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M amy dziś w mediach prze-
cudny festiwal obracania
tak zwanej obiektywnej

prawdy w perzynę. Podwiązanie
poszczególnych gazet, stacji radio-
wych i telewizyjnych, portali inter-
netowych, a nawet blogów osób
prywatnych - pod określonych do-
brych wujków - musi ze zrozumia-
łych względów wpływać na przed-
stawianie przez te podmioty rze-
czywistości. Bo wiadomo przecież,
że gdy dochodzi do konfliktu finan-
sowych interesów, obowiązuje ha-
sło: każdy wuj na swój strój. Bliższa
ciału koszula niż sukmana. 

N a tle politycznej rozgrywki
szczególnie żrą się człon-
kowie dwu najmocniej-

szych partii, stąd dziennikarzom
stojącym u boku ugrupowania
obecnie rządzącego wymyśla się
od PISmaków, a żurnaliści opozy-
cyjni to z kolei - bezmyślni POtaki-
wacze. Szczególnie jasno widać ten
podział, gdy przychodzi do rela-
cjonowania efektów działań komi-
sji wyjaśniających aferę trójmiej-
skiego parabanku Amber Gold i
jeszcze grubszą aferę lewej repry-
watyzacji w Warszawie. 

K to w celu zasięgnięcia in-
formacji słucha tylko jed-
nej politycznej strony, ten

siłą rzeczy jest skazany na fałsz, a
co najmniej na istotne przeinacze-
nia. Zdaje się jednak, że podział
na “oni” i “my” jest w społeczeń-

stwie tak głęboko zakorzeniony, że
każdy sobie rzepkę skrobie, obraca-
jąc się we własnym towarzystwie
wzajemnej adoracji i ignorując za-
równo współobywateli o innych
poglądach, jak i media, które nie
śpiewają na jego nutę. W kwestii
Amber Gold jedni informatorzy
twierdzą, że kasa na założenie in-
teresu została wzięta z propisow-
skich SKOK-ów, inni zaś, że za ku-
lisami całej operacji stali mache-
rzy związani z PO i kierują ostrze
oskarżeń w stronę byłego premie-
ra Donalda Tuska. No i bądź tu
mądry człowieku, skoro politycznie
ukształtowana komisja dochodze-
niowa odwzorowuje nam w du-
żym stopniu partyjną stronniczość.

C o ciekawe jednak, w trakcie
przesłuchań przed wspo-
mnianymi komisjami wy-

chodzi słoma z - na pozór wielko-
pańskich - butów. Przywleczona
niemalże siłą przed oblicze komisji
do spraw Amber Gold, nadzwyczaj
harda do niedawna prokurator
Barbara Kijanko jakby nagle do-
stała amnezji - zupełnie nic nie pa-
mięta ze swoich działań i nie potra-
fi wyjaśnić, dlaczego umorzyła po-
stępowanie przeciwko parabanko-
wi spryciarza Marcina P. - chociaż
miała w ręku arcyważny kwit Ko-
misji Nadzoru Finansowego. Jak
na złość, zaangażowana w docho-
dzenie policjantka ma lepszą pa-
mięć i wspomina nie bez irytacji, że
pani prokurator po prostu ją wy-
śmiewała, uniemożliwiając kon-
tynuowanie procedury. 

M ieliśmy przez lat parę ni-
by całkowicie niezależną
prokuraturę, ale tak by-

ło tylko w teorii. Każdy prokurator
mógł się zasłaniać swoją niezależ-
nością, żeby po cichu spełniać ży-
czenia zaprzyjaźnionych polity-
ków albo wyjątkowo wpływowych

lobbystów. Osoby dążące do ujaw-
nienia prawdy, musiały częstokroć
odbijać się od prokuratorskiej ścia-
ny, tak jak odbijał się na przykład
publicysta “Passy” Tadeusz Poręb-
ski, który wyjaśnił do spodu, na
czym polegał przekręt związany z
reprywatyzacją mokotowskiej nie-
ruchomości przy ul. Narbutta 60,
ale mieszcząca się w tej samej dziel-
nicy prokuratura miała to w dupie.
Sam jako naczelny redaktor, in-
terweniujący u jakiejś ważnej pro-
kuratorki, byłem zwyczajnie zby-
wany przez jej sekretarkę, która
wyraźnie dawała mi do zrozumie-
nia, że protesty to mogę sobie pisać
na Berdyczów. 

W arszawska prokuratura
doznała też nadzwyczaj-
nego zaślepienia, gdy za-

częła się prywatyzacja owianej hi-
storyczną legendą (tam został
aresztowany w 1940 przez Niem-
ców mistrz olimpijski Janusz Kuso-
ciński) pożydowskiej kamienicy
przy Noakowskiego 16. No i proku-
ratura pozwoliła, żeby zwyczajnie
wyszabrowane kiedyś przez oszu-
stów, ale po wykryciu kombinacji
skomunalizowane mienie przeka-
zać  “spadkobiercom”, w tym mę-
żowi i córce pani prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz, a spadkobier-
cy zaraz owo złote jabłko upłynni-
li, stawiając się niejako na pozycji

paserów.  Podobno w momencie,
gdy już niczego nie dało się w tej
materii zamotać, istotne kwity w
hipotece nagle zaginęły. Dobrze
chociaż, że pani prezydent dozna-
ła w końcu olśnienia i sama za-
wiadomiła prokuraturę o przestęp-
stwie. Lepiej późno niż wcale. Tyle
że dom jest już w cudzych łapach,
a lokatorzy poszli na bruk.

C o tu zresztą gadać o proku-
ratorskich zaniechaniach,
skoro długoletni dyrektor

warszawskiego Biura Gospodarki
Nieruchomościami Marcin Bajko
zeznaje przed komisją pod kierow-
nictwem wiceministra Patryka Ja-
kiego w podobnie wymijającym to-

nie, co Barbara Kijanko przed po-
litycznym trybunałem, którym
akurat całkiem  sprawnie steruje
Małgorzata Wassermann. Bajko
daje tylko do zrozumienia, że o re-
prywatyzacji decydowała faktycz-
nie pani prezydent, a on w gruncie
rzeczy do niczego się nie wtrącał, bo
też nie miał prawa podpisywania
decyzji. To po cholerę był w BGW
dyrektorem? - wypada teraz zapy-
tać. I kto miał przede wszystkim
pilnować legalności działania re-
prywatyzacyjnego, jak nie on?
Jeszcze do niedawna zastępca Baj-
ki Jerzy M. próbował na antenie
Radia  Dla Ciebie negować ustale-
nia Porębskiego, który siedział wte-
dy z nim w studio i rwał włosy z
głowy, nie mogąc pojąć, że można
być bezczelnym do tego stopnia. 

N o cóż, nie od dziś wiado-
mo, że niezależnie od for-
muły działania agend

państwowych każda władza
przede wszystkim sobie dogadza.
No i dogodziła na przykład prze-
ciwstawiającej się zbudowaniu
dwupasmówki garstce właścicie-
li nieruchomości wzdłuż trasy z
Piaseczna do Góry Kalwarii. Fun-
dusze unijne na tę dwupasmów-
kę były już dawno do dyspozycji,
ale ich nie wykorzystano i - zda-
je się - nawet nie wykupiono dzia-
łek pod budowę tak ważnej arte-
rii. W efekcie mamy na południo-
wym wylocie z Warszawy od ra-
na do wieczora jeden wielki zator,
bo w Piasecznie kończy się dwu-
jezdniowa Puławska. Kilkadzie-
siąt, a może nawet kilkaset tysię-
cy ludzi skazanych jest na dojaz-
dową mękę, żeby paru znajomych
królika trwało przy swoim. Jak
długo jeszcze?

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
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RRAAFFAAŁŁ KKOOSS:: CChhooćć ppooggooddaa mmoożżee nniiee jjeesstt ttyyppoowwaa ddllaa llaattaa,, ttoo jjeeddnnaakk nniieewwąąttpplliiwwiiee kkaalleennddaarrzzoowwoo llaa-
ttoo ttrrwwaa.. JJaakkiiee lleettnniiee aattrraakkccjjee UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww pprrzzyyggoottoowwaałł  ddllaa mmiieesszzkkaańńccóóww??

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Oczywiście, nie zrażamy się pogodą – na ursynowską publiczność bowiem za-
wsze można liczyć.  Trwa kolejna edycja letnich koncertów plenerowych organizowanych przez
urząd. Pierwszy koncert odbył się w niedzielę, 2 lipca  – wystąpiła  Orkiestra Reprezentacyjna SGGW.
A przed nami jeszcze cztery koncerty. Najbliższe wydarzenie w cyklu to recital fortepianowy Andrze-
ja Wiercińskiego – odbędzie się w niedziele 9 lipca o godz. 17.00 przy fontannie na terenie SMB Osie-
dle Kabaty przy ul. Bronikowskiego. A w ramach tegorocznego Muzycznego Lata wystąpią m. in. Ewa
Bem i Andrzej Rosiewicz.

AA ccoo ppoozzaa kkoonncceerrttaammii pprrooppoonnuujjee jjeesszzcczzee ddzziieellnniiccaa??
W najbliższy piątek, 7 lipca, o godz. 21.45 pokazem filmu „Nie lubię poniedziałku” rozpoczyna się

Ursynowskie Lato Filmowe. Urząd Dzielnicy po raz kolejny zaprasza miłośników kina plenerowego
pod Kopę Cwila.  Każdej piątkowej nocy aż do 25 sierpnia będzie można obejrzeć popularne filmy,
klasykę polskiej komedii.  Warto przypomnieć, że nawiązujący  do jubileuszu 40-lecia Ursynowa re-
pertuar Ursynowskiego Lata Filmowego został wybrany przez mieszkańców w głosowaniu interne-
towym. Część z tych filmów była nagrywana na Ursynowie.  Dodatkową atrakcją podczas pierwszej
projekcji (7 lipca) będzie bezpłatna pizza. 

AA ccoo ddllaa ttyycchh,, kkttóórrzzyy wwaakkaaccyyjjnnyy cczzaass cchhccąą ssppęęddzziićć bbaarrddzziieejj aakkttyywwnniiee??
Dla tej grupy także mamy ciekawą propozycję. Ruszył cykl Ursynowskich Potańcówek. Pierwsza z

siedmiu zaplanowanych odbyła się już nad Jeziorem Zgorzała. Mieszkańcy, jak zwykle, fantastycz-
nie się bawili. Potańcówki to zarówno dobra rozrywka jak i integracja – w czasie zabaw odbywa się
nauka tańca dla dorosłych i dzieci, a także konkursy tańca i wiele atrakcji nawiązujących do jubile-
uszu 40-lecia Ursynowa. Najbliższa potańcówka odbędzie się w sobotę 8 lipca przy Lasku Brzozowym,
bliskim stacji metra Natolin. Startujemy już od godz. 17.00. Zapraszam zarówno miłośników tańca,
jak i tych, którzy dopiero myślą o tym, jak nauczyć się tańczyć. Każda kolejna potańcówka odbędzie
się w innym miejscu na Ursynowie. To doskonały sposób na poznanie najbardziej urokliwych miejsc
w naszej dzielnicy. 

CCzzyy ww pprrooggrraammiiee kkuullttuurraallnnyymm zznnaajjddzziiee ssiięę tteeżż ccoośś ddllaa ddzziieeccii ?? 
Oczywiście,w ramach „Lata w mieście” zapraszamy zarówno na zajęcia artystyczne jak i seanse fil-

mowe oraz spektakle teatralne w parkach. No i oczywiście kontynuujemy cykl w ramach projektu do
zeszłorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego – czyli „Bezpłatne seanse filmowe dla dzieci”. Infor-
macje o terminach i miejscu odbywania się poszczególnych wydarzeń można znaleźć na naszej stro-
nie internetowe www.ursynow.pl. 

Urząd Dzielnicy Ursynów
przedstawiał koncepcję (I
etap) remontu ul. Barto-
ka, polegającego na posze-
rzeniu chodników w rejo-
nie przejść podziemnych,
usytuowaniu nowych azyli
na istniejących przej-
ściach dla pieszych i do-
świetleniu dwu przejść dla
pieszych. 

W efekcie zmian przybyłoby
pięć miejsc postojowych. Kon-
cepcja powstała po uwzględnie-
niu uwag i propozycji dotyczą-
cych poprawy bezpieczeństwa
na ul. Bartoka, które zostały
zgłoszone podczas spaceru z
udziałem okolicznych mieszkań-
ców. Spacer odbył się 21 stycznia
br. z inicjatywy burmistrza Ro-
berta Kempy.

Jakie będą dalsze losy opra-
cowanej koncepcji? Urząd
Dzielnicy Ursynów deklaruje że
zostanie ona przekazana  do
SBM Stokłosy.  W przypadku
braku uwag  ursynowscy urzęd-
nicy przekażą projekt drogowy
do zatwierdzenia przez Biuro
Polityki Mobilności i Transpor-

tu m. st. Warszawy. Jeśli cho-
dzi o drugą część projektu
(umożliwienie przejazdu dla ro-
werów, czyli wykonanie drogi
rowerowej poza jezdnią po pół-
nocnej stronie ulicy Bartoka),
będzie on opracowany dopiero
w drugim etapie. 

„Priorytetem jest bezpieczeń-
stwo. Zaproponowana koncep-

cja jest dowodem na to, że za-
wsze istnieje kilka rozwiązań.
Mam nadzieję, że wypracowa-
ne wspólnie z mieszkańcami roz-
wiązanie zostanie szybko wdro-
żone” – mówi  burmistrz Ursyno-
wa Robert Kempa.

Koncepcja jest dostępna na
stronie internetowej urzędu
www.ursynow.pl.

Urząd Dzielnicy Ursynów
zaprasza na twórcze i ak-
tywne zajęcia dla dzieci i
ich rodzin realizowane
dzięki wsparciu finanso-
wemu z Budżetu Partycy-
pacyjnego. 

Czas wakacji to doskonały
okres na przeprowadzenie tego
typu aktywności. Sobotnie spo-
tkania zostały zaplanowane z
myślą o tym, aby pokazać, jak w
kreatywny sposób zagospodaro-
wać czas różnymi formami zajęć
– od artystycznych do sporto-
wych. W programie zajęcia spor-
towe, majsterkowanie, kucharze-
nie, origami oraz ceramika. „Za-
gospodarowujemy aktywnie czas
dla dzieci, jak również dla doro-
słych, którym proponujemy m.

in. fitness na matach, pilates i in-
ne formy aktywności” – podkre-
ślają organizatorzy wydarzenia.
Zajęcia dla mieszkańców Ursy-

nowa odbywają się w każdą so-
botę (do 2 września) na boisku
szkolnym SP 100, ul. Taneczna
54/58 w godz. 9.00 – 13.00. 

W związku z dużym zainteresowaniem
programem „Lato w Mieście” na Ursyno-
wie, Urząd Dzielnicy wprowadza dodat-
kowe darmowe zajęcia sportowo-rekre-
acyjne z nauki jazdy na rolkach oraz te-
nisa ziemnego.  

JAZDA NA ROLKACH
Zajęcia z nauki jazdy na rolkach, prowadzone

przez doświadczonych i wykwalifikowanych in-
struktorów ze szkoły Rollschool będą gościć na Ur-
synowie już drugi raz.  Przeznaczone są  dla dzieci
od 6 do 12 lat. Dzieci będą miały możliwość pozna-
nia podstaw tego sportu , a także doskonalenia
swoich umiejętności. Chcesz zacząć swoja przygo-
dę z rolkami, ale nie masz własnego sprzętu? Nic
straconego, bo na miejscu za darmo dla każdego

uczestnika zajęć będą zapewnione rolki, kaski i
ochraniacze. Zajęcia będą odbywały się od ponie-
działku do piątku, od 17 lipca do 4 sierpnia w godz.
10.00-14.15 w Szkole Podstawowej nr 322, przy
ul. Dembowskiego 9. Prowadzone będą w dwu-
godzinnych blokach z przerwą pomiędzy treninga-
mi.  Od 10.00 do 12.00 będą trwać zajęcia dla grup
z wakacyjnych punktów edukacyjnych, a od 12.15
do 14.15 dla indywidualnych uczestników.

W zajęciach każdorazowo będzie mogło wziąć
udział maksymalnie 15 osób w ramach jednego
bloku zajęć. Organizatorzy informują, że każdy
uczestnik indywidualnych zajęć musi przed ich roz-
poczęciem przynieść wypełnione i podpisane przez
rodzica (lub opiekuna prawnego) oświadczenie. Za-
pisy dla indywidualnych uczestników odbywają
się tylko poprzez formularz na stronie www.roll-
school.pl  – w kalendarzu „Lato w Mieście” zazna-
czone jest na czerwono). Na wskazanej stronie in-
ternetowej wszyscy zainteresowani znajdą dodat-
kowe informacje oraz wzór oświadczenia.

TENIS ZIEMNY
Dzieci, które marzą o zostaniu następcami teni-

sowych sław, zapraszamy natomiast na korty Szko-
ły Tenisa „Tie Break”, przy ul. Rosoła 19 (wejście od
ul. Jeżewskiego). Do dyspozycji będą dwa korty
oraz instruktor prowadzący zajęcia. Zajęcia odby-
wać się będą od 17 lipca do 11 sierpnia w godz.
10.00-15.00. Dzieci zostaną podzielone na grupy
odpowiednie do ich wieku. Spotkania mają na ce-
lu naukę i doskonalenie umiejętności tenisowych z
wykorzystaniem różnorodnych gier, zabaw i anima-
cji tenisowych oraz ruchowych.  Nie trzeba mieć
własnej rakiety, można będzie ją dostać na kor-
tach. Program jest przygotowany w cyklach pię-
ciodniowych, a każdy z nich zakończony będzie
miniturniejem w poszczególnych grupach wieko-
wych. Zapisy na zajęcia pod numerami telefonu
(w godz. 9.00-18.00):  22 425 50 72, 533 725 312.

Cała oferta programowa „Lata w Mieście” na Ur-
synowie, dostępna jest pod adresem www.ursy-
now.pl/lato-w-miescie/.

Placówka przy Zaruby coraz bliżej
Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu

oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby. Zadaniem architektów będzie opracowanie
projektu zespołu oświatowego składającego się z 8-oddziałowego przedszkola dla 200 dzieci,
szkoły podstawowej z 16 klasami dla około 420 uczniów oraz bloku żywieniowego obsługującego
obydwie placówki.

– W obecnej kadencji realizujemy zadania, które do tej pory wydawały się niemożliwe i przez
wiele lat tylko się o nich mówiło. W ubiegłym roku zyskaliśmy działkę do budowy tak potrzebnej
placówki oświatowej. Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej
kompleksu oświatowego to kolejny krok do uruchomienia tej placówki. Liczę na to, że zgłoszone
zostaną ciekawe prace, a najlepszy projekt zostanie zrealizowany i będzie służył ursynowskim
uczniom – mówi burmistrz Ursynowa  Robert Kempa.

Nadesłane prace oceni sąd konkursowy, w którym zasiądą architekci oraz eksperci z zakresu
edukacji. Podstawowym kryterium oceny będzie atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji (70
proc.) oraz uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika późniejszej eksploatacji (30 proc.).

– Szukamy niebanalnego projektu opracowanego w myśl idei przyjaznej przestrzeni. To
szczególnie ważne w przypadku szkół. Chcemy by w konkursach dotyczących placówek oświatowych
wygrywała jakość i wizja, a nie najniższa cena. I będziemy wspierać tę ideę – podkreśla dyrektor
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Marlena Happach.

Autor zwycięskiej koncepcji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości czterdziestu tysięcy złotych
oraz zostanie zaproszony do negocjacji, których przedmiotem będzie podpisanie umowy na
opracowanie dokumentacji projektowej nagrodzonej pracy.  

Trwa konkurs fotograficzny 
„Ursynów w obiektywie mieszkańców”

Z okazji 40–lecia Ursynowa Urząd Dzielnicy organizuje konkurs, którego motywem przewod-
nim jest „Ursynów w obiektywie mieszkańców”. Najbliższe imprezy plenerowe,  a także letnie mie-
siące to świetna okazja, aby wykonać zdjęcie i zgłosić je do konkursu. Tematem prac może być przy-
roda, architektura i ludzie, czyli niezwykłe miejsca, różnorodność architektury i krajobrazu dziel-
nicy Ursynów. 

–W dzielnicy, w której dużo się dzieje, i jednocześnie mamy tyle pięknych miejsc, naprawdę nie-
trudno jest wykonać dobre ujęcie.  Dlatego zachęcam do udziału w konkursie – mówi zastępca bur-
mistrza Łukasz Ciołko.

Zdjęcia będzie oceniać komisja konkursowa, która uwzględni: pomysłowość, jakość techniczną,
kompozycję oraz zgodność z hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu. Komisja przyzna
I, II i III nagrodę w trzech kategoriach (przyroda, architektura oraz ludzie).Wybrane przez komi-
sję zdjęcia poddane zostaną również pod głosowanie mieszkańców na portalu społecznościowym
Facebook. Autorzy otrzymają kolejno według liczby głosów I, II oraz III „Nagrodę internautów w
„Konkursie Fotograficznym”.

Konkurs trwa do 30 października br. Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej
www.ursynow.pl.

Twórcze soboty dla aktywnych

Priorytetem jest bezpieczeństwo

Zastępca burmistrza Łukasz Ciołko proponuje:

Wakacje z tańcem, filmem i... muzyką

Lato w Mieście – nowe zajęcia sportowe
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Gdzie głośna muzyka, tam spokój znika

Filmoteka czy Dyskoteka Narodowa?
Skwerek im. Antoniego Słonim-
skiego to perełka w koronie Sta-
rego Mokotowa. Znajduje się
tam kultowe kino Iluzjon, zmo-
dernizowane z państwowej kasy
za ponad 8 milionów złotych.
Niestety, obiekt – zamiast cie-
szyć – staje się ostatnio zmorą
okolicznych mieszkańców.

Z pietyzmem urządzony przez wła-
dze dzielnicy Mokotów skwerek im.
Antoniego Słonimskiego jest oazą zie-
leni dla mieszkańców tego rejonu
dzielnicy i ochroną przed spalinami
wydzielanymi przez pobliskie Al. Nie-
podległości, jedną z najbardziej zatło-
czonych arterii komunikacyjnych sto-
licy. Należy podkreślić, że roboty zosta-
ły przeprowadzono wyjątkowo rzetel-
nie, alejki są równe niczym stół, o czym
można się przekonać na przykład jadąc
rowerem. Jest problem z ławkami –
część ukradziono, kilka zdewastowa-
no. Projektanci nie wzięli pod uwagę
destrukcyjnej działalności wandali i
umieścili na skwerku ławki o lekkiej
konstrukcji. 

Kino “Iluzjon” funkcjonuje na skwer-
ku od 1997 r. w budynku, w którym
przez kilka dekad mieściło się kino “Sto-
lica”. Zmodernizowane w latach
2011–12 znajduje się pod opieką Fil-
moteki Narodowej, która zgodnie z
przyświecającym jej hasłem „Pamięć
filmu” chroni i niejednokrotnie przy-
wraca kulturze polskiej jej dziedzictwo

filmowe. To prawda, ale kierownictwo
kina prowadzi także działalność bizne-
sową,  polegającą m. in. na wynajmo-
waniu obiektu na różnego rodzaju
„eventy”. – Wszystko jest w porządku,
jeśli organizowane uroczystości, czy też
prywatne spędy odbywają się wewnątrz
– żali się pani Marzanna, mieszkanka
jednego z sąsiednich budynków. – Ro-
zumiemy zasadę, że jeżeli można, to
należy zarabiać. Ale już drugi raz kino
serwuje nam nocną dyskotekę na po-
wietrzu, a na to nie ma i nigdy nie bę-
dzie naszej zgody.

Już w czwartek 29 czerwca pod Ilu-
zjon zaczęły podjeżdżać półciężarów-
ki wyładowane sprzętem – muzycz-
nym, gastronomicznym i służącym do
budowy estrady. Przywieziono nawet
zrolowaną trawę, prawdopodobnie
miała zadać dodatkowego szyku im-
prezie. Półciężarówki wjeżdżały pod
samo kino, jak na swoje, tarasując alej-
ki przeznaczone przecież nie dla sa-
mochodów, lecz dla pieszych i rowe-
rzystów. Dwa wozy nie ograniczyły się
do wyładowania sprzętu i szybkiego
opuszczenia skwerku – kierowcy zro-
bili sobie na zieleńcu całodobowy par-
king.  Uwagi kierowane pod ich adre-
sem zbywane były pogardliwym mach-
nięciem dłoni, a w kilku przypadkach
agresywnymi ripostami ocierającymi
się o chamstwo.

Jak się wieczorem okazało, muzycz-
ny jubel zorganizowany został dla kil-

kudziesięciu młodych ludzi, którzy
zachowywali się jak w dyskotece. Mi-
jały godziny i nic nie zapowiadało, że
impreza miałaby zmierzać ku końco-
wi. Dzwoniono do straży miejskiej,
ale zgodnie z tradycją strażnicy się
nie pojawili. Przed pierwszą po półno-
cy podjechał wreszcie policyjny radio-
wóz i wrzaski oraz dudniąca, mono-
tonna, powodująca drżenie szyb mu-
zyka – wreszcie ucichły. Gdyby nie in-
terwencja policji, impreza prawdopo-
dobnie trwałaby do białego rana, po-
nieważ wyraźnie rozochoceni młodzi
biesiadnicy dopiero się rozkręcali.
Mieszkańcy ustalili, że zgodę na im-
prezę plenerową wydał kierownik ki-
na “Iluzjon”. Nie wiadomo, czy uzy-
skał aprobatę kierownictwa Filmote-
ki Narodowej, która jest właścicielem
obiektu. Jest to mało prawdopodobne,
ponieważ pan Krzysztof Hnatkowski,

wicedyrektor FN, obiecał mieszkań-
com po podobnym jublu, który urzą-
dzono przed kinem, że taka sytuacja
więcej się nie powtórzy. Nie dotrzy-
mał słowa.  

Okoliczni mieszkańcy są zdetermi-
nowani i zapowiadają, że będą walczyć
o spokój po godzinie 22 wszelkimi do-
stępnymi metodami. To, co wydarzyło
się pod kinem “Iluzjon” w nocy z piąt-
ku na sobotę, to skandal i dowód na
kompletne lekceważenie przez kierow-
nika kina zasad współżycia społeczne-
go oraz przepisów prawa, które jasno
określają w jakich godzinach obowiązu-
je cisza nocna. Mieszkańcy oczekują od
dyrekcji FN zdecydowanej reakcji na
wybryk szefa “Iluzjonu” i wydania mu
kategorycznego zakazu organizowania
imprez na powietrzu. Jeśli sytuacja się
powtórzy, sprawa może znaleźć finał
w sądzie grodzkim. 

Pozostaje kwestia wjeżdżania i par-
kowania półciężarówek w parkowych
alejkach, co zdarza się nader często.
Urzędnicy dzielnicy Mokotów, którzy
wykonali kawał dobrej roboty urzą-
dzając z pietyzmem Skwerek im. An-
toniego Słonimskiego, powinni doko-
nać przeglądu stanu alejek w sąsiedz-
twie kina. Jeżeli struktura została w
jakikolwiek sposób naruszona bądź
zniszczona, kino powinno pokryć kosz-
ty naprawy. Aby ujarzmić zmotoryzo-
wanych wandali, na wylocie każdej
ścieżki na ulicę Narbutta należałoby
zamontować słupki uniemożliwiające
wjazd na skwerek pojazdów czteroko-
łowych, o co uprzejmie proszą burmi-
strza Mokotowa Bogdana Olesińskie-
go zirytowani mieszkańcy budynków
Narbutta 40–60.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o :  S ł a w o m i r  J a b ł o ń s k i
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Dlaczego inwestor POW chce oszczędzać na zdrowiu ursynowian?

Filtry przy wyrzutniach spalin muszą być!

B o g u s ł a w  L a s o c k i
P r o j e k t  U r s y n ó w

Podczas wiosennych spotkań z
mieszkańcami Ursynowa w
związku z budową Południowej
Obwodnicy Warszawy zarówno
wykonawca (Astaldi), jak i in-
westor (Główna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad) próbo-
wali przekonywać o braku po-
trzeby instalacji filtrów oczysz-
czających spaliny z wyrzutni. 

Zbędność filtrów uzasadniali
spodziewanym znikomym
stężeniem spalin z wyrzutni i

w związku z tym brakiem konieczno-
ści ich eliminowania, zgodnością z nor-
mami jakości powietrza czy odstępo-
wania użytkowników za granicą od
eksploatacji istniejących już filtrów,
jak również wysokim kosztem ich bu-
dowy, wynoszącym od 50 do 200 mln
złotych. Przytoczone argumenty in-
westora i wykonawcy, pozornie zasad-
ne, po dokładniejszej analizie budzą
jednak wątpliwości. 

Dopuszczalność sformułowa-
nia “znikome stężenie spalin
w rejonie wyrzutni” jest kon-

sekwencją obowiązujących w Polsce
norm, bazujących na wielkościach śred-
nich – na ogół dotyczących skali roku.
Uwzględniając dni wietrzne, deszczo-
we, czy letnie upały z dominującymi
wznoszącymi prądami powietrza, moż-
na zakładać, że taka aura faktycznie
doprowadzi w rejonie wyrzutni do
względnie niewielkiego stężenia sub-
stancji szkodliwych. Jeśli więc podczas
miesięcy jesienno - zimowych wystą-
pią zjawiska smogowe  i skumulują się
ze spalinami komunikacyjnymi z wy-
rzutni POW, to wskaźniki przedstawio-
ne jako średnie roczne nie będą budzić
niepokoju. 

T ak wyliczone średnie nie uwi-
docznią nawet wielu 1 - 2 ty-
godniowych okresów, gdy po-

ziom spalin przekroczy znacznie alarm
smogowy w otoczeniu kilometra lub
dalej od wyrzutni. Zresztą metodolo-
gia pomiarów i dopuszczalna wielka
elastyczność ich realizacji mogą bu-
dzić szereg wątpliwości, o czym szerzej
pisałem w „Passie” nr 24 (865).  Być
może to było powodem kolejnego (już
drugiego) unieważnienia postępowa-
nia o zamówienie publiczne w spra-
wie “Pomiaru zanieczyszczeń powie-
trza atmosferycznego w obszarze tere-

nu inwestycji...” w obszarze ursynow-
skiego odcinka POW – uzasadnione
niespełnieniem wymogów przez ofe-
rentów. Co ciekawe, informacja o unie-
ważnieniu postępowania, widoczna
jeszcze w dniu 3. lipca na stronie BIP
GDDKiA, po dwóch dniach zniknęła,
mimo że informacje o unieważnieniu
innych, wcześniejszych postępowań
były widoczne nadal.

Nie do końca ścisła jest również
informacja przedstawicieli
GDDKiA o rezygnacji za gra-

nicą z wykorzystywania filtrów przy
wyrzutniach spalin. Rzeczywiście, wła-
dze australijskie stwierdziły, że syste-
my filtrów wnoszą niewielką wartość
dodaną. Jednakże jeden z tuneli w re-
jonie Sydney – M5 East o długości 4
km, udostępniony w 2001 r. – został
wyposażony w celach testowych w
2007 r. w stosunkowo kosztowny sys-
tem filtracyjny. Względnie wysoki koszt
systemu wyniknął z niedostosowania
tunelu do zaimplementowanego póź-
niej systemu filtrów.

Natomiast można wskazać bar-
dzo wiele przykładów zain-
stalowanych i funkcjonują-

cych systemów wentylacyjnych tuneli
komunikacyjnych, wyposażonych w fil-
try. Oczywiście, filtry nie muszą praco-
wać bez przerwy, co jest zresztą również
postulatem dotyczącym proponowane-
go systemu dla wyrzutni ursynowskich.
O włączeniu filtrów decydują uwarun-
kowania zarówno atmosferyczne, jak i
występujące w danym momencie na-
tężenie ruchu. 

I tak: w Południowej Korei w 2010
r. w filtry elektrostatyczne po-
chłaniające cząstki stałe było wy-

posażonych 5 tuneli. Natomiast w  Wiet-
namie w filtry został wyposażony otwo-
rzony w 2006 r. tunel Hai Van Pass dłu-
gości 6,5 km.  W Japonii, gdzie po raz
pierwszy uruchomiono instalację wen-
tylacyjną z filtrami w 1979 r. (tunel Tsu-
ruga długości 2,1 km), w filtry wyposa-
żonych jest wiele krótszych lub dłuż-
szych tuneli, np.  Tennozan (2 km),
Kanmon (3,5 km), Adsukayama (0,6
km), Midoribashi (3,4 km), Hanazo-
nobashi (2,6 km), Tokyo Bay (9,6 km),
i szereg innych. 

Systemy filtracyjne uruchamia-
ne są w oparciu o aktualne po-
miary zanieczyszczenia powie-

trza w rejonach wyrzutni spalin. W
przypadku tunelu Kan’etsu przeciętny
czas pracy wynosi 143 godziny mie-
sięcznie (20% czasu) dla portalu pół-
nocnego i 40 godzin miesięcznie (3%
czasu) dla portalu południowego. Na-
tomiast system filtrów tunelu Tokyo
Bay pracuje ok. 12 - 13 godzin rocznie
(0,15% czasu). Warto zwrócić uwagę
na skrajnie różny  zakres wykorzystywa-
nia filtrów w Japonii: od 5 godzin mie-
sięcznie do całodobowej pracy bez prze-
rwy na terenach zurbanizowanych, co
wskazuje na dbałość władz lokalnych o
zdrowie obywateli.

R ównież Europa nie pozosta-
je w tyle za krajami azjatyc-
kimi. W Norwegii (dane z

2010 r.) spośród 115 tuneli o długości
ponad 2 km, 8 wyposażonych jest w
systemy filtracji spalin. Pozornie nie-
wielka ilość systemów filtracyjnych
wynika z faktu lokalizacji większości
tuneli w miejscach rzadko zaludnio-
nych lub w górach, gdzie zagrożenie
zatruciem ludności jest faktycznie zni-
kome. Oczywiście filtry nie pracują
bez przerwy i są włączane w okresach
szczytu komunikacyjnego. Nowator-
skie rozwiązanie zastosowano w Oslo.
Wykorzystany jest tam system łączą-
cy oczyszczanie powietrza z odpro-
wadzaniem zanieczyszczeń. Powie-
trze usuwane dwoma kominami o wy-
sokości ponad 20 metrów jest dodat-
kowo oczyszczane z pyłów. Po kilka in-
stalacji wentylacyjnych tuneli komu-
nikacyjnych z filtrami  pracuje rów-
nież w Niemczech, Austrii, we Wło-
szech,  Hiszpanii, Francji. 

P rzedstawione powyżej przykła-
dy wskazują zasadność rozpa-
trywania instalacji filtrów w

ursynowskich wyrzutniach, zwłaszcza
po uwzględnieniu specyfiki polskiego
taboru komunikacyjnego – zarówno
samochodów osobowych, jak i cięża-
rowych. Zgodnie z danymi Głównego
Urzędu Statystycznego, w 2014 r. śred-
ni wiek samochodu w Polsce wynosił 15
lat, przy czym 80% wszystkich aut mia-
ło 10 lat lub więcej, zaś 30 % wszystkich
pojazdów posiadało silniki wysokopręż-
ne. Przytoczone liczby wskazują na zde-
cydowanie niższą jakość taboru w Pol-
sce w stosunku do innych krajów. Stan
ten powoduje, że stare, wyeksploato-
wane silniki generują nieporównanie
więcej szkodliwych substancji niż now-

szy tabor, eksploatowany w bardziej
rozwiniętych krajach europejskich. Po-
jazdy te wytwarzają duże ilości szko-
dliwych spalin, wpływając na znaczące
przekroczenie dopuszczalnych norm
zanieczyszczeń, w tym cząstek stałych
PM10 i PM2,5. 

Z anieczyszczenia te w znacz-
nych ilościach będą powsta-
wały również w ursynow-

skim tunelu POW i zostaną z wyrzut-
ni usunięte do atmosfery. Ale czy tyl-
ko do atmosfery? Starsi mieszkańcy
Ursynowa pamiętają zapewne sytu-
ację sprzed zainstalowania elektro-
filtrów (lata 90-te ubiegłego wieku)
na kominach pobliskiej elektrocie-
płowni Siekierki. Podczas spokojnej
cyrkulacji wschodniej suchego powie-
trza (upały latem lub silny mróz zimą)
Ursynów był dosłownie zasypywany
drobniutkim pyłem, doskonale wi-
docznym rano i umożliwiającym “pi-
sanie palcem” na karoserii samocho-
dów. Zainstalowano filtry i problem
się skończył. Lada moment możemy
mieć podobną sytuację, jeśli nie zosta-
ną zainstalowane filtry na wyrzut-
niach spalin z tunelu POW. 

Z e względu na wysokość ko-
minów, pyły z elektrocie-
płowni zaczynały opadać

około kilometra od Siekierek, pokry-
wając w odpowiednich warunkach at-
mosferycznych wszystko od skarpy
wiślanej do Zielonego Ursynowa
włącznie. Kominy wyrzutni spalin z
POW będą miały wysokość ok. 15 m,
zatem obszar oddziaływania PM10 i
PM2,5 rozpocznie się – w zależności
od siły wiatru –  już w odległości 100
- 200 m od kominów i może sięgnąć w
sprzyjających warunkach nawet 1 - 2
km. Dla nikogo racjonalnie myślącego
nie ulega wątpliwości, że ruch samo-
chodowy w tunelu podziemnym spo-
woduje nagromadzenie szkodliwych
substancji pochodzących ze spalin,
które muszą być usunięte przez sys-
tem wentylacyjny. W przypadku Ursy-
nowa powietrze usuwane z tunelu w
dwóch miejscach zawiera skumulo-
wane zanieczyszczenia zebrane na
odcinku 2 x 2 km. Uwzględniając bli-
skość silnie zurbanizowanego i gęsto
zaludnionego terenu w pobliżu ter-
minali, oczywistym wnioskiem jest
rozszerzenie ursynowskiej inwestycji
POW o odpowiednie filtry oczyszcza-
jące powietrze. 

Z aawansowane badania w za-
kresie oczyszczania powietrza
w tunelach drogowych prowa-

dzi prof. dr hab. inż. Stanisław Nawrat
z zespołem z Akademii Górniczo - Hut-
niczej. Jedno z ostatnich jego opraco-
wań, dotyczące projektowanego tunelu
w rejonie ul. Wawelskiej w Warszawie
(publikacja: BiTP Vol. 43 Issue 3,2016,
pp. 215-222), bardzo dobrze korespon-
duje z sytuacją tunelu ursynowskiego i
analizami dotyczącymi zagrożeniem
spalinami. Z opracowania można zacy-
tować następujące wnioski:

1. Wentylacja w tunelach drogowych
może spowodować nagromadzenie za-
nieczyszczeń stałych i gazowych usuwa-
nych z obiektu w rejonie jego wylotu lub
wyrzutni zużytego powietrza.

2. W celu zapewnienia odpowied-
nich warunków środowiskowych, w za-
kresie zanieczyszczeń stałych i gazo-
wych, w rejonie wylotu zanieczyszczo-
nego powietrza wentylacyjnego z tu-
nelu konieczne jest stosowanie stacji
oczyszczania powietrza, składających
się ze specjalnych filtrów do redukcji
zanieczyszczeń stałych i gazowych.

3. Przeprowadzone badania wyka-
zały ...(w odniesieniu do projektowane-
go tunelu ul. Wawelskiej), że budowa
tunelu bez stacji oczyszczania powietrza
może skutkować lokalnymi (w rejonie
portalu wylotowego tunelu) zwiększo-
nymi stężeniami dwutlenku azotu – do
1500 µg NO2 /m3 , a w przypadku bu-
dowy tunelu ze stacją oczyszczania po-
wietrza lokalnie tylko do 150 µg NO2
/m3 – czyli 10 razy mniej.

4. Budowa stacji oczyszczania po-
wietrza z tunelu komunikacyjnego po-
woduje zwiększenie kosztów budowy o
ok. 5%, a jej zastosowanie dla tuneli
miejskich w wielu przypadkach jest ko-
nieczne do zapewnienia odpowiednich
wymaganych przepisami stężeń szkodli-
wych substancji.

UU wwzzggllęęddnniiaajjąącc pprrzzeeddssttaawwiioo-
nnąą wwyyżżeejj aannaalliizzęę,, wwyyddaajjee ssiiee
wwłłaaśścciiwwee zzaarreekkoommeennddoowwaa-

nniiee bbuurrmmiissttrrzzoowwii UUrrssyynnoowwaa rroozzwwaażżee-
nniiee wwyyssttąąppiieenniiaa ddoo GGDDDDKKiiAA zz wwnniioo-
sskkiieemm oo wwyyppoossaażżeenniiee wwyyrrzzuuttnnii ssppaalliinn
ww ooddppoowwiieeddnniiee ffiillttrryy wwrraazz zz nniieezzbbęędd-
nnyymmii uurrzząąddzzeenniiaammii ttoowwaarrzzyysszząąccyymmii ii
mmoonniittoorruujjąąccyymmii..

N ależy pamiętać, że skutki
wdychania spalin zawiera-
jących szkodliwe gazy oraz

cząstki stałe PM10 i PM2,5 widoczne
są wyraziście dopiero w dłuższym
okresie. Spanie i przebywanie w
mieszkaniu, będącym w konsekwen-
cji nieoczyszczenia spalin również
środowiskiem smogowym, przez na-
wet kilkanaście godzin dziennie, to
jak spędzanie tego czasu przez nie-
palącego wśród kolegów palących pa-
pierosy w pracy. Zaostrzenie się sta-
nów astmatycznych, przewlekłej ob-
turacyjnej choroby płuc, problemów
z układem sercowo-naczyniowym,
wreszcie nasilenie chorób nowotwo-
rowych – to znane skutki oddziały-
wania substancji smolistych i pyłów,
zawartych nie tylko w dymie papiero-
sowym, ale i w nieoczyszczonych spa-
linach z wyrzutni tuneli komunika-
cyjnych. Efekty będą widoczne nie po
roku czy dwóch, ale znacznie później.
Tylko że wtedy nie będzie już odpo-
wiedzialnych za ten stan inwestorów
i wykonawców ursynowskiego odcin-
ka POW oraz obecnych ursynowskich
decydentów przyzwalających na tań-
sze, ale trucicielskie rozwiązania wen-
tylacyjne. Pozostaną chorzy – nasze
dzieci i my.
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W dniu 26 czerwca odbyła się
w Domu Kultury Stokłosy  kon-
sultacja dotycząca zmiany nazw
dwóch ulic na Ursynowie (Związ-
ku Walki Młodych i Ciszewskie-
go). Moja refleksja jako wielolet-
niego (19 lat) przewodniczące-
go Społecznego Komitetu Obroń-
ców ulicy ZWM. Jest to w tym
19-letnim boju już czwarta próba
zmiany tej pięknej nazwy, której
bronią mieszkańcy tej ulicy i nie
tylko oni.

Na konsultację  stawiło się około
100 osób, w tym garstka obrońców
nazwy ulicy Ciszewskiego. Przyby-
li także: dwoje radnych Rady War-
szawy, a także burmistrz Ursynowa
Robert Kempa, dzielnicowy radny
Paweł Lenarczyk, kierownictwo
SBM Stokłosy oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych, dzia-
łających na Ursynowie. 

Złożyłem na tym spotkaniu in-
formację o tej 19-letniej  społecznej
obronie nazwy ulicy ZWM. W
1998 r. Społeczny Komitet wygrał
bój o nazwę przed Naczelnym Są-
dem Administracyjnym, broniąc
się prawem Unii Europejskiej, a
dokładnie przepisem prawnym
zawartym w Europejskiej Karcie o
Samorządzie Lokalnym .

Teraz przyszło mieszkańcom
bronić nazwy przed skutkami
ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 o
zakazie propagowania komuni-
zmu lub innego ustroju totalitar-
nego przez nazwy... 

Nasza nazwa – Związek Walki
Młodych (ZWM)  – w żadnym
stopniu nie spełnia wskazań art 1
pkt 2 ww. ustawy. Otóż ZWM nig-
dy, ani podczas okupacji niemiec-
kiej (od 1943 r.), ani przez 3 lata
funkcjonowania w PRL  nie  sym-
bolizował władzy represyjnej (!),
autorytaryzmu (!) i niesuweren-
ności (!).

ZWM był podczas okupacji
organizacją bojową walczącą  z
okupantem niemieckim  m. in

podczas Powstania Warszaw-
skiego pod dowództwem Armii
Krajowej. Na wspólnych z AK
barykadach na Starówce zginę-
ło około 300 zetwuemowców, a
100 poszło wspólnie z żołnierza-
mi AK do niewoli niemieckiej.
Za udział w Powstaniu dowódca
oddziału ZWM gen. Edwin Roz-
łubirski został 2-krotnie odzna-
czony Krzyżem Powstańczym
przez generała Bora-Komorow-
skiego.

W PRL  – ZWM funkcjonował
trzy lata jako organizacja mło-
dzieżowa, analogicznie jak ZHP,
biorąc udział w odgruzowywaniu
zniszczonej okupacją Polski, ak-
cjach pomocy rolnikom,wprowa-
dzaniu oświaty na polskiej wsi.
Nazwa naszej ursynowskiej ulicy
nie spełnia wskazań wymienio-
nych w ostatniej ustawie dekomu-
nizacyjnej  art 1 p.2 bo : nie była
organizacją  REPRESYJNĄ. AU-
TORYTARNĄ i nie miała ŻADNE-

GO wpływu na NIESUWEREN-
NOŚĆ  Polski.

Natomiast ZWM jako bojowa
organizacja w czynnej walce z fa-
szystowskimi Niemcami w pełni
zasługuje na upamiętnienie pole-
głych młodych zetwuemowców w
Powstaniu. Taka jest wola miesz-
kańców tej ulicy, a wyrazili tę wo-
lę  wielokrotnie (ostatnia ankieta:
92% mieszkańców sprzeciwia się
zmianie nazwy tej ulicy). Ważny
jest też aspekt ekonomiczny ewen-

tualnej zmiany. Jak podał bur-
mistrz Ursynowa,  to koszt około
1 miliona złotych!!! 

Radny Paweł Lenarczyk podał
wyniki ankiet i ostatnią z 2016 r.
uchwałę rady dzielnicy Ursynów
– sprzeciwiającą się zmianie na-
zwy ZWM.  Zebrani skrytyko-
wali ipeenowskie argumenty do-
tyczące zmiany nazwy, które za-
sadniczo rozmijają się z prawdą
historyczną .Ten IPN-owski po-
gląd oburzył  uczestników spo-
tkania..

No i swoista ciekawostka. Mło-
da doktorantka SGGW, p. Alicja
Gasek napisała pracę semestralną
nt.  zmiany nazwy ulicy ZWM wy-
kazując łamanie prawa miesz-
kańców ulicy, prawa samorządo-
wego i błędną argumentację IPN,
a także zbędne społecznie koszty
takiej zmiany.

P r z e w o d n i c z ą c y  S p o ł e c z n e g o
K o m i t e t u  O b r o ń c ó w  U l i c y  Z W M

S ł a w o m i r  L i t w i n

IPN plami honor poległych powstańców!
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Centrum Zaawansowanych Ma-
teriałów i Technologii CEZAMAT
jest fragmentem  Kampusu No-
wych Technologii Politechniki
Warszawskiej, od lat planowa-
nego i wznoszonego na Ursyno-
wie przy ul. Poleczki 19. Zlokali-
zowane jest na działce o po-
wierzchni 19 561 metrów kwa-
dratowych. Powierzchnia całko-
wita budynków wynosi 32 545,5
m kw., a kubatura  143 560,2.  

Wskład kompleksu wchodzą
trzy budynki: wielopozio-
mowy garaż (pierwszy bu-

dynek od ul. Poleczki), budynek admi-
nistracyjny oraz połączony z nim „mo-
stem” gmach laboratoriów. Budynek
administracyjny oprócz funkcji biuro-
wych mieści piękną salę wykładową na
ok. 250 miejsc oraz pewną liczbę pokoi
gościnnych dla naukowców. 

P rojekt  Centrum oparty  jest na
najlepszych światowych wzo-
rach, ale ma charakter autorski.

Opracowany został na bazie wiedzy i
doświadczeń ekspertów Politechniki
Warszawskiej oraz pracowników firmy
DEDECO.  Stanowi  istotny krok techno-
logicznej pogoni za uciekającym świa-

tem.  Dotyczy to nie tylko pomieszczeń
o wysokiej klasie czystości powietrza,
niezbędnych do realizacji projektów na-
notechnologicznych, ale też unikalnych
urządzeń umożliwiających prowadze-
nie innowacyjnych badań.

W edług zapewnień władz
Politechniki Warszawskiej,
CEZAMAT – to innowacyj-

ne centrum badawcze inspirujące do
prowadzenia badań nad zaawansowa-
nymi materiałami  i technologiami,
które przyniosą przełom w polskiej na-
uce, zapewniając konkurencyjność
Polski i Europy w obszarze wysokich
technologii na arenie międzynarodo-
wej. Badania te skoncentrowane są
wokół wytwarzania elementów dla ko-
lejnych generacji aplikacji w zakresie
szeroko pojętej mikroelektroniki, opto-
elektroniki, nanoelektroniki oraz bio-
elektroniki, jak również inżynierii mi-
kro-materiałów i nano-materiałow
wielofunkcyjnych.

CEZAMAT został zrealizowany
przez Konsorcjum złożone z
kilku jednostek naukowych.

Są to:
– Polska Akademia Nauk: Instytut

Chemii Fizycznej (IChF), Instytut Fizy-
ki (IF), Instytut Podstawowych Proble-
mów Techniki (IPPT), Instytut Wyso-
kich Ciśnień (IWC)

– Instytut Technologii Materiałów
Elektronicznych (ITME)

– Politechnika Warszawska (PW) –
Wydział Chemiczny, Wydział Elektroni-
ki i Technik Informacyjnych, Wydział Fi-
zyki, Wydział Inżynierii Chemicznej i
Procesowej, Wydział Inżynierii Mate-
riałowej, Wydział Mechatroniki

– Uniwersytet Warszawski (UW) –
Instytut Fizyki Doświadczalnej

– Wojskowa Akademia Techniczna
(WAT) – Instytut Optoelektroniki

Misją projektu CEZAMAT jest
integracja środowiska na-
ukowego poprzez utworze-

nie interdyscyplinarnej platformy w za-
kresie badań nad przyszłościowymi ma-
teriałami i technologiami, umożliwiają-
cej podmiotom badawczym i gospodar-
czym prowadzenie badań naukowych
na najwyższym światowym poziomie
oraz wdrażanie uzyskanych w ich wy-
niku nowoczesnych technologii i upo-
wszechnianie w społeczeństwie.

P rzedsięwzięcie to jest pierw-
szym, a zarazem kluczowym
etapem budowy naukowego

kampusu na Ursynowie (Wyczół-
kach). Politechnika planuje na tere-
nie Wyczółek także budowę innych
obiektów stanowiących trzon funk-
cjonalny parku naukowo-technolo-
gicznego. Planuje m. in. wybudowanie
i urządzenie specjalistycznych  labora-
toriów oraz lokalizację bezpośrednio
związanych z funkcją parku nauko-
wo-technologicznego inkubatorów i
akceleratorów technologicznych, a
także innych budynków wielofunk-
cyjnych. Centrum oferuje komplekso-
we możliwości rozwoju nauki obej-
mujące wszystkie etapy zaawansowa-
nych badań, czyli projektowanie, mo-
delowanie, symulację i optymaliza-
cję, technologię wytwarzania oraz
charakteryzację zarówno materiałów,
jak również skutków technologii, przy-
rządów oraz aplikacji. Centrum wypo-
sażone  jest w zaawansowane linie
technologiczne oraz platformy pro-
jektowania, symulacji oraz diagnosty-
ki i charakteryzacji oferuje dostęp do
ultranowoczesnych narzędzi.

Dostęp do wszystkich labora-
toriów Centrum  jest (będzie)
otwarty dla pracowników na-

ukowych oraz doktorantów i studen-
tów z uczelni polskich i zagranicznych,
w szczególności -członków Konsorcjum.
Oferowany będzie również dostęp do
wszystkich laboratoriów Centrum dla
pracowników przedsiębiorstw polskich
i zagranicznych zainteresowanych
współpracą badawczą i rozwojową.

CEZAMAT, to strategiczna dla
Politechniki i warszawskiego
środowiska naukowego inwe-

stycja, szczodrze (305 447 500,00 PLN)
dofinansowana ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Operacyjnego
„Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.
Patrząc z zewnątrz na obiekt można
odnieść wrażenie, że wszystko już zo-
stało zrobione. Rzeczywiście, budynki
stoją od co najmniej roku. Od lata 2016
r. obiekt wyposażany jest w najnowo-
cześniejszy, światowej klasy sprzęt. Re-
żimy i parametry technologiczne  zało-
żone w projekcie powodują, że ich osią-
gnięcie wymaga czasu. Dotyczy to m. in.
czystości powietrza, którego parame-
try są wręcz kosmiczne. Z tego m. in. po-
wodu dostęp do budynku laboratoriów
jest mocno ograniczony i obłożony licz-
nymi rygorami. Natomiast w większo-
ści pomieszczeń laboratoryjnych pra-
cownicy – nawet w toku kompletacji
urządzeń – poruszają się  w kombinezo-
nach  i maskach na twarzy.

P iszę o tym, albowiem realizacja
Centrum Zaawansowanych
Materiałów i Technologii na

Ursynowie jest wielką szansą dla na-
szej dzielnicy, która dzięki temu  ma
szansę stać się swego rodzaju „Krzemo-

wą Doliną” nie tylko Warszawy. Korzy-
ści z tego faktu mogą wynikać także z
faktu, że dzielnica jest naturalnym za-
pleczem kadrowym dla centrum, nie
tylko ze względu na  statystycznie naj-
wyższy w Warszawie  poziom wykształ-
cenia mieszkańców, ale też z uwagi na
to, iż mamy najbliżej do ewentualnego
miejsca pracy. Wielu ursynowian mo-
głoby tam docierać nawet nie korzysta-
jąc z komunikacji publicznej. Sprowa-
dzenie do centrum wybitnych specjali-
stów z zagranicy skutkować może wzro-
stem cen nieruchomości w sąsiedztwie;
w części  ze względu na mieszkania o
wysokim standardzie,  w części ze
względu na nieunikniony proces po-
wstawania wokół CEZAMATU firm  i
przedsiębiorstw nastawionych na od-
biór  i wykorzystywanie opracowywa-
nych tam technologii i materiałów. 

N a temat tej inwestycji wielo-
krotnie pisałem w trybie przy-
puszczającym.  Tym razem

jest to tryb dokonany. Istnieje więc wiel-
ka szansa, iż po pełnym uruchomieniu
i wdrożeniu ambitnych programów ba-
dawczych obiekt zacznie przynosić ko-
rzyści naszemu państwu, a przy okazji
mieszkańcom naszej dzielnicy. Z tego
względu rekomenduję większe zainte-
resowanie mieszkańców Ursynowa po-
wstałą po sąsiedzku inwestycją! Jest to
obiekt z którego możemy być dumni!
Jednocześnie informuję, że stowarzy-
szenie „Nasz Ursynów” złożyło na ręce
pani prezydent Hanny Gronkiewicz-
Waltz wniosek, wraz z obszernym uza-
sadnieniem, w sprawie umieszczenia
w powstającej „Strategii rozwoju War-
szawy do 2030 roku” ursynowskich Wy-
czółek, jako stołecznego centrum no-
wych materiałów i technologii.

CEZAMAT na Wyczółkach wielką szansą dla Warszawy i Polski, warto się tam zatrudniać

Ursynowska „Dolina Krzemowa”
CCzzeerrwwiieecc 22001177 SSiieerrppiieeńń 22001133

CCzzeerrwwiieecc 22001177,, łłąącczznniikk ppoommiięęddzzyy bbuuddyynnkkiieemm aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnyymm aa bbuuddyynnkkiieemm llaabboorraattoorriióóww SSaallaa kkoonnffeerreennccyyjjnnaa
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Ostatnie burze, które przeszły nad Warszawą, odsłoniły słabość systemu gospoda-
rowania zasobami przyrodniczymi w naszym mieście. Ursynów całe szczęście nie
ucierpiał aż tak bardzo, jak np. Muranów, czy Żoliborz. Niemniej jednak nie da się
ukryć, że na Ursynowie jest problem, ponieważ Spółdzielnie Mieszkaniowe nie pro-
wadzą regularnych audytów zieleni. 

Zdaje się, że nikt nie sprawdza, w jakim stanie fitosanitarnym są drzewa rosnące na terenach spół-
dzielni mieszkaniowych, a przecież to lwia część obszaru Ursynowa. Tymczasem ustawa o ochronie
przyrody nadal, pomimo głośnych poprawek zwanych potocznie „lex Szyszko”, nakłada obowiązek
zgłaszania zamiaru wycinki przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Oznacza to, że spółdziel-
nia powinna mieć obowiązek utrzymania zieleni w stanie niezagrażającym bezpieczeństwu. W prak-
tyce nie da się osiągnąć tego celu bez audytu zieleni. Zwłaszcza duże drzewa powinno się regularnie
monitorować. Na podstawie zebranych informacji można z dużym prawdopodobieństwem określić,
czy np. dane drzewo się złamie. Można takie drzewo odpowiednio wcześnie wyciąć, a co ważniejsze,
dzięki monitorowaniu można posadzić nowe drzewo w odpowiednim miejscu, odpowiednio wcze-
śnie. Praktyka zostawiania wszystkiego na ostatni moment, jak to ma miejsce w dużej części Ursyno-
wa, jest groźna i nieefektywna. 

Na Ursynowie wiele jest takich drzew jak na zdjęciu. W tym przypadku widać gołym okiem wadę
w budowie i można być pewnym, że to drzewo zagraża bezpieczeństwu. Niestety, nie zawsze mamy
do czynienia z tak obrazowym przypadkiem. Często wady drewna są niewidoczne na pierwszy rzut
oka. Dlatego tak ważny jest audyt, gdyż na podstawie wyników badań i obserwacji z lat poprzednich
łatwiej jest zauważyć różnice w stanie zdrowotnym poszczególnych okazów. 

Odpowiednia obróbka danych uzyskanych z inwentaryzacji jest kluczem do poprawy obecnej sy-
tuacji. Jest to zadanie wielce trudne, bo Warszawa, jak wiele miast w Polsce, nie ma bladego pojęcia,
ile w ogóle rośnie drzew na jej terytorium. Brak znajomości zasobów utrudnia zarządzanie nimi. Ta-
ka sama sytuacja ma miejsce w spółdzielniach. Brak danych lub dane nieaktualne. W spółdzielniach
bardzo często jedynym dokumentem planistycznym, przedstawiającym zasoby przyrodnicze, jest ma-
pa zasadnicza. 

Bardzo ciekawy projekt prowadzi Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy. Chodzi o ogól-
nomiejską bazę danych zieleni „ArcZieleń”. Narzędzie to wreszcie pozwoliłoby określić zasoby przy-
rodnicze, wykorzystując do tego system informacji przestrzennej (GIS). Niestety BOŚ stworzył rap-
tem ułamek tej bazy od 2006 roku. Niemniej jest to bardzo słuszny kierunek i od tego mogłyby zacząć
spółdzielnie mieszkaniowe, wykorzystując nowoczesne techniki w celu zinwentaryzowania zasobów
przyrodniczych. A nie jest to usługa droga. W wyniku postępu technicznego oraz sporego popytu na
takie usługi, cena jednostkowa waha się w granicach od 20 do 30 groszy za metr kwadratowy zinwen-
taryzowanej powierzchni. Inwentaryzować można wszystko, również małą architekturę. O ile moż-
na się dziwić, że przerośnięte terytorialnie spółdzielnie nie korzystają z tak tanich i efektywnych roz-
wiązań w celu zachowania estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni wspólnej, o tyle nie będzie dziwił fakt,
gdy w wyniku braku takich działań szkody spowodowane wichurami będą się powtarzać. 

J a n  M i e c z y s ł a w  Ł a w r y n o w i c z Ursynowscy policjanci w
niespełna dwa dni ustalili,
kim jest 31-latek napada-
jący na kobiety. Mężczyzna
podejrzany jest o uszko-
dzenia ciała i zmuszanie
do określonego zachowa-
nia przy użyciu siły i gróźb
działając w warunkach re-
cydywy oraz naruszenia
nietykalności cielesnej. 

Cztery pokrzywdzone kobiety
rozpoznały mężczyznę. Na
wniosek policjantów i prokurato-
ra mokotowski sąd zastosował
wobec 31-latka areszt tymcza-
sowy na okres 2 miesięcy. 

We wtorek 20 czerwca około
północy na jednej z ulic Ursyno-
wa mężczyzna podbiegł do ko-
biety wracającej do domu. Pró-
bował przewrócić i wciągnąć w
ciemny zaułek. Kobieta udało się
obronić, a napastnik uciekł.

Niespełna 15 minut później
na sąsiedniej ulicy zaatakował
na klatce schodowej jednego z
bloków kolejną kobietę. Szarpiąc
nią, próbował wciągnąć ją do
windy. Na krzyk kobiety woła-
jącej o pomoc zareagowali dwaj
mężczyźni, którzy ruszyli z po-
mocą. Przez jakiś czas gonili na-
pastnika, który zdołał dobiec do
samochodu i odjechać w niezna-
nym kierunku.

Sprawą natychmiast zajęli się
ursynowscy kryminalni. W roz-
mowach z pokrzywdzonymi ko-
bietami ustalili rysopis mężczy-
zny i rozpoczęli jego poszukiwa-
nia. Informacja została przekaza-
na do wszystkich patroli w rejo-
nie zdarzeń.

Już po kilku godzinach kry-
minalni wiedzieli, jakim samo-
chodem prawdopodobnie poru-
sza się napastnik. Mężczyzna zo-
stał zatrzymany na jednej z ulic
Ursynowa. 31-latek nie przyzna-
wał się do popełnionych prze-
stępstw. W trakcie dalszych czyn-
ności dochodzeniowo-śledczych
policjanci ustalili, że Sebastian
S. może mieć związek z podob-
nymi atakami, do których do-
szło w maju na dwie inne kobie-
ty. Podczas okazania wszystkie

zebrane przez kryminalnych in-
formacje potwierdziły się - męż-
czyzna został rozpoznany przez
pokrzywdzone kobiety.

Sebastian S. usłyszał zarzuty
uszkodzenia ciała i zmuszania
do określonego zachowania przy
użyciu siły i gróźb działając w
warunkach recydywy oraz na-
ruszenia nietykalności cielesnej.
W sierpniu 2016 roku opuścił on
więzienne mury, gdzie odbywał
wyrok za spowodowanie cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu ze
skutkiem śmiertelnym. Na wnio-
sek policjantów i prokuratora
mokotowski sąd zastosował wo-
bec niego dwumiesięczny areszt.
Może mu grozić kara nawet do 8
lat pozbawienia wolności.

r k
f o t o :  p o l i c j a

Dwoma koncertami zakończyła się kolej-
na edycja projektu „Akademia Gospel
dla Dzieci” na Ursynowie.  Ponad 25
dzieci w wieku od 5 do 13 roku życia od
lutego do czerwca uczestniczyło w środo-
wych zajęciach Akademii Gospel, które
odbywały się w Centrum Edukacji DA-
NIEL przy ul. Nowoursynowskiej. 

– Dzieci coraz odważniej wychodzą na scenę i
nie mogą doczekać się koncertów. W tym roku za-
skoczyły mnie swoją odwagą, ponieważ prawie
wszystkie chciały śpiewać solówki.  Jestem szczę-
śliwa, że mogę prowadzić nasz dziecięcy chór i wi-
dzę ogromne postępy – mówiła Monika Wydrzyń-
ska, prowadząca projekt, nauczycielka rytmiki,
dykcji, wokalistka i chórzystka. 

Przez trzynaście tygodni w tym semestrze dzie-
ci  w dwóch grupach wiekowych uczyły się piose-
nek polskich m. in. „Ja kocham Cię”, Hey” i angiel-
skich  m. in.  „Jesus Loves Me” oraz śpiewu w po-
dziale na głosy. Dzieci wystąpiły przed dużą pu-
blicznością podczas koncertu 3 czerwca br., któ-
ry odbył się w ramach Przeglądu Chórów Ursy-

nowskich  w kościele św. Tomasza Apostoła na
Ursynowie oraz 14 czerwca br. – przed rodzinami,
najbliższymi, sąsiadami i nauczycielami na koncer-
cie kończącym projekt w Centrum Edukacji DA-
NIEL.

Organizatorem projektu jest Fundacja „Eduka-
cja z Wartościami”. Projekt jest dofinansowany
ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów. 

Mały remanent: opisywaliśmy już w PASSIE czerwcowe prezentacje dokonań róż-
nych grup twórczych Domu Sztuki SMB „Jary”, ale jedno z ostatnich wydarzeń zdo-
łaliśmy tylko zapowiedzieć, a okazało się tak udane, że należy mu się choćby mała
recenzja. Oto ona.

Mowa o spektaklu Teatru Młodzieżowego „Klucz z Wiolinowej” pt. „Zabawa w Moliera”, osnutym na
motywach Molierowskiego „Mieszczanina szlachcicem”. Nastoletni aktorzy zmierzyli się z półtoragodzin-
ną inscenizacją opowieści o panu Jourdain, który koniecznie chciał uchodzić za kogoś, kim nie był i z te-
go powodu stawał się coraz bardziej żałosny.  Tekst niełatwy do opanowania, a opanowany przez odtwór-
ców wszystkich ról bezbłędnie. Postaci wdzięczne do grania, bo opisane piórem Moliera wyraziście (choć
na szczęście nie „grubą krechą”), lecz mimo to wymagające nie lada umiejętności aktorskich, żeby wykre-
ować je przekonująco, a przy tym z nerwem, z humorem. I z tym zadaniem podopieczni Wojciecha Sa-
nejki – opiekuna „Klucza z Wiolinowej – poradzili sobie doskonale. Przedstawienie składało się z dwóch
części; w jednej pana Jourdan zagrał Jakub Lebiedziński, w drugiej – Oliver Tokarski; doprawdy trudno
rozsądzić, który z nich wypadł w tej roli lepiej. Pochwały należą się także wszystkim pozostałym aktorom
„Zabawy w Moliera”, ale na szczególne wyróżnienie zasługuje Justyna Chabit – brawurowa odtwórczy-
ni roli pani Jourdain. Spektakl został sfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

Przy okazji już możemy poinformować czytelników PASSY, że w Domu Sztuki będą po wakacjach
kontynuowane bezpłatne warsztaty artystyczne (plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne) dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów – finansowane przez Dzielnicę – i że ich dotychczaso-
wa oferta wzbogaci się o naukę tańca flamenco dla dzieci. A B U

Minipowieść “Turnus”, de-
biut literacki Tadeusza Poręb-
skiego, dziennikarza tygodni-
ka “Passa”, do nabycia od 3 lip-
ca w księgarni internetowej
Warszawskiej Grupy Wydaw-
niczej oraz księgarniach na te-
renie całej Polski. Dystrybutor
“Ateneum” Sp. z o. o. z siedzibą
w Krakowie. 

“Turnus” to owoc wielolet-
niego smakowania przez auto-
ra niezwykle barwnych klima-
tów sanatoryjnych. Jest tam
wątek sensacyjny i miłosny, ale
dominują scenki rodzajowe  z
codziennego życia kuracjuszy
oraz barwne opisy postaci prze-
wijających się na stronach
książki. Akcja rozgrywa się w
uzdrowisku Ciechocinek, część
na służewieckim torze wyści-
gów konnych.  

Ciechocinek
w podglądzie

Tadeusza 
Porębskiego

Audyt zieleni – przed burzą, a nie po...

Sprawca ataków na kobiety zatrzymany!

Dziecięca Akademia Gospel śpiewa na Ursynowie

Młodzi, ambitni i zdolni w Domu Sztuki...
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Gucin Gaj – szkic historyczno-współczesny

Chrońmy zabytek przed dewastacją

W edług zapisów historycz-
nych, do wyboru i upięk-
szania tego ustronia skło-

niło właścicieli Wilanowa jego
“wdzięczne położenie”. Istotną rolę ode-
grały w tym względzie także tradycje
świętych gajów słowiańskich i związki
Stanisława Kostki Potockiego /1755-
1821/ z ruchem wolnomularskim /ma-
soneria/.

R ezydencja Gucin Gaj powsta-
ła w latach 1817-1821 według
planów autorstwa S.K. Potoc-

kiego, a sfinalizowała ją po jego śmier-
ci żona Aleksandra. Celem jej działa-
nia było uczczenie wybitnych i zasłużo-
nych dla Polski osobistości tamtej epo-
ki, a zwłaszcza twórców Konstytucji 3
Maja, do których należał jej mąż Stani-
sław Kostka Potocki – wybitny polityk i
orator /nazywany “księciem mów-
ców”/, historyk, archeolog, mecenas
sztuki i bibliofil, projektant budowli pu-
blicznych i pałacowo-ogrodowych.

W kompleksie Gucin Gaju
usytuowano: staw, dwa
parki i dwa pałacyki. Posa-

dzono tu kilkaset drzew, a wśród nich
lokowano obeliski, celem upamiętnie-
nia ludzi zasłużonych dla kraju oraz
krzewienia cnót i propagowania za-
sług publicznych. Wśród sadzonych
także przez gości gatunków drzew pre-

ferowano dęby, klony, jawory, jesiony
i inne o długiej żywotności. Jako obiek-
ty architektury budowlanej wzniesiono
– wspomniane już – dwa pałacyki. Na
powierzchni usytuowano pałacyk dol-
ny, między Skarpą Wiślaną a Potokiem
Służewskim (teraz nazywanym Służe-
wiec kim) i wsią Służew, i pałacyk gór-
ny, na Skarpie Wiślanej, tam, gdzie te-
raz znajduje się sad przy Kościele św.
Katarzyny.

W Skarpie Wiślanej, na której
posadowiono pałacyk gór-
ny, usytuowano intrygują-

cą wciąż badaczy dziejów Wilanowa i
Warszawy konstrukcję określaną ter-
minem “katakumby”. Złożyły się na nią:

- podziemny ceglany korytarz skle-
piony kolebkowo, o długości 60 m, na
rzucie zbliżonym do elipsy,

- wnęki rozmieszczone symetrycznie
po obu stronach korytarza, w części za-
opatrzone w trzy rzędy nisz,

- wejście wiodące przez pawilon o
nieznanym dziś wyglądzie.

Według różnych zapisów,
owe katakumby były miej-
scem spotkań członków lo-

ży wolnomularskiej. Przynależność Sta-
nisława Kostki Potockiego do wolno-
mularstwa nie ulega już wątpliwości.
Odegrał on w jej narodowym nurcie
wybitną rolę. Dotyczy to formułowa-

nia i wdrażania cennych inicjatyw /jak
Konstytucja 3 Maja, rozwój oświaty i
nauki/. Był on – według zapisu Encyklo-
pedii Powszechnej PWN – “głową ma-
sonerii polskiej” od 1812 r., a według
ustaleń Lecha Królikowskiego: związał
się “bardziej trwale z Ursynowem, gdzie
utworzył swoją rezydencję nazwaną
Gucinem. To jest także okres dużej jego
aktywności w masońskiej loży Wielkie-
go Wschodu Narodowego - Polski. Dla
tej jego działalności najprawdopodob-
niej powstała w Gucinie podziemna bu-
dowla, która w zdewastowanej formie
przetrwała do naszych czasów. W Gu-
cinie Potocki przyjmował elitę ówcze-
snej Polski...” /Lech Królikowski “Ursy-
nów wczoraj, dziś, jutro” Warszawa
2014, s. 72/. 

Bywali tu m. in.: Stanisław Sta-
szic, Julian Ursyn Niemcewicz,
Samuel Bogumił Linde, Zyg-

munt Vogel, Marcin Badeni, Czartory-
scy, Mostowscy. Wiedli oni twórcze dys-
kusje i formułowali koncepcje na temat
istotnych spraw życia gospodarczego,
kulturalnego, politycznego.

U roki krajobrazu i architektu-
ry tego zakątka i jego otocze-
nia stały się także treścią

dzieł malarskich i fotograficznych. Zna-
lazły one wyraz w takich malowidłach,
jak “Widok kościoła w Służewie i pała-
cyku w Gucinie” A. Majerskiego, “Wi-
dok kościoła w Służewie i ogrodu w
Gucinie” W. Kasprzyckiego, “Widok łąk
wilanowskich” B. Canaletta, fotogra-
fie z okresu dwudziestolecia między-
wojennego. Swoje opracowania po-
święcili mu  H. Skimborowicz, W. Ger-
son, W. Korotyński, K. Hoffmann, B.
Nowicka, A. Grzymała Siedlecki, S. Lo-
rentz, L. Majdecki /cztery kolejne ze-
szyty “Rejestru Ogrodów Polskich”, wy-

dane w 1965 r. przez Szkołę Główną
Gospodarstwa Wiejskiego/.

Ząb czasu zahaczył jednak nie-
ubłaganie poszczególne ele-
menty Gucin Gaju. Pałacyk i

ogród górny /ten na Skarpie/ ulegały
kolejnym przeróbkom. Niszczał także
ogród dolny. Największe spustoszenia
dokonane jednak zostały w XX wieku.
Z ustaleń ks. prałata Józefa Maja wyni-
ka, że pałacyk górny został, wraz z in-
nymi obiektami, spalony przez Niem-
ców podczas pacyfikacji Służewa w
dniach 15-17 IX 1939 r. /”Służew i jego
kościół”, Warszawa 2013, s. 656/.
Resztki zgliszcz usunięto w 1950 r. Po-
zostały po nim tylko zrujnowane pod-
ziemia /owe katakumby/, w których
dogodne siedlisko znalazły nietoperze,
uprawiające wieczorną porą łowy na
komary pleniące się licznie w okolicz-
nych mokradłach. 

M iejsce to – właśnie ze wzglę-
du na gniazdowanie tych
chronionych prawem lata-

jących ssaków – uznane zostało /jako
“Piwnica Fosa”/ za pomnik przyrody.
Niestety, siedliska nietoperzy nie ma
tu już od lat; zostało ono zniszczone
na skutek wieloletnich robót drogo-
wych /?/ na tutejszym podskarpiu, w
toku których zawalono płytą betonową
wlot do ich siedliska /będący prawdo-
podobnie dawnym wejściem do kata-
kumb/. Okazały staw także uległ dewa-
stacji. Na podskarpowej części Gucina
przez długi czas po wojnie działała Cen-
trala Rybna. Spółka “Capri” zamierza-
ła umieścić tu pensjonat dla chorych
wymagających rehabilitacji, ale zanie-
chała swoich zachodów. Część terenu,
tę z ocalałym we względnie dobrym
stanie pałacykiem dolnym zajmuje
“Aquamex” Spółka z o.o. Przez długi

czas istniał obok na otwartym powie-
trzu pub “Szopa Grill”. Teraz, w pozo-
stałych po nim, wielce dotkniętych zę-
bem czasu, drewnianych baraczkach
ma działać kolejny przybytek prywat-
ny. Pozostało jeszcze kilkanaście sta-
rych drzew posadzonych niegdyś tu
przez wybitne osobistości.

C zy jednak Gucin Gaj – odpo-
wiednio urządzony – nie po-
winien ponownie stać się

ośrodkiem myśli twórczej i kultury?
Niezbędnym jest także odtworzenie –
na koszt sprawców zniszczenia – sie-
dliska nietoperzy w “Piwnicy Fosa”. Za
ocaleniem i odpowiednim urządzeniem
Gucin Gaju przemawiają silne przesłan-
ki historyczno-patriotyczne, kulturowe
i ekorozwojowe. Jest on więc godzien
szczególnej troski przede wszystkim ze
strony placówek i urzędów odpowie-
dzialnych statutowo za stan i przyszłość
tego rodzaju obiektów, poczynając od
Urzędu Dzielnicy Ursynów, na której
terenie się znajduje.

W ypada tu także przypo-
mnieć, że Gucin Gaj figu-
ruje w uchwale Rady m. st.

Warszawy z 29 III 2012 r., jako obiekt
chroniony ustanowionego tym aktem
Wilanowskiego Parku Kulturowego.
Może więc wreszcie uchwałodawca i
adresaci tego dokumentu sprawią, że
ten cenny obiekt zostanie skutecznie
dostrzeżony, zrewitalizowany i włą-
czony do systemu placówek kultury,
zgodnie z należną mu rangą? Akty
prawne, do których przecież należy
także przypomniana tu uchwała, nie
mogą stawać się zapomnianymi świst-
kami papieru, lecz muszą służyć ko-
rzystnemu rozwiązywaniu konkret-
nych problemów.

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k

Gucin Gaj – o którym jak najsłuszniej napisał w poprzednim nu-
merze „Passy” Waldemar Bilski, a ja chcę dorzucić słów parę – to
pozostałość jednej z rezydencji filialnych właścicieli dóbr wila-
nowskich – Potockich. Mieści się w zakolu Potoku Służewieckiego
przy ulicy Fosa 3 należącej do Dzielnicy Ursynów /przy zbiegu z
Dzielnicą Wilanowską i Mokotowską/. Nazwa tej rezydencji po-
chodzi od imienia August, nazywanego pieszczotliwie Guciem,
wnuka Stanisława Kostki Potockiego i jego żony Aleksandry z Lu-
bomirskich, w połączeniu z nazwą utworzonego tu romantyczne-
go gaju.

MMaałłyy ssttaaww GGuucciinn-GGaajjuu –– FFoottoo WW..BBiillsskkii
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Piórem Derkacza

Maria Daszko
dyrektorka Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie,

organizatorka plenerów
Platerów to gmina wiejska w powiecie łosickim; uboga materialnie, bogata kulturowo.

Włodarze tej gminy postawili na kulturę i na edukację związaną z rozwojem młodego człowieka,
przeciwstawiając się w ten sposób wszechobecnej tandecie i bezguściu. Jest więc w tym miejscu,
organizowany po raz dwunasty – plener artystyczny. Artyści z Polski i wielu innych krajów
wzbogacają swoją twórczością nie tylko nauczycieli plastyki z tego rejonu, ale również tworzą
w szkole stałą galerię sztuki. Uczestnicy pleneru na okres dwu tygodni zajmują klasy, gdzie będą
pracować i odpoczywać. Taki powrót do „szkoły”, z bagażem dorobku twórczego, daje wspaniałe
efekty. Praca, odpoczynek i  genialna regionalna kuchnia Agnieszki to jest to. Efektem pracy
uczestników pleneru  będzie końcowa wystawa i dalsze dzieła do szkolnej galerii.  

J e r z y  D e r k a c z  ( u c z e s t n i k  p l e n e r u )

Mżyło od rana, choć to lipiec.
Nudy na pudy. Jak na stypie.

Czym by tu zająć się w sobotę?
Żona szamoce się z pilotem,

Więc mówię: spacer mamy z głowy,
Znajdź jakiś program rozrywkowy.

Szopka Pietrzaka? Tylko nie to!
Może Opolski Kabareton?

Nie ma transmisji! Strajk artystów.
Jest za to popis parodystów!

Warto posłuchać. Tu Przysucha!
Dziś o większego trudno zucha!

Ostra satyra. Co to będzie?
Znajome twarze w pierwszym rzędzie!

Każda mi kogoś przypomina,
A show dopiero się zaczyna.

Świetna parodia! Mówię: Daj to!
To lepsze jest niż Monty Python.

Prezes jak żywy! W świetnej formie,
W dobrze skrojonym uniformie,

Wyluzowany, uśmiechnięty,
Nawet pod szyją jest zapięty.

Kto dziś się wcielił w towarzysza?
Może Bychowski? Może Dyszak?

Wstrzymano oddech. Co mistrz powie?
Na wstępie dowcip o Chruszczowie.

Potem rozbawił wszystkich gości,
Żart, że PiS partią jest wolności,

Że jest ostoją demokracji,
Czym doprowadził do owacji.

Dowcipy sypie jak z rękawa: 
Że PiS wprowadza rządy prawa,

Stawia na ludzi pełnych zalet
I stąd te zmiany w Trybunale.

Czas się za stajnię wziąć Augiasza.
Cała palestra ma być nasza!     

Kolejny żart to zapewnienie,
Że z Polską liczą się szalenie,

Choć inni twierdzą, nie bez racji,
Że kraj się znalazł w izolacji.
Lecz on, brylując w polityce,

Wciąż opowiada wic za wicem.

Pomysły czerpie wprost z Orwella,
Gomułkę, Gierka też powiela,

A obiecując kilka cudów,
Znów wskrzesza styl Trybuny Ludu,
Powtarza, będąc szczwanym lisem:
Partia z narodem! Naród z PiSem!

Polska jest piękna! Stąd przytyki
Za brak poczucia estetyki.

Żartować z siebie? Rzecz niezwykła!
Patrzcie na wodza, bierzcie przykład!

Stąd przekonanie jest w narodzie,
Że znowu turpizm będzie w modzie.

Polska jest jedna. Clou wieczoru!
Ależ poczucie ma humoru!

Dzieląc nas, zadrwił z publiczności,
Szermując hasłem o jedności.

A kto dostrzega wszędzie wrogów?
Kto chce usunąć resztki złogów?

A gorszy sort? A różne Bolki?
Panie, co noszą parasolki?
Geje, złodzieje, komuniści,

Wegetarianie i cykliści?
Gdzie miejsce elit? Dowcip rzadki.

Kto już pakować ma manatki?

I tak dworując sobie dalej,
Do łez rozśmieszył całą salę.

W końcu, gdy dodał faktów parę,
Stwierdziłem, że to… nie kabaret!

I wtedy nagle mnie olśniło,
Że to naprawdę się zdarzyło.

CÓŻ, ŻE W PRZYSUSZE SZOSA SUCHA?

W o j t e k  D ą b r o w s k i

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

Niedawno wróciłem z Festiwalu Wizji, który odbywa się co roku w Wierz-
bicy – małej miejscowości oddalonej od stolicy o kilka godzin jazdy sa-
mochodem. Jest to wieś położona niedaleko Zamościa, wprawdzie

jeszcze nie przysłowiowy koniec świata, jednak życie wygląda tam zgoła inaczej
niż w Warszawie. Nietrudno sobie wyobrazić, że ofertę kulturalną mają tam
skromniejszą niż ta, która jest dostępna dla mieszkańców naszego miasta. Oczywiście, mieszkań-
cy wspomnianej wsi jakoś sobie z tym faktem radzą. Nie brakuje tam miejscowych muzyków, ze-
społów pieśni i tańca. 

Tygodniowy pobyt w Wierzbicy skłonił mnie do pewnej refleksji. Otóż my – warszawiacy – nie
doceniamy dobrodziejstw metropolii i nie uświadamiamy sobie, że w większym stopniu niż to ma
miejsce moglibyśmy korzystać z dostępnych dla nas niemal na wyciągnięcie ręki wydarzeń kultu-
ralnych. Nie musimy jeździć daleko, żeby znaleźć teatr, kino, galerię czy muzeum. Pieniądze też nie
stanowią aż tak istotnej bariery, bo wiele z wydarzeń kulturalnych w Warszawie to imprezy, na któ-
re wstęp jest bezpłatny. Podobnie jest zresztą z dostępem do obiektów sportowych, do placów za-
baw dla dzieci, siłowni na świeżym powietrzu, usytuowanych przy niemal wszystkich osiedlach, ście-
żek rowerowych (choć te pozostawiają jeszcze wiele do życzenia), parków wodnych, basenów, gdzie
opłaty też nie są wygórowane etc. Ułatwiony dostęp dotyczy również szpitali, urzędów, szkół,
uczelni wyższych, dostępu do stanowisk pracy. O to wszystko jest znacznie łatwiej w dużym mie-
ście niż na prowincji. 

Mówiąc „prowincja”, nie mam na myśli prowincji w znaczeniu pejoratywnym. Myślę o niej, jak
o miejscu, w którym życie toczy się swoim własnym rytmem, tyle że nie miejskim.

Ktoś może słusznie zauważyć, że mieszkańcom małych miejscowości, jak ta przywołana wyżej,
brak atrakcji rekompensują: cisza, spokój, mniej zanieczyszczone powietrze etc. Czy tak jednak jest
w istocie, należałoby zapytać samych zainteresowanych? Patrząc na to okiem przybysza przyjeżdża-
jącego na krótko, odnotowałem z satysfakcją, że życie na wsi nie oznacza, iż ludzie tkwią tam (z ko-
nieczności) na kulturalnym ugorze. 

Dawna, dziewiętnastowieczna
idea dotarcia z kulturą pod strze-
chy pozostaje wciąż aktualna, ale
tylko w mniejszym stopniu niż w
minionych wiekach. I to wcale nie
dlatego, że strzech praktycznie
już nie ma, ale dlatego, że dzięki
nowoczesnym przekaźnikom in-
formacji i obrazu, jak: radio, TV,
internet – mieszkańcy wsi mogą
mieć nieograniczony dostęp do
kultury. 

Nowoczesne społeczeństwo to
takie, w którym dorobkiem kulturalnym można się dzielić bez ograniczeń. Nie chodzi o to, by
sztukę i kulturę wiejską zastępować miejską, lecz o to, by likwidować bariery utrudniające ich wza-
jemną wymianę. 

Praktykowane w czasach PRL dowożenie mieszkańców wsi i małych miasteczek autokarami do
opery, kin czy teatrów było próbą ułatwienia tej wymiany, choć może w nieco karykaturalnej for-
mie. Nie da się bowiem załatwić tego żadnym odgórnym nakazem, czy jednorazową akcją. Nale-
ży jednak wspierać wszelkie działania, które ułatwią wzajemne poznawanie się i wymianę dorob-
ku kulturalnego miast i wsi. Powinny się one znaleźć wśród priorytetów Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. 

Stolica jest miastem otwartym. Każdy zainteresowany (szeroko rozumianą) muzyką może przy-
jechać choćby na jeden koncert, czy na wybrane wydarzenie, których w sezonie letnim odbywa się
wiele. Trwają akurat Warsaw Summer Jazz Days 2017 – jeden z najbardziej liczących się festiwali
jazzowych na świecie. Corocznie pojawiają się na nim muzycy i zespoły z całego świata jak: Magnus
Öström Group, Tonbruket, Rudy Royston – OriOn triO, Miguel Zenon Quartet’s „Típico”, Branford
Marsalis Quartet z Kurtem Ellingiem. Prezentowane są już panujące i nowe trendy. Impreza cieszy
się popularnością wśród rodzimych melomanów i przyjeżdżających specjalnie z zagranicy. Pozo-
stając w kręgu jazzu, nie sposób nie wspomnieć o niezwykle popularnym i lubianym przez warsza-
wiaków Międzynarodowym Plenerowym Festiwalu Jazz Na Starówce, który odbywa się już po raz
dwudziesty trzeci. 

Amatorzy imprez muzycznych na świeżym powietrzu mogą też w każdą sobotę o godz. 17 po-
słuchać muzyki w znakomitym wykonaniu w parku Dreszera. Można słuchać, potańczyć. Impreza
przypomina klimatem muzyczny piknik – trochę, jak potańcówki w przedwojennej Warszawie. 

Oczywiście, istnieje równie bogata oferta dla wielbicieli muzyki klasycznej. Niektóre z występów
odbywają się poza salami koncertowymi, co dodaje im dodatkowego smaczku. 

Korzystajmy więc z uroków „muzycznej Warszawy” tętniącej jazzem, muzyką klasyczną, muzy-
ką ludową, etniczną, a także muzyką pop.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Warszawa tętniąca muzyką

„My – warszawiacy – nie doce-
niamy dobrodziejstw metropolii
i  nie uświadamiamy sobie, że w
większym stopniu niż to ma
miejsce moglibyśmy korzystać
z dostępnych dla nas niemal na
wyciągnięcie ręki wydarzeń
kulturalnych”

W sobotę 25 czerwca w kawiarni Nowy Świat Muzyki miałem przyjemność uczestni-
czyć w pracach jury III edycji Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Kultura Ro-
mansu, organizowanego przez Fundację Diamentowy Głos. 

Konkurs odbywał się w kategoriach: opera, operetka, tango, romans i sztuka estradowa. W jury,
obok mnie, zasiadali Anna Pogosyan i Sar Sargsyan. Grand Prix przyznaliśmy jednomyślnie Klaudii
Kulik, która brawurowo zaśpiewała tarantellę Dziewczęta z Barcelony z operetki Clivia i równie wy-
śmienicie wykonała Tango d’amore. W kategorii opera I nagrodę ex aequo zdobyli: Gabriela Świer-
czek i Rafayel Ahgaryan z Armenii.

Dopiero w rozmowie po koncercie galowym (nie ma zatem mowy o żadnej protekcji) dowiedzia-
łem się, że tegoroczna laureatka jest… ursynowianką. Ma 27 lat, ukończyła Szkołę Muzyczną im. Fry-
deryka Chopina i jest studentką SGGW w Warszawie.

Serdeczne gratulacje! W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Ursynowianka górą!
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W rozegranej w minioną niedzielę na Służewcu gonitwie Derby faworyzowany ogier
Bush Brave rozprawił się z 16 konkurentami w stylu, jakiego nie oglądano od
czasów fenomenalnego Intensa. Pokonanie najgroźniejszego rywala aż o 10
długości, a kolejnego konia na celowniku o 16 długości można obrazowo nazwać
egzekucją.   

Przed trzema tygodniami Bush Brave niespodziewanie przegrał z Velnelisem w gonitwie o nagrodę
Iwna, ostatniej próbie dzielności trzyletnich folblutów przed gonitwą Derby, ale był wyraźnie
oszczędzany przez dżokeja Tomáša Lukáška, który pozwolił Velnelisowi osiągnąć zbyt dużą przewagę
w dystansie. W niedzielę w połowie dystansu wyglądało na to, że sytuacja może się powtórzyć.
Koledzy ze stajni –  ogiery Hard Work i Velnelis –  poprowadzili wyścig i osiągnęli sporą przewagę nad
mocno zgrupowanymi rywalami. Jednak po wyjściu na końcową prostą Bush Brave lekko odszedł od
grupy pościgowej, w połowie prostej dopadł zmęczonego Velnelisa i niezagrożony minął celownik. 

Tak spektakularne zwycięstwo można odbierać dwojako: albo Bush Brave jest koniem na miarę
przynajmniej kategorii G3 na Zachodzie, albo też stawka trzyletnich folblutów ścigających się na
Służewcu jest w tym sezonie bardzo słaba. Odpowiedź na to pytanie być może poznamy już pod koniec
września w gonitwie Wielka Warszawska, o ile w wyścigu wystartuje Bush Brave oraz dwa czołowe
starsze konie Va Bank i Caccini. Warto wspomnieć, że prestiżową Wielką Warszawską od 2013 r.
wygrywają folbluty trzyletnie, więc może zadecyduje prawo serii. Okazuje się, że Caccini wcale nie
jest taki wielki, jak oceniają go trener i właściciele. Po serii dotkliwych porażek w Niemczech mocno
faworyzowany ogier musiał w niedzielnej gonitwie o nagrodę Prezesa Totalizatora Sportowego z całych
sił odpychać się od dzielnej klaczy Silvera. Wygrał o krótki łeb, po zaciętej walce, ale tylko przysłowiowy
włos dzielił go od sensacyjnej porażki. 

Bohaterem Gali Derby niewątpliwie był jeżdżący gościnnie na Służewcu czeski internacjonał Tomáš
Lukášek. Wygrał dwie najważniejsze gonitwy dnia, ale nie potrafił cieszyć się tak jak Wojciech
Olkowski, trener Bush Brave`a, który po raz pierwszy w swojej trenerskiej karierze zatknie na cały rok
na dachu swojej stajni Błękitną Wstęgę. Ze szczęścia nie posiadała się również trzyosobowa rodzina
państwa Jaskólskich, właścicieli tegorocznego triumfatora Derby. Radości towarzyszyły autentyczne
łzy szczęścia i to właśnie jest niebywały urok tej wyjątkowej gonitwy, którą koń wyścigowy może wygrać
w karierze tylko raz. Zwycięskiego Busha Brave’a udekorował na padoku prezes zarządu Totalizatora
Sportowego Olgierd Cieślik w towarzystwie wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego
Ryszarda Czarneckiego oraz dyrektora służewieckiego toru Włodzimierza Bąkowskiego.

Gala Derby była imprezą udaną. Dodatkowego blasku i szyku zadawała jej świeżo oddana do
użytkowania po generalnym remoncie Trybuna Honorowa, której może pozazdrościć nam każdy bez
wyjątku tor wyścigowy na świecie. Bardzo cieszy wzrost obrotów w końskim totalizatorze, co jest
dowodem na to, że zarządzone przez prezesa spółki “Traf” obniżenie stawek w zakładach porządkowym
i kwintowym było decyzją trafioną. Postulujemy rozważenie obniżenia stawki do 2 złotych także w
trudnym i drogim, bo zawierającym wiele kombinacji, zakładzie czwórkowym. Generalnie, ostatnia
dwudniówka na Służewcu została zorganizowana sprawnie i obfitowała w wiele emocji. Mimo
kiepskiej pogody gonitwę Derby obserwowały w niedzielę tłumy widzów. 

Ciekawym pomysłem było umieszczenie na ścianie przy wejściu na Trybunę Honorową napisu “Derby
2017” wykonanego z kwiatów na podłożu z trawy. Tu trafienie jest połowiczne: pomysł zacny,
ponieważ ludzie chętnie fotografowali się na tle oryginalnej ekspozycji; dobór koloru chyba
nieprzemyślany – powinien dominować niebieski, który od zawsze jest kolorem derbowym. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
F o t o  T S

Pod koniec czerwca w
Warszawskiej Olimpiadzie
Młodzieży zmagali się
młodzi szermierze włada-
jąc trzema broniami:
szpadą, szablą i floretem.
Znakomity występ w tej
imprezie zanotowali szer-
mierze Klubu Sportowego
d’Artagnan-Ursynów, któ-
rzy w trzech broniach zdo-
byli aż 8 medali. 

D’Artagnan jest głównie klu-
bem floretowym. Mimo to zawod-
niczki ursynowskiego klubu wy-
walczyły również medale w in-
nych broniach – szpadzie i szabli.

W pierwszej kolejności roze-
grany został turniej szpadowy. W
tej kategorii brązowy medal zdo-
były dwie zawodniczki d’Artagna-
na – w kategorii juniorek młod-
szych trzecia była Sandra Klusz-
czyńska, a wśród dzieci Matylda
Lenarczyk. O ile medal Sandry

nie jest wielkim zaskoczeniem (w
przeszłości zdobywała już meda-
le w tej broni, a także stawała na
podium zawodów ogólnopol-
skich), o tyle medal Matyldy sta-
nowi miłą niespodziankę.

Następnie do zmagań przy-
stąpili szabliści i szablistki. W tej
broni po raz pierwszy w historii
wzięli udział zawodnicy repre-
zentujący klub z Ursynowa. Los
chciał, że w walce o medal spo-
tkały się dwie zawodniczki d’Ar-
tagnana – Alicja Rogóż i Sandra
Kluszczyńska. Po zaciętej walce
wygrała ta pierwsza i zapewniła
swojemu klubowi historyczny
brązowy medal w szabli. 

Na sam koniec na planszach
pojawili się szermierze walczący
floretami. W tej broni klub spo-
dziewał się największej ilości me-
dali i tak też się stało. W katego-
rii juniorek młodszych swoje wy-
sokie umiejętności potwierdziła

Oliwia Arciszewska, która po
brązowym medalu Mistrzostw
Polski wywalczonym w maju te-
go roku, teraz została wicemi-
strzynią Warszawy zdobywając
srebrny medal. Brązowy medal
w tej samej kategorii wywalczy-
ły Sandra Kluszczyńska oraz Na-
talia Gondek. W kategorii dzie-
ci brązowe medale zdobyły dwie
kolejne reprezentantki klubu
d’Artagnan – Zofia Płaza i Zu-
zanna Szymańska.

Zawodniczki z Ursynowa ze-
brały w sumie 8 medali, czym
potwierdziły, że D’Artagnan-Urs-
ynów jest czołowym klubem
szermierczym w Warszawie. Zo-
fia Płaza trenuje pod okiem Da-
riusza Parzuchowskiego, nato-
miast pozostałe zawodniczki są
trenowane przez Waldemara
Wróblewskiego. Wszystkim me-
dalistkom oraz ich trenerom ser-
decznie gratulujemy! W B

To była egzekucja na służewieckim torze

Bush Brave poszedł jak burza

Mistrzowskie pchnięcia i cięcia

23. Międzynarodowy Plene-
rowy Festiwal „Jazz Na Sta-
rówce” właśnie się rozpo-
czął. Miłośnicy jazzu będą
mogli cieszyć się muzyką,
spotkać na scenie między-
narodowe gwiazdy, wysłu-
chać premierowych koncer-
tów poznać jazzowe odkry-
cia niemal przez całe lato
(26 sierpnia) 2017, War-
szawa, na Rynku Rynek
Starego Miasta o godz. 19.

Pomysłodawcą imprezy i jej
organizatorem jest Fundacja Jazz
Art, czyli Iwona Strzelczyk Woj-
ciechowska i Krzysztof Wojcie-
chowski – szefowie festiwalu.

Partnerami są: Ambasada
Włoch, Włoski Instytut Kultury,

Ambasada Hiszpanii, Austriac-
kie Forum Kultury. Patronat me-
dialny nad festiwalem objęły m.
in.: TVP Kultura, TVP Warsza-
wa, Radio Tok Fm, Przegląd,
Jazz Forum. 

23. Międzynarodowy Plene-
rowy Festiwal „Jazz Na Starów-
ce” ruszył w gwiazdorskiej ob-
sadzie. Występują w nim tuzy
światowego jazzu. Oprócz zna-
nych gwiazd pojawią się jazzowe
odkrycia, premierowe wykona-
nia i nowe projekty. Festiwal, jak
co roku będzie zróżnicowany
stylistycznie, usłyszymy: main-
stream, swing, bossa- novę, worl-
d-jazz, fusion i jazz-flamenco.

Do największych tegorocz-
nych wydarzeń niewątpliwie

można zaliczyć występy takich
artystów jak: John Pizzarelli &
Jobim, Francesco Cafiso Quar-
tet, Nicholas Payton Afro-Carib-
bean Mixtape, James Carter Qu-
artet „The Flying Particles”, gru-
pa Oregon, Marek Napiórkow-
ski Sextet, TurBikon - Grzegorz
Turnau, Robert Kubiszyn i Cza-
rek Konrad.

PPrrzzeedd nnaammii kkoonncceerrttyy::
8 lipca – John Pizzarelli & Jo-

bim. Jazzowy Top. Premiera.
Mistrz swingu, znany amerykań-
ski gitarzysta, wokalista i wnuk
Antonio Carlosa Jobima, laureat
Grammy, Daniel Jobim po raz
pierwszy w Polsce!

15 lipca – Oregon, ta amery-
kańska grupa należy do elitar-
nego grona legend jazzu. To jed-
na z czołowych formacji grają-
cych muzykę improwizowaną,
łączącą muzykę hinduską, et-
niczną oraz zachodnią muzykę
klasyczną z jazzem.

29 lipca – Nicholas Payton
Afro-Caribbean Mixtape

Jazzowy Top. Szwedzki ge-
niusz gitary należy do czołówki
światowej gitarzystów. Cieszy się
ogromnym uznaniem. Współ-
pracował z wieloma ikonami jaz-
zu, jak Oscar Peterson, Herbie
Hancock, Ray Brown, Joe Hen-
derson.

www.jazznastarowce.pl
M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Po jazz na Starówkę
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PPOOŻŻYYCCZZKKII WW 2244 HH (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, ksiażki, pocztówki, 
601 336 063 

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSKKUUPP KKSSIIĄĄŻŻEEKK 
i staroci

666 900 333

BBEEZZPPOOŚŚRREEDDNNIIOO ddoo
wwyynnaajjęęcciiaa ww ppeełłnnii

wwyyppoossaażżoonnee mmiieesszzkkaanniiee 
22 ppookk.. 5577 mm22 ++ kkoommóórrkkaa ++

mmiieejjssccee ggaarraażżoowwee.. 
UUll.. BBééllii BBaarrttóókkaa 77,, 

cczzyynnsszz 22550000 zzłł//mm-cc,, 
tteell.. 660077 330066 662266

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
JJ.. PPOOLLSSKKII, poprawki, 

508 310 505
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327

BBEEZZPPOOŚŚRREEDDNNIIOO ddoo wwyynnaajjęęcciiaa
ww ppeełłnnii wwyyppoossaażżoonnee mmiieesszzkkaanniiee 
22 ppookk.. 5577 mm22 ++ kkoommóórrkkaa ++
mmiieejjssccee ggaarraażżoowwee.. UUll.. BBééllii BBaarrttóókkaa
77,, cczzyynnsszz 22550000 zzłł//mm-cc,, 
tteell.. 660077 330066 662266

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ii
ookkaazzyyjjnniiee sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee
zzddjjęęcciiaammii oottrrzzyymmaasszz 

ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..
TTeell..:: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

MMiieesszzkkaanniiaa::
!CCeennttrruumm,75 m2, 3 pok., 

ul. Wilcza,  świetny standard, do
wejścia, 601 720 840

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

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

!MMookkoottóóww Górny, 70 m2,
4 pok., zł 560 tys., do neg., 
601 720 840

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

DDoommyy::
! 330000 mm22, do wejścia, Ursynów,

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

wejścia, 601 720 840
! ŁŁaaddnnyy dom, Bobrowiec

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

! SStteeggnnyy, 290 m2, nie wymaga
remontu, dobry standard, super
okazja! tylko 1.050 tys.zł. 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 380m2 /400 m2

działki, segment narożny, świetny
standard, dobra cena, do wejścia,
1.690 tys. zł, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

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

! JJóózzeeffoossłłaaww, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,

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

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

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

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

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKoonnssttaanncciinn - do wynajęcia

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

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

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!UUrrssyynnóóww, lokal  43 m2. Dobry

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

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

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa sswwooiicchh

kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,,
nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk

ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii
WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,

PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,
WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 

SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 
TTeell..:: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee
ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń

ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh ddoo kkuuppnnaa
bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

DDOO PPOOMMOOCCYY w domu, 
3 x w tyg. 609 471 577

DDOO SSPPRRZZĄĄTTAANNIIAA budynków
emeryta lub rencistę, 695 151 785

EEMMEERRYYTTOOWWAANNAA nauczycielka
z dużym doświadczeniem
zaopiekuje się (po południu)
dzieckiem przedszkolnym lub
wczesnoszkolnym. Od września.
Referencje. Tel. 602 330 339
(17:30 - 21:30)

MMĘĘŻŻCCZZYYZZNNĘĘ do pradc
porządkowych na strzeżonym
osiedlu, 606 73 76 78

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNEE Przedszkole na
Ursynowie zatrudni pomoc
nauczyciela do grupy żłobkowej.
Atrakcyjne wynagrodzenie.
Umowa o pracę, 601 778 504

PPOOMMOOGGĘĘ w codziennych
czynnościach osobie starszej,
samotnej, 798 464 184

PPOOTTRRZZEEBBNNAA woźna/y do
Szkoły Podstawowej nr 343 
ul. Kopcińskiego 7, od 1 września
2017. Informacji udziela kierownik
gospodarczy p. Jadwiga
Rzepczyńska, tel. 22 643 84 54
w.22

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

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ dekarzy -
blacharzy budowlanych. Praca
stała, zakwaterowanie,
wynagrodzenie, akord. Piaseczno,
tel. 22 756 84 89

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ kierownika
kuchni. Praca w Konstancinie, 
508 318 077

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ krawcową,
Ursynów, 602 842 915

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ pomoc kuchenną 
i kucharza. Praca w Konstancinie,
508 318 341

TTAANNII SSEERRWWIISS
KKOOMMPPUUTTEERROOWWYY 

550044 661177 883377
2244 HH//77,, DDOOJJAAZZDD II

EEKKSSPPEERRTTYYZZAA  - 00 zzłł

AANNTTEENNYY, 603 375 875
BBAALLKKOONNYY//TTAARRAASSYY, remonty,

budowa, hydroizolacje, 
690 613 031

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 667 619 662
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie do?wiadczenie,
501 624 562 

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DDOOMMOOFFOONNYY, 603 375 875
GGLLAAZZUURRAA, malowanie, gładź,

inne, 502 029 391

GGLLAAZZUURRNNIIKK
KKOOMMPPLLEEKKSSOOWWOO

690 61 30 31

HHYYDDRRAAUULLIIKK,, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

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

MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 
505 73 58 27

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pprraalleekk 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

OOCCIIEEPPLLAANNIIEE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

PPOORRAADDYY prawne, 22 822 41 92;
604 77 22 82

PPRRAANNIIEE dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej, 
794 027 037

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

RREEMMOONNTTYY kompleksowo, 
509 690 395

RREEMMOONNTTYY wykończenia, wolny
termin, 690 61 30 31

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, naprawy, 
606 126 099

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668 327 588

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Będzie nieco łatwieBędzie nieco łatwie j...j...
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje ZZooffiiaa OOrrlliikk
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,, LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii,, BBoogguussłłaaww LLaassoocckkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
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..

Szanowni Państwo,

Z punktu widzenia warszawia-
ka, sprawa źródeł miejscowego
nazewnictwa jest być może nie-
istotna i niezauważalna, z punk-
tu widzenia ursynowiaka prze-
kręcanie lokalnej nazwy można
byłoby nazwać nieporozumie-
niem, zaś w odbiorze mieszkańca
danej, dowolnie nazywanej oko-
licy pojawia się oburzenie, szcze-
gólnie gdy tą „wolnoamerykan-
kę” stosuje redakcja lokalnej ga-
zety oraz włodarze Ursynowa.
Rzecz dotyczy pewnej enklawy na
osiedlu „Jary”, gdzie na samym
początku budowy Ursynowa, w
jednym z ostatnich niezburzo-
nych gospodarstw, mieściło się za-
plecze budowy, którym zawiady-
wał niezwykle operatywny Józef
Olk (o czym wspomniałem w swo-
im artykule z dnia 11 maja br.
pt. „Hasło pomóż sobie sam było
niezbędne”). Od niego przyjęła
się nazwa „Olkówka” (jak Suli-
mówka, Schabówka). W „Olków-
ce” był bank informacji o postępie
robót na budowie, a po latach, w
opuszczonym przez budowlań-
ców domku, funkcjonowała cu-
kiernia i wtedy szło się do „Ol-
kówki” po dobre ciasto. Na „Ol-
kówce” była górka naszych dzie-
ci, przez „Olkówkę” chodziły one
do przedszkola i szkoły na Pusz-

czyka. O „Olkówce” pisano w PA-
ŚMIE, PASSIE i w pierwszej książ-
ce – kronice o Ursynowie Macieja
Mazura „Czasoprzewodnik 33 la-
ta na Ursynowie”. Jeszcze w okre-
sie „nocnego” wyburzania stare-
go domku po zlikwidowanej cu-
kierni i budowy „Parku Jurajskie-
go” dla dzieci była „Olkówka”.
Czasy się jednak zmieniły. Nastał
czas licznych pomysłów Budżetu
Partycypacyjnego i zaczęła się ra-
dosna twórczość w nazewnictwie
tego rejonu, mająca swe apogeum
przy prezentacji ostatniej edycji
tego budżetu. Byłem na jednej z
prezentacji, tłumaczyłem, apelo-
wałem o stosowanie jednolitego
nazewnictwa, lecz nikogo kom-
petentnego to nie zainteresowało
– jakkolwiek miałem aplauz z sa-
li. Bezskuteczne okazały się rów-
nież moje komentarze do inter-
netowych postów. Dalej otwieram
FACEBOOK czy nowe wydanie
PASSY i czytam coraz rzadziej o
parku i festynie na „Olkówce”,
zaś coraz częściej Urząd Dzielni-
cy i PASSA informują o impre-
zach na „Olkówku”, zmianach
na „Olkówkach”, czy też projekcie
ścieżki rowerowej przez „Olkó-
wek”. Zastanawiam się wtedy co
mam czynić dalej. Wszak to dziel-
nicowi patroni – Julian Ursyn
Niemcewicz i Stanisław Kostka
Potocki tak wiele zrobili dla języ-

ka ojczystego, czy mam dać sobie
spokój ? Niech ktoś przynajmniej
wytłumaczy, że jestem w błędzie,
że nazwa przedmiotowej okolicy
ma inną etymologię, o której
przypomniał przewodnik nie-
dawnej wycieczki rowerowej, a
wtedy osoby odpowiedzialne za
stosowanie prawidłowej polszczy-
zny być może włączą właściwą
autokorektę, przyjmując w mia-
nowniku rodzaj żeński, męski lub
liczbę mnogą. Chodzi przecież o
ujednolicenie, bowiem „Olków-
ka”,„Olkówek”, „Olkówki” tylko
w domyśle znaczą to samo.

Z  w y r a z a m i  s z a c u n k u
W a l d e m a r  B i l s k i

m i e s z k a n i e c  U r s y n o w a

OODD RREEDDAAKKCCJJII.. Autor listu
ma rację, dobrze byłoby wspo-
mnianą przez niego nazwę
ujednolicić. Najlepiej poprzez
przyjęcie stałej nomenklatury
w ratuszu, do czego bez kłopo-
tu dostosują się media. Z „Pas-
są” włącznie. Sam bowiem
miałem zawsze wątpliwości,
czy to jest „Olkówek”, czy Ol-
kówki”, chociaż należę akurat
do pionierów megaosiedla Ur-
synów.

M a c i e j  P e t r u c z e n k o
r e d a k t o r  n a c z e l n y  „ P a s s y ”

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

Olkówek, Olkówka,
czy Olkówki...

Wzruszający
wernisaż na

Lachmana
W bibliotecznej Galerii

mieszczącej się w holu Czytel-
ni Naukowej przy ul. Lachma-
na 5, która sprawdza się do-
skonale jako przestrzeń wysta-
wowa, odbył się wernisaż prac
młodego artysty malarza  Pa-
tryka Wojtczaka.Patryk urodził
się w 1995 roku w Warszawie.
Przyszedł na świat z dziecięcym
porażeniem mózgowym. Pod-
czas setek terapii usprawniają-
cych odkrył swój talent plastycz-
ny. Z czasem malowanie przero-
dziło się w jego pasję, której efek-
ty zostały docenione i nagrodzo-
ne na kilku konkursach.Na wy-
stawie zaprezentowano ponad
trzydzieści prac. Obrazy malo-
wane akwarelą to głównie pej-
zaże i portrety. Są one bardzo
prawdziwe, charakteryzują się
kolorem, wysokim poziomem
warsztatu malarskiego i umie-
jętnościami nabytymi na dro-
dze wieloletnich, samodziel-
nych doświadczeń. Prezento-
wane prace świadczą o wiel-
kiej wrażliwości Patryka. To co
urzeka w jego obrazach, to mi-
łość do prostych 

B o ż e n a  W .
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