
607-775-259

MALOWANIE, 722-920-650
MALOWANIE, gipsowanie,

glazura, terakota, 608-729-233

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

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp., 

22 644-52-59, 
501-122-888

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

502-288-514

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTOWO-budowlane,
ogrodzenia, 513-137-581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641-54-84, 
601-751-247

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

UKŁADANIE kostki brukowej,
517-477-531

USŁUGI mini koparką -
ładowarką, 517-477-531

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WYLEWKI agregatem, 
668-327-588

ZŁOTA RĄCZKA - faktury.
Drobne remonty, naprawy,
montaże i inne, 790-016-638 

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

ALKOHOLOWE. Odtrucia.
Lekarz z dużym doświadczeniem.
Wyjazdy 7-16. Bezpośredni tel.
731-789-850, 24h/d

DIETA HERBALIFE,
gwarancja, konsultant

Michał Łuczyński 
601-313-313
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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
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

KtKtórór y try tr udnieudnie jszy?jszy?
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje MMiieecczzyyssłłaaww LLeecciieewwiicczz
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

WWaarrsszzaawwsskkaa SSzzkkoołłaa 
MMuuzzyycczznnaa

Al. KEN 36 lok. 126, Gale-
ria Ursynów

www.muzyczna.art.pl
Trwa rekrutacja na rok

szkolny 2016/2017. Upraw-
nienia szkoły publicznej, 6 lat
nauki, zajęcia po południu.
Największa społeczna szkoła
w Polsce.

VVAAGGAABBUUNNDDUUSS
NNiieeddzziieellaa 2266..0066..22001166

((PPuusszzcczzaa BBoolliimmoowwsskkaa ii
SSkkiieerrnniieewwiiccee))

Wycieczka rowerowa na
trasie Żyrardów - Budy Grab-
skie - Skierniewice - Francisz-
ków - Żyrardów (ok. 70 km
po drogach asfaltowych i le-
śnych). W planie zwiedzanie
Skierniewic. Po drodze grill
polowy. Odpłatność 3 zł. Kieł-
basę zapewnia organizator.

Wyjazd poc. KM
19962/19963 z W-wy Wsch.
o 08:26, z W-wy Śródm. o
08:35, W-wa Zach. o 08:41.
Przyjazd do Żyrardowa o
09:25. Zbiórka przed stacją
kolejową w Żyrardowie po
przyjeździe pociągu.

PPrroowwaaddzząąccyy:: Jan Puchler-
ski (e-mail: jan.puchler-
ski@interia.eu)

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

PPiiąątteekk,, 2244 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000::
„Senna Nutka” – premiera spek-
taklu Dziecięcego Teatru Muzycz-
nego Domu Sztuki „Zgrajka z
Wiolinowej”. Scenariusz: Paweł
Szumiec. Reżyseria: Ewa Kłujszo.
Opracowanie muzyczne: Ziemo-
wit Kłujszo. Wstęp wolny.*

PPiiąątteekk,, 2244 cczzeerrwwccaa,, 2200..0000::
„Jak jest” – premiera Młodzie-
żowego Teatru Muzycznego Do-
mu Sztuki „Zgraja z Wiolinowej”.
Scenariusz: Malina Prześluga.
Adaptacja i reżyseria: Ewa Kłuj-
szo. Opracowanie muzyczne: Je-
remiasz Major. Uwaga: spektakl
dla dorosłych. Wstęp wolny.*

SSoobboottaa,, 2255 cczzeerrwwccaa,, uuwwaaggaa::
godz.18.00: Teatr Wydziału Fi-
lologii Angielskiej Uniwersyte-
tu Warszawskiego zaprasza na
sztukę Terry’ego Prattcheta „Ma-
skerade”. Reżyseria: Katarzyna
Kądzielska. Czas trwania: 210
minut. Uwaga: spektakl grany
w języku angielskim! Wstęp
wolny. Bohaterką sztuki jest
dziewczyna, która chce zostać

czarownicą, a że ma potężny
głos, marzy też o karierze śpie-
waczki operowej. Czekają ją jed-
nak kłopoty.

Dom Sztuki prowadzi już zapi-
sy na bezpłatne warsztaty arty-
styczne: plastyczne („Letnie Za-
bawy Dłutem i Kredką”), bębniar-
skie („Bębnij ile sił!”) oraz teatral-
ne („Przygody z Melpomeną”),
które odbędą się w placówce pod-
czas akcji „Lato w mieście”.*

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa prac uczestni-
ków warsztatów plastycznych,
prowadzonych w placówce w
Roku Kulturalnym 2015/2016.*

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Zapraszamy na zajęcia dla
dzieci w ramach akcji „Lato w
mieście 2016”. Warsztaty roz-
poczną się 27 czerwca i potrwa-
ją do 8 lipca, będą podzielone
na dwa bloki: plastyczne (godz.
10-15) i teatralne (godz. 10-13).
Motywem przewodnim dla obu

grup będą baśnie. Zapraszamy
na zapisy dzieci w wieku 8-12
lat. Osobiście lub pod numerem
(22) 855-35-17. Zajęcia są bez-
płatne, sfinansowane ze środ-
ków dzielnicy Ursynów.

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

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

WWaarrsszzttaattyy RRoocckkoowwee iiMM GGrraanniiee
LLaattoo 22001166 – 5 dni – od 27 do 30
czerwca w godz. 17,00 - 20,00. 

11 lliippccaa ((ppiiąątteekk)) 1188,,3300 iM Rock
Koncert, ćwiczenia i konsultacje
z muzykami, w grupach i na sce-
nie. Wokal - Aleksandra Chlu-
dek, gitara basowa - Andrzej
“Pierwiastek” Potęga, gitara
elektryczna - Piotr Bajus, perku-
sja - Dariusz “Wodzu” Henczel.
Info: Małgorzata Wiercińska 504
703 087. Wstęp wolny.

Galeria Ucznia DK IMielin za-
prasza 23 czerwca o godzinie
18.30 na otwarcie wystawy
pt’Prezentacje 2015/20`16”.
Swoje prace prezentują dzieci i
mlodzież  z pracowni plastycznej
Klubu A4 SMB Imielin. Wystawa
czynna do września 2016 r. 

Mistrz Majewski uczył pchnięcia kulą

WW hhaallii UUCCSSiiRR pprrzzyy PPiilleecckkiieeggoo rreekkoorrddzziissttkkaa śśwwiiaattaa ww rrzzuucciiee mmłłootteemm AAnniittaa WWłłooddaarrcczzyykk ii mmiissttrrzz oolliimm-
ppiijjsskkii ww ppcchhnniięęcciiuu kkuulląą,, mmiieesszzkkaanniieecc UUrrssyynnoowwaa TToommaasszz MMaajjeewwsskkii pprrzzeekkaazzyywwaallii mmłłooddyymm aaddeeppttoomm
lleekkkkooaattlleettyykkii sseekkrreettyy sswwooiicchh ssppeeccjjaallnnoośśccii ww rraammaacchh oorrggaanniizzoowwaanneeggoo pprrzzeezz FFuunnddaaccjjęę KKaammiillii SSkkoollii-
mmoowwsskkiieejj kkoolleejjnneeggoo „„AAtthhlleettiiccss CCaammpp”” ppoodd ppaattrroonnaatteemm mmiinniissttrraa ssppoorrttuu WWiittoollddaa BBaańńkkii.. NNaa zzddjjęęcciiuu ––
MMaajjeewwsskkii ii jjeeggoo uucczznniioowwiiee.. 
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