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Gwałtowna ulewa w nocy z wtorku na
środę zatopiła nam redakcję 
z komputerami włącznie
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M amy w Warszawie awan-
turę na 24 fajerki, zwią-
zaną z kwestiami repry-

watyzacyjnymi. Ten ważny temat
pojawiał się od czasu do czasu w
mediach przez ostatnie lata, a za
każdym razem ujawniano bulwer-
sujące informacje. Dziwnym tra-
fem jednak – nic z tego nie wynika-
ło. Mnie to akurat nie dziwi, bo do
mediów ujawniających reprywa-
tyzacyjne skandale należy również
„Passa”, która piórem Tadeusza
Porębskiego zdemaskowała praw-
ną i urzędniczą intrygę wokół nie-
ruchomości przy Narbutta 60. Co
ciekawe, mimo że w tej sprawie
przedstawiliśmy między innymi
niezbite dowody dokonania fał-
szerstwa przez pracownika Urzędu
Mokotowa, prokuratura – jeśli
wolno się posłużyć językiem mło-
dzieży – olała to początkowo cie-
płym moczem. Potem raz chciała,
raz nie chciała się tym zajmować,
dając niezbite świadectwo, że na
straży prawa to ona niekiedy by-
najmniej nie stoi. 

P rokuratorzy zmieniają się
ostatnio jak rękawiczki, a
sprawa pozostaje nierozwią-

zana. Diabli wiedzą, po co redak-
torów „Passy” przesłuchiwała po-
licja, której funkcjonariuszka w
stopniu sierżanta sama poniekąd
wydała wyrok, stwierdziwszy, że
na zajmowanie się sprawą Narbut-
ta 60 szkoda czasu i atłasu – cho-

ciaż nie miała w tej kwestii głębsze-
go rozeznania. Jej „ustalenia” sta-
ły się niejako punktem wyjścia do
zaprzestania działań przez proku-
raturę, w której – jak się okazało –
pracowała, zbiegiem okoliczności,
żona wiceburmistrza Mokotowa.
Nie chcieliśmy wprost powiedzieć,
że ręka rękę myje, ale trudno było
nie odnieść takiego wrażenia. 

N ie da się ukryć, że co do
przekrętów w warszaw-
skiej reprywatyzacji, pro-

kuraturę warszawską można
śmiało określić jako jedną wielką
bandą leni, chyba że jej bezczyn-
ność miała jakiś inny podtekst. A
przecież wiadomo było, że jeśli nie-
zależny w swoich działaniach pro-
kurator umarzał śledztwo, to po-
szkodowane osoby mogły mu co
najwyżej naskoczyć... I tak to się
wszystko toczyło przy całkowitej
bezkarności grupy cwaniaków, łu-
piących bezlitośnie majątek komu-
nalny. Największym paradoksem
było zaś to, że w kluczowym mo-
mencie postępowań reprywatyza-
cyjnych decydującą rolę odgrywa-
ły orzeczenia Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego. A czym jest
właściwie to ciało?

P arę ostrych słów na temat
SKO napisał w „Gazecie
Prawnej” były prezes Trybu-

nału Konstytucyjnego Jerzy Stę-
pień, kiedyś uczestnik obrad Okrą-
głego Stołu po stronie solidarno-
ściowej, śledzący reformy samo-
rządu terytorialnego od zarania
nowej Polski. No i opinia Jerzego
Stępnia jest taka: „Samorządowe
kolegia odwoławcze są przeżyt-
kiem. Można jednak z góry przewi-
dzieć, co myślą o przyszłości kole-
giów sami ich członkowie. Są z
pewnością przekonani o ich nie-
zbędności na siatce dawnych 49
województw, jak w okresie II etapu

reformy samorządowej w 1999 ro-
ku. Ich lobbing był wówczas tak
skuteczny, że nie tylko zachowali
do dziś niezmienioną dotychcza-
sową strukturę terytorialną (mimo
wprowadzenia 16 województw),
ale nawet zdołali przeforsować w
jednym z projektów ustawy wpro-
wadzającej reformę, że samorzą-
dowe kolegia odwoławcze będą
funkcjonować w starym podziale
terytorialnym „do czasu prze-
kształcenia ich w sądy administra-
cyjne I instancji”. Można było prze-
widzieć z góry, że na to nie zgodzą
się sędziowie administracyjni i
ostatecznie z tych ambitnych pla-
nów amatorów na sędziów admi-
nistracyjnych en bloc nic nie wy-
szło. I słusznie” – konkluduje Stę-

pień. I dodaje, że przeniesione na
poziom sejmików wojewódzkich
SKO „udają organy quasi-sądo-
we”, którymi wszak nie są. 

S tępień zwraca też uwagę, że
pozostającym w obrębie ad-
ministracji rządowej kole-

giom zarzuca się bardzo często
brak znajomości spraw gminy, któ-
re mają rozpatrywać. Krótko mó-
wiąc, to grupa osób przede wszyst-
kim pilnująca posad, nie mająca
zaś rangi sądu. „Ni pies, nie wy-
dra, coś na kształt świdra” – jak
powiedziałby poeta. Rzecz jednak
w tym, że SKO odgrywają często
decydującą rolę w toku postępo-
wania reprywatyzacyjnego. Tym-
czasem na łamach „Passy” udo-
wodniliśmy ponad wszelka wąt-

pliwość, że straszliwe niedbalstwo
przy badaniu dokumentów tyczą-
cych nieruchomości wartych nie-
kiedy setki milionów złotych wyka-
zują i sami urzędnicy ratusza, i
ewentualnie zajmujący się spraw-
dzaniem, czy nie dochodzi do prze-
stępstwa – prokuratorzy, a sędzio-
wie praktycznie wszystko przykle-
pują jak leci. To cóż dopiero powie-
dzieć o SKO?

D opiero media musiały zde-
maskować kombinatorów,
udających, że nie wiedzą o

zawarciu po wojnie przez państwo
polskie tak zwanych układów in-
demnizacyjnych, na podstawie któ-
rych spłacono w zasadzie wszyst-
kich zagranicznych właścicieli nie-
ruchomości na terenie naszego kra-

ju przed wojną. Stąd może naj-
większy skandal reprywatyzacyj-
ny, jakim było bezpodstawne odda-
nie przez ratusz warszawski bez-
cennej działki obok Sali Kongreso-
wej Pałacu Kultury i Nauki. 

N ikt też nie jest w stanie zro-
zumieć, dlaczego długolet-
ni szef stołecznego Biura

Gospodarki Nieruchomościami
Marcin Bajko ma jakiś przedziwny
status urzędniczy i właśnie od tegoż
króla warszawskich działek i bu-
dynków komunalnych nie wyma-
ga się ponoć składania oświadczeń
majątkowych. Dziennikarze zdoła-
li już rozpracować siatkę personal-
nych powiązań pewnych urzędni-
ków, adwokatów i najbezczelniej-
szych w świecie „odzyskiwaczy”
majątku zabranego w 1945 oso-
bom prywatnym na mocy „dekre-
tu Bieruta”. Bardzo jestem ciekaw,
kto z organów ścigania przymy-
kał na to oko w minionych latach,
a przede wszystkim – co robiły cen-
tralne władze miasta? Gdy bowiem
chodzi zarówno o liczony w mi-
liardach złotych majątek stolicy,
jak i nie mniej ważne kwestie racjo-
nalnego zagospodarowania prze-
strzennego, naprawdę nie ma żar-
tów. 

A poza wszystkim, czas naj-
wyższy, żeby wzorem odpo-
wiedzialności medyków za

błąd w sztuce lekarskiej, wprowa-
dzić również pojęcie „błędu w sztu-
ce prawniczej”. Żeby w wypadku
tolerowania ewidentnych nadużyć,
ani sędzia, ani prokurator – nie
mówiąc już o członkach SKO – nie
mogli liczyć na całkowitą bezkar-
ność. Ich niezależność nie oznacza
bowiem całkowitego wyjęcia spod
prawa.

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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Wszystko wokół nas  zmienia się w bar-
dzo szybko. Postęp widoczny jest w prze-
myśle, motoryzacji i medycynie. Stoma-
tologia również rozwija się dynamicz-
nie, aby leczenie było bardziej przewidy-
walne, krótsze a ostateczne prace były
funkcjonalne i estetyczne.

Zęby leczone kanałowo wciąż nie dają 100%
gwarancji, że będą służyć do końca życia ale
dzięki pracy w powiększeniu, czyli przy użyciu
mikroskopu, lekarz endodonta potrafi znaleźć
dodatkowe bardzo cienkie kanały, które często
bywają przyczyną powikłań a odpowiednie, no-
woczesne  materiały zwiększają szczelność wy-
pełnionych kanałów.

Wiele osób marzy o pięknym uśmiechu. Dzisiej-
sza stomatologia wychodzi naprzeciw tym ocze-
kiwaniom. Najprostszym i szybkim rozwiązaniem
na zbyt żółte zęby jest wybielanie.

W przypadku, w którym zabieg ten nie może
być wykonany albo nie dałby zadowalających
efektów można wykonać licówki lub korony peł-
noceramiczne na zęby.

Licówka to cienka płytka porcelanowa lub kom-
pozytowa  przyklejana na widoczną zewnętrzną
powierzchnię zęba.

Nowoczesne materiały do odbudowy korony
zęba bardziej przypominają przeziernością i ko-
lorem naturalne zęby. Dlatego coraz więcej pa-
cjentów decyduje się na założenie licówek lub ko-
ron pełnoceramicznych, aby skorygować niedo-
skonałości uzębienia. Dzięki innowacyjnemu
urządzeniu, jakim jest komputerowy system Ce-
rec dentysta może, na jednej wizycie, u pacjen-
ta przeprowadzić metamorfozę uśmiechu .Dzię-
ki temu pacjent nie nosi koron lub licówek tym-
czasowych i może od razu wrócić do normalne-
go życia.

Od dawna znane i używane w stomatologii
ultradźwięki do usuwania kamienia znalazły
nowe zastosowanie w chirurgii i ortodoncji. Na
przykład dzięki współpracy periodontologa i
ortodonty można znacząco skrócić czas lecze-
nia ortodontycznego, o czym marzy wielu pa-
cjentów.

Innowacyjna stomatologia

ZZddjjęęcciiaa pprrzzeeddssttaawwiiaajjąą ppaaccjjeennttaa,, kkttóórryy ddzziięękkii lliiccóówwkkoomm ppooddcczzaass jjeeddnneejj wwiizzyyttyy ddookkoonnaałł rreewwoolluuccjjii ww sswwoo-
iimm wwyygglląąddzziiee

MMaałłggoorrzzaattaa DDwwoorraakk lleekkaarrzz ddeennttyyssttaa,, pprroowwaaddzzii
kklliinniikkęę EEsstteeddeenntt nnaa UUrrssyynnoowwiiee
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Burmistrz Robert Kempa 
dziękuje głosującym w sprawie BP

SSzzaannoowwnnii PPaańńssttwwoo,,
Zakończyło się głosowanie w III edycji Budże-

tu Partycypacyjnego. To rekordowa edycja.
Mieszkańcy Ursynowa mogli wybierać spośród 97
projektów, decydując, na co zostanie przezna-
czona najwyższa w historii BP w naszej dzielni-
cy – kwota 6 mln 200 tys. złotych.  

Chciałbym podziękować wszystkim autorom za
przygotowanie projektów oraz ich promocję.
Dziękuję także mieszkańcom, którzy zaangażo-
wali się w proces głosowania, dzięki czemu mo-
gli współdecydować o tym, które pomysły zosta-
ną zrealizowane.

W tym roku wybraliście Państwo do realizacji
43 projekty, w tym 16 ogólnodzielnicowych, 5 z obszaru nr 1 Zielony Ursynów, 11 z obszaru nr 2
Ursynów Wysoki Północny oraz 11 z obszaru nr 3 Ursynów Wysoki Południowy.

Cieszy mnie to, że najchętniej wybierany przez głosujących w całej Warszawie projekt – to „Ko-
lejne 50 drzew dla Ursynowa”. Poparło go aż 3 068 osób.

W tej edycji zagłosowało 9 740 mieszkańców, którzy zdecydowanie chętniej wybierali oddanie
głosu przez Internet (blisko 2 tys. osób więcej niż w poprzedniej edycji zdecydowało się na głoso-
wanie za pośrednictwem komputera). Mimo ogromnego zaangażowania urzędników i organiza-
cji mobilnych punktów do głosowania, jest to liczba mniejsza niż w ubiegłym roku. Wynika to ze
zmian w sposobie głosowania. W tym roku karty do głosowania można było przynieść tylko oso-
biście, okazując dokument tożsamości.

Mam nadzieję, że wybrane w głosowaniu projekty, szczególnie te lokalne, będą źródłem Pań-
stwa zadowolenia i sprawią, że idea budżetu obywatelskiego stanie się jeszcze bliższa. 

R o b e r t  K e m p a
B u r m i s t r z  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

SSTTAATTYYSSTTYYKKAA 
Głosowanie BP 2017 – 9740 (475 papierowo, 9 265 internetowo).
Głosowanie BP 2016- 11 527 (4 099 papierowo, 7 428 internetowo).
Głosowanie BP 2015 – 22 900.

PPoozzyyttyywwnniiee zzwweerryyffiikkoowwaannee pprroojjeekkttyy 9977::
- obszar nr 1 Zielony Ursynów – 12 projektów na sumę 1 878 230 – na obszar przeznaczono  

1 100 000 zł,
- obszar nr 2 Ursynów Wysoki Północny – 22 projekty na sumę 4 263 999 - na obszar przezna-

czono 1 700 000 zł,
- obszar nr 3 Ursynów Wysoki Południowy - 17 projektów na sumę 2 988 879 – na obszar prze-

znaczono 1 500 000 zł,
- poziom ogólnodzielnicowy – 46 projektów na sumę 6 482 807 – na obszar przeznaczono 1 900 000 zł.

W niedzielę 17 lipca o godz. 19.00  na scenie plenerowej przed ratuszem Dzielnicy
Ursynów odbędzie się kolejny koncert w ramach cyklu  „Muzyczne lato na
Ursynowie”. Będzie to „AMADEUSZ” - koncert inscenizowany Warszawskiej Opery
Kameralnej, inspirowany życiem i twórczością Wolfganga Amadeusza Mozarta. Za
reżyserię imprezy odpowiada Jerzy Lach, dyryguje Stefan Plewniak. W postać
Amadeusza wcieli się tancerz Volodymyr Fortunenko. Wydarzenie towarzyszy 26.
Festiwalowi Mozartowskiemu w Warszawie. 

W ramach cyklu „Muzyczne Lato na Ursynowie”, rozpoczętego 24 czerwca, ursynowska publiczność
miała okazję zobaczyć już dwa koncerty. Podczas pierwszego koncertu wystąpiła Orkiestra Wojskowa
z Elbląga pod dowództwem kpt. Macieja Skrzypczaka.  W programie znalazły się orkiestrowe wersje
najpopularniejszych piosenek wojskowych. Podczas kolejnego koncertu, który odbył się 10 lipca
wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna SGGW pod dyrekcją Tomasza Labunia, która zaprezentowała
nowy repertuar w ramach obchodów 200-lecia uczelni. Cykl koncertów organizowanych przez Urząd
Dzielnicy Ursynów cieszą się niezmiennym zainteresowaniem ursynowskiej publiczności.

Startuje nowe wydarzenie kulturalne na Ursynowie – letnie koncerty w Natolinie.
Jest to wspólne przedsięwzięcie Centrum Europejskiego Natolin oraz Urzędu
Dzielnicy Ursynów. 

Pierwszy koncert odbędzie się w sobotę 16 lipca, kolejny zaplanowano na 6 sierpnia. 
– W ramach konkursu dotacyjnego współfinansujemy organizację wydarzeń w Parku Natolińskim,

ponieważ jest to jedno z najpiękniejszych miejsc na Ursynowie. Cieszę się, że dzięki koncertom uda
nam się ten park szerzej otworzyć dla mieszkańców – mówi o tym wydarzeniu Robert Kempa,
burmistrz Ursynowa.

Koncerty organizowane są w formule piknikowej na polanie obok Pałacu Natolińskiego.  Mieszkańcy
mogą przynieść swoje koce i kosze z jedzeniem.  Wystąpi kwintet instrumentów blaszanych ArtaPluss
Brass. Muzycy będą grać w trzech sesjach po 45 minut, w godzinach od 15.00 do 18.00. Kwintet ma
w repertuarze utwory  takich kompozytorów jak Jan Sebastian Bach, Jeremiasz Clarke, Henry Purcell,
Tomaso Albinioni. Muzycy zagrają także inne utwory klasyczne, inspirowane kulturą światową
(tango, passo-doble), wykonają też standardy muzyki filmowej i swingowej (Henry Mancini, George
Gershwin).

Spotkanie podsumowują-
ce obecną edycję Budżetu
Partycypacyjnego, połą-
czone z transmisją z ofi-
cjalnego ogłoszenia wyni-
ków głosowania, odbyło
się we wtorek, 12 lipca. 

Na spotkaniu, na którym po-
za przedstawicielami urzędu
obecni byli projektodawcy oraz
mieszkańcy Ursynowa, dysku-
towano zarówno o tegorocznej
edycji BP, jak i o pomysłach
oraz propozycjach na przy-
szłość. 

W czasie rozmów wielokrot-
nie podkreślano, iż istotą Bu-
dżetu Partycypacyjnego po-
winny być wieloetapowe kon-
sultacje, aby projekty faktycz-
nie odpowiadały na realne po-
trzeby mieszkańców i nie były
przyczyną sporów. Projekto-
dawcy przekazali swoje uwa-

gi związane z obowiązującymi
w BP procedurami, wskazywa-
li także na chęć większego wy-
korzystania w przyszłości in-
ternetu. Mieszkańcy pytali tak-
że o nowe metody promocji
projektów w przyszłości.
„Urząd zrobił w tym roku na-
prawdę dużo w zakresie pro-
mocji Budżetu Partycypacyj-
nego. Jednakże wesprę każdy
pomysł, który wpłynie na
zwiększenie zainteresowania
mieszkańców tą tematyką” –
deklarował zastępca burmi-
strza Łukasz Ciołko.

O 18.00 w ursynowskim ra-
tuszu rozpoczęto transmisję z
ogłoszenia wyników, która od-
bywała się w Teatrze Po-
wszechnym. „To jest taki pro-
jekt, w którym mieszkańcy mo-
gą decydować od początku do
końca, co zmienić w swoim

otoczeniu. Dziękujemy warsza-
wiakom za ich aktywność –
mówił o całej idei Budżetu Par-
tycypacyjnego Jarosław Jóź-
wiak, zastępca Hanny Gronkie-
wicz-Waltz, prezydent m. st.
Warszawy. W ramach budżetu
obywatelskiego do podziału w
skali Warszawy było ponad 58
milionów złotych. Mieszkańcy
zgłosili 2649 projektów, do eta-
pu głosowania zostało zakwa-
lifikowanych 1750 projektów
z 18 dzielnic. Głosowało 128
406 warszawiaków. Zrealizo-
wanych będzie 770 projektów
na łączną kwotę 54 214 758,20
zł. Projektem o największej
liczbie zdobytych głosów był
projekt „Kolejne 50 drzew dla
Ursynowa”, który uzyskał 3068
głosów. Wyniki głosowania są
dostępne na stronie interneto-
wej www.ursynow.pl.

Ogłoszenie wyników z BP

„Muzyczne Lato” na półmetku 

Koncert w Parku Natolińskim
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PPAASSSSAA:: PPaanniiee bbuurrmmiissttrrzzuu,,  ŚŚwwiiaattoowwee DDnnii MMłłoo-
ddzziieeżżyy ooddbbęęddąą ssiięę ww KKrraakkoowwiiee,, ddllaacczzeeggoo zzaatteemm
ssppooddzziieewwaammyy ssiięę ggoośśccii nnaa UUrrssyynnoowwiiee ?? 

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Spotkanie młodzieży z papie-
żem Franciszkiem odbędzie się oczywiście w Kra-
kowie. Wcześniej jednak w Warszawie, tak jak i w
innych miastach, odbędą się Dni w Diecezjach.
Dla osób, które przyjadą do Polski tydzień przed
rozpoczęciem ŚDM, czyli już 20 lipca, będzie to
okazja do lepszego poznania naszej kultury i tra-
dycji. Dla nas to jest to również szansa na pokaza-
nie tradycyjnej polskiej gościnności i fantastyczna
promocja zarówno kraju, jak i Ursynowa. 

KKttoo jjeesstt oorrggaanniizzaattoorreemm ttyycchh ssppoottkkaańń ww ddiieeccee-
zzjjaacchh ?? 

Jak już sugeruje nazwa, pośrednim organizato-
rem jest Diecezja Warszawska, a bezpośrednim pa-
rafie, w tym parafie ursynowskie, które przyjmą
ponad 300 gości, głównie z Ameryki Południo-
wej.  Najliczniejsze reprezentacje wysyłają Argen-
tyńczycy, Paragwajczycy, ale będą także Kana-
dyjczycy, Kostarykanie, Litwini, Ekwadorczycy, a
nawet Zambijczycy. Przez tych kilka dni poprze-
dzających wyjazd do Krakowa będą ich gościć ur-
synowskie rodziny. Pragnę zwrócić uwagę, że w
przygotowania oraz przyjęcie pielgrzymów za-
angażowało się kilkaset rodzin i wolontariuszy. W
ciągu dnia na naszych gości czeka wiele atrakcji
kulturalnych oraz sportowych przygotowanych
przez instytucje m. st. Warszawy i oczywiście
przez naszą dzielnicę.  

CCzzyy ww wwyyddaarrzzeenniiaacchh,, oo kkttóórryycchh PPaann wwssppoommiinnaa,,
bbęęddąą mmooggllii bbrraaćć uuddzziiaałł ttyyllkkoo zzaaggrraanniicczznnii ggoośścciiee ?? 

Absolutnie nie. Zarówno nasze, jak i miejskie
wydarzenia zakładają wspólną zabawę gości i
goszczących ich mieszkańców Warszawy. I tak
już 21 lipca o godz. 19.30 na Placu Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego odbędzie się radosne i wielo-
wymiarowe widowisko: „WIARA. NADZIEJA. MI-
ŁOŚĆ”, którym Warszawa powita uczestników
Światowych Dni Młodzieży. Na specjalnie zapro-
jektowanej i wybudowanej wielopoziomowej sce-

nie wystąpi ponad 200 wykonawców z całego
świata oraz polscy artyści. Na scenie zobaczymy
m. in.: Zygmunta Staszczyka, Zbigniewa Wodec-
kiego, Piotra Cugowskiego, Janusza Radka, Nata-
lię Szroeder, Piotra Kupichę, Tomasza Szczepani-
ka, Zofię Nowakowską, Olgę Szomańską, So-
und`n`Grace.

Solistom towarzyszyć będzie Polska Orkiestra
Sinfonia Iuventus oraz Chór Gaudium Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, Chór Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wrocławiu i Chór Wyższej Szkoły Ofi-
cerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza
Kościuszki we Wrocławiu. Poza tym otwarte bę-
dzie wielu muzeów i instytucji kulturalnych a na-
wet siedziba polskiego parlamentu.  

AA ccoo ppllaannuujjee ddzziieellnniiccaa UUrrssyynnóóww ?? 
My z kolei zaproponujemy koncerty w niedzie-

lę 24 lipca. Pierwszy z nich odbędzie się w ko-
ściele pw. Ofiarowania Pańskiego – o godz. 13.45
zaśpiewa MATE.O.   Drugi koncert rozpocznie się
o godz. 16.00 na placu przed kościołem pw. bł.
Władysława z Gielniowa, gdzie wystąpi TGD.
Obydwa zespoły są najbardziej popularnymi
przedstawicielami muzyki chrześcijańskiej w Pol-
sce. Warto też podkreślić, że koncerty odbędą się
w ramach cyklu „Muzyka, która buduje”, czyli
zwycięskiego projektu Budżetu Partycypacyjnego
2016. 

AA ddzziieeńń wwcczzeeśśnniieejj,, cczzyyllii ww ssoobboottęę 2233 lliippccaa,, zzaa-
ppllaannoowwaalliiśśmmyy wwyyddaarrzzeenniiaa oo cchhaarraakktteerrzzee ssppoorrttoo-
wwoo- rreekkrreeaaccyyjjnnyymm.. UUrrssyynnoowwsskkaa mmłłooddzziieeżż bbęęddzziiee
mmiiaałłaa ookkaazzjjęę rryywwaalliizzoowwaaćć  zz  zzaaggrraanniicczznnyymmii rróówwiiee-
śśnniikkaammii ww wwiieelluu ddzziieeddzziinnaacchh ssppoorrttuu.. TToo mmiięęddzzyy iinn-
nnyymmii::  ppiiłłkkaa nnoożżnnaa,, ssiiaattkkóówwkkaa,, tteenniiss ssttoołłoowwyy,, bbaadd-
mmiinnttoonn,, ppłłyywwaanniiee rreekkrreeaaccyyjjnnee..  

Mam świadomość, że Warszawa nie będzie cen-
tralnym punktem obchodów Światowych Dni
Młodzieży, ale jestem dumny, że także Ursynów
pośrednio zaangażuje się w to wielkie międzyna-
rodowe spotkanie zapoczątkowane przez Jana
Pawła II.

R o z m a w i a ł  R a f a ł  K o s

Dzielnica organizuje dwie międzypokoleniowe potańcówki – pierwsza już w
niedzielę 17 lipca o godzinie 17.00 w Parku Przy Bażantarni, kolejną zaplanowano
na 24 lipca. Jest to kontynuacja potańcówek zorganizowanych w zeszłym roku
przez Urząd Dzielnicy Ursynów w Parku Kultury w Powsinie. 

– Do bogatej oferty koncertów i pokazów filmowych, jakie organizujemy na Ursynowie, dodajemy
cieszące się niezwykłym powodzeniem potańcówki. W zeszłym roku zorganizowaliśmy potańcówki
po raz pierwszy. Ponieważ mieszkańcy dobrze się bawili, w tym roku kontynuujemy ten projekt. Na
naszych potańcówkach wszyscy bez względu na wiek znajdują coś dla siebie. W najbliższą niedzielę
zapraszam mieszkańców na międzypokoleniową zabawę, którą gwarantuje znana w całej Polsce DJ
Wika” – zachęca zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

Wirginia Szmyt czyli DJ Wika od kilku lat łączy pokolenia podczas imprez które prowadzi w całej
Polsce Na spotkaniach na których gra DJ Wika można usłyszeć zarówno klasyki rockn’ rolla, rocka czy
twista, jak i współczesne przeboje. DJ Wika to bez wątpienia niezwykła osobowość, która wpisuje się
w konwencję potańcówek międzypokoleniowych. Wśród atrakcji oprócz tanecznych rytmów dla
wszystkich chętnych – zawodowi tancerze z Akademii Tańca PASO zorganizują krótkie warsztaty
taneczne, które poprowadzi Agata Kozioł. 

Trawnik to nie parking! A
jednak w wielu miejscach
Warszawy kierowcy za-
mienili trawniki w miej-
sca postojowe. Straż miej-
ska zaostrza działania w
związku z parkowaniem
pojazdów na miejskich
zieleńcach. Od lutego tego
roku funkcjonariusze in-
terweniowali już ponad
13 tysięcy razy.

Zniszczona zieleń, koleiny,
błoto – tak wygląda część sto-
łecznych trawników. Kierowcy
nie szanują zieleni w przestrze-
ni publicznej.

– Ze względu na postępującą
degradację trawników i brak re-
akcji ze strony części kierowców
podjąłem decyzję o zaostrzeniu
działań w tym obszarze. Nie tyl-
ko częściej będą kontrolowane
miejsca, w których kierowcy no-

torycznie pozostawiają samo-
chody na trawnikach, ale rów-
nież podejmowane będą czyn-
ności wobec tych, którzy samo-
chody zostawili na tzw. klepi-
skach. Kierowcy będą surowo
karani. Wszystkim nam powin-
no zależeć na ochronie prze-
strzeni publicznej – podkreśla
Zbigniew Leszczyński, komen-
dant Straży Miejskiej m.st. War-
szawy.

Od 8 lutego tego roku straż
miejska w związku z parkowa-
niem na trawnikach interwenio-
wała już 13 094 razy, w tym po-
nad 800 razy na Ursynowie. Kie-
rowcy, który zaparkuje na traw-
niku, grozi mandat karny w wy-
sokości nawet do 500 zł. 

Najwięcej interwencji prze-
prowadzono na terenie dziel-
nic: Mokotów, Wola i Ochota.
Ursynów w tym niechlubnym
zestawieniu zajmuje wysokie 6
miejsce. 

ź r ó d ł o :  s t r a ż m i e j s k a . p l

Łukasz Ciołko, zastępca burmistrza Ursynowa 

Nasz udział w Światowych Dniach Młodzieży

Potańcówki wracają na Ursynów

Zagra DJ Wika

Policja sypnęła mandatami

Stop parkowaniu na trawnikach!
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Smutny moment dla sportu na Ursynowie, 8 lipca zmarł bowiem w wie-
ku 78 lat Rudolf Kapera, zasłużony trener piłki nożnej w latach 1990-2003

pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Gier Zespołowych
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Rudolf Kapera
trenował między innymi piłkarzy KSZO Ostrowiec, Ruchu Cho-
rzów (jako asystent Michała Vicana), Radomiaka Radom, Polonii
Warszawa, a także Legii Warszawa (1989-1990). 

Na Ursynowie był współtwórcą Stowarzyszenia Edukacji Młodych
Piłkarzy (SEMP). Zaczął trenować adeptów SEMP-a, gdy jeszcze nie
było boiska z syntetyczną nawierzchnią przy Koncertowej. Żeby mo-

gli gdziekolwiek grać, zabierał ich przez pewien czas na boisko tre-
ningowe dżokejów przy torze Wyścigów Konnych. 
W osobie Rudolfa Kapery straciliśmy jednego z pionierów sportu ur-

synowskiego. 
M a c i e j  P e t r u c z e n k o

W wieku 88 lat zmarł 6 lipca legendarny powstaniec
warszawski, elektronik pierwszej wody, podpora re-

wolucji solidarnościowej i twórca rozgłośni Ju-
trzenka AK przy Dereniowej w ursynowskim osie-

dlu Imielin.
Przez wiele lat ze swego mieszkania w bloku na Imielinie,

ozdobionym widniejącą z daleka biało-czerwoną flagą, ten
wybitny Polak przekazywał nam mądre słowa i przepięk-
ną muzykę (zwłaszcza Chopina), bo sam wspaniale grał na
żywo na fortepianie. Cielecki uważał, że misja Armii Kra-
jowej nie została do dzisiaj zakończona. Co ciekawe, ten fe-
nomenalnie zdolny inżynier bynajmniej nie tkwił bez prze-

rwy w przeszłości, ale szedł naprzód z postępem technicz-
nym, będąc niezrównanym wynalazcą w dziedzinie elektro-

niki, a zwłaszcza techniki radiowej.
Zanim został optoelektronikiem, musiał przejść szkołę życia,

przystępując jako szesnastolatek do walk w Powstaniu Warszaw-
skim (batalion Zośka, pseudo Andrzejek). Gdy po wojnie był już stu-

dentem Szkoły Inżynierskiej Wawelberga i Rotwanda, został aresztowa-
ny przez ubeków i skatowany niemal na śmierć, przed którą uratowało go jedynie to, że wypadł z cię-
żarówki wywożącej... zwłoki. 

Gdy już ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, uzyskując doktorat z optoelektroniki,  skie-
rowano go do pracy w Warszawskich Zakładach Telewizyjnych, w których miał zająć się budową za-
głuszarek Radia Wolna Europa, ale zamiast je konstruować jak trzeba, czynił coś wprost przeciwne-
go. Kiedy rozpoczęła działania „Solidarność”, Cielecki skonstruował 2000 nadajników radiowych (Za-
zuli) wielkości pudełka od zapałek i rozmieścił je w różnych punktach Ursynowa. 

Radio Jutrzenka nadaje od 1981 roku, prezentując wspomnienia wojenne i piosenki patriotyczne.
Cielecki – w ostatnich latach życia – powierzył już prowadzenie programów młodzieży. Był jednak do
końca dobrym duchem rozgłośni Jutrzenka. Do wspomnień o tej nietuzinkowej postaci wkrótce
wrócimy. r. k .

Już bez Rudolfa Kapery...

(Od)marsz żałobny Andrzeja Cieleckiego...
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Intensywne opady w nocy z 12 na 13 lipca spowodowały mnóstwo zalań w całej Warszawie.
Zalane zostały między innymi stacje metra Ursynów, Stokłosy i Imielin oraz Centrum Onkologii.
Wielkie szkody wyrządziła ulewa na Zielonym Ursynowie. Główne kanały melioracyjne były
nieoczyszczone, woda się spiętrzyła, pozalewało mieszkania i piwnice. W Grabowie nieustannie
ratowała mieszkańców straż pożarna. 

Na Stokłosach szczególnie duże problemy były w budynku, który akurat jest ocieplany. Niestety, zalało
również znajdującą się w pobliżu redakcję „Passy” i tylko cudem udało nam się oddać numer do druku.
Wedle informacji mieszkańców, studzienki odprowadzające wodę są zatykane przez korzenie
rozrastającej się szeroko wierzby oraz spadający z niej kwiatostan. Jeżeli się tego pięknego drzewa
nie przesadzi w inne miejsce, wciąż będzie kłopot.  

Zalało i nas...
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PPAASSSSAA:: CCzzyy mmoożżee nnaamm ppaannii nniieeccoo
pprrzzyybblliiżżyyćć SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee –– oodd kkiieeddyy
ddzziiaałłaa,, iillee oossóóbb uucczzeessttnniicczzyy ww jjeeggoo pprraa-
ccaacchh??

EEWWAA WWIIŚŚNNIIEEWWSSKKAA:: Stowarzysze-
nie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko
Upośledzonych „Maja” powstało w
1998 roku z inicjatywy rodzin doro-
słych osób z niepełnosprawnością, za-
grożonych izolacją z powodów znacz-
nych trudności zdrowotnych, komuni-
kacyjnych i barier zewnętrznych.  Dzię-
ki wielkiej determinacji rodziców, na-
stępnie pomocy samorządu lokalnego
– w piwnicach bloku przy ul. Meander
18 został otwarty ośrodek terapeutycz-
no- rehabilitacyjny dla osób, które nie
miały szans na przyjęcie do innych pla-
cówek z racji poważnych trudności w
codziennym funkcjonowaniu. Ośrodek
działa do dzisiaj.  Obecnie mamy 39
członków stowarzyszenia, 15 współ-
pracowników- specjalistów, którzy w
poszczególne dni tygodnia odpowia-
dają za terapię i rehabilitację oraz wo-
lontariuszy. Od ubiegłego roku pracu-
ją u nas po kilka miesięcy wolontariusze
z Europy, tj. z Hiszpanii, Słowacji, Tur-
cji. Mieliśmy już czworo gości i spodzie-
wamy się nowych. To wspaniałe do-
świadczenie było możliwe dzięki współ-
pracy z Anną Milke, która koordynuje
wymianę młodzieży. Mamy ogromną
satysfakcję, że po kilku miesiącach pra-
cy w naszym ośrodku dwójka wolonta-
riuszy chce rozpocząć studia i konty-
nuować naukę na kierunkach związa-
nych z pracą na rzecz osób z niepełno-
sprawnością, w tym jedna osoba zło-
żyła dokumenty do polskiej uczelni. Od
września będziemy gościć kolejnych
dwóch wolontariuszy.

JJaakkiimmii sspprraawwaammii zzaajjmmuujjee ssiięę ggłłóówwnniiee
SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee??

Najważniejszym zadaniem stowarzy-
szenia „Maja” jest prowadzenie ośrod-
ka, gdyż jest to miejsce, które pozwala
naszym podopiecznym rozwijać się i
być aktywnym. Mogą tu przebywać w
gronie przyjaciół. W placówce, mimo
bardzo skromnych warunków lokalo-
wych, odbywają się zajęcia z zakresu
rehabilitacji ruchowej, terapii pedago-
gicznej, psychologicznej, muzycznej,
plastycznej – malarstwa  i ceramiki,
ogólnego usprawniania, rozwoju ko-
munikacji werbalnej i pozawerbalnej.
Oprócz zajęć stacjonarnych organizuje-
my wyjścia i wycieczki   w tzw. szerszy
świat społeczny, co ma służyć rozwojo-
wi poznawczemu naszych podopiecz-
nych. Wyjścia i wycieczki służą również
eliminowaniu zamknięcia we własnym
gronie, nie chcemy izolować się tylko w
naszym środowisku, ale chcemy być
obecni w całym społeczeństwie. Uczest-
niczymy w wystawach, festynach, im-
prezach integracyjnych.

Poza prowadzeniem ośrodka, stowa-
rzyszenie „Maja” stara się aktywnie

uczestniczyć w dialogu obywatelskim i
być rzecznikiem osób z niepełnospraw-
nością, które są jednocześnie niesamo-
dzielne. Jako prezes jestem obecnie se-
kretarzem prezydium Dzielnicowej Ko-
misji Dialogu Społecznego, przedstawi-
cielem Komisji Dialogu Społecznego ds.
Niepełnosprawności w Forum Dialogu,

biorę udział w konsultacjach działań i
dokumentów poświęconych osobom z
niepełnosprawnością. Wraz z ursynow-
skimi organizacjami pozarządowymi
skupionymi w Dzielnicowej Komisji Dia-
logu Społecznego i Urzędem Dzielnicy
Ursynów oraz całą rzeszą wolontariuszy
nasze stowarzyszenie uczestniczy od
pięciu lat w organizacji balu karnawało-
wego dla osób z niepełnosprawnością.
Niektórzy „Majowicze” czekają na ten
bal przez cały rok. Co roku na balu ma-
my gości z różnych miejsc, w tym roku
byli też goście z innych dzielnic. 

JJeesstt ppaannii aauuttoorrkkąą zzwwyycciięęsskkiieeggoo pprroo-
jjeekkttuu ww rraammaacchh BBuuddżżeettuu PPaarrttyyccyyppaaccyyjj-
nneeggoo ddeeddyykkoowwaanneeggoo oossoobboomm nniieessaammoo-
ddzziieellnnyymm zz nniieeppeełłnnoosspprraawwnnoośścciiąą ppoo-
ppaarrtteeggoo mmiięęddzzyy iinnnnyymmii pprrzzeezz wwiieellee
oossóóbb zz wwaarrsszzaawwsskkiicchh oorrggaanniizzaaccjjii ppoozzaa-
rrzząąddoowwyycchh zzwwiiąązzaannyycchh zz nniieeppeełłnnoo-
sspprraawwnnoośścciiąą,, jjaakk tteeżż wwiieelluu pprrzzyyjjaacciióółł zz
uurrssyynnoowwsskkiicchh nnggoo’’ss.. KKttoo nnaa tteenn pprroojjeekktt
ggłłoossoowwaałł??

Rekordową liczbę głosów zebrali na
ten projekt głównie starsi rodzice doro-
słych dzieci z niepełnosprawnością i opie-
kunowie. Możemy z pełną odpowiedzial-
nością stwierdzić, że zwycięstwo projek-
tu świadczy o tym, jak bardzo potrzebny
jest większy obiekt na ośrodek, który w
naszych marzeniach powstanie, będzie

powiększał się o kolejne moduły i po-
zwoli rozwinąć lokalny system wspar-
cia. Będzie to pierwsza ursynowska in-
westycja w 100% dedykowana osobom
ze znaczną niepełnosprawnością- w do-
godnej lokalizacji i bez barier architekto-
nicznych. Wierzymy, że wszystko będzie
dobrze, były konsultacje z Urzędem

Dzielnicy Ursynów, z architektami – po
prostu wszyscy, którzy od początku pra-
cowali i pracują przy tym projekcie, od-
dali mu swoje serce. Tak powinno być.

JJaakkiiee kkoonnkkrreettnnee ddzziiaałłaanniiaa ssąą ppooddeejj-
mmoowwaannee?? JJaakk ppoommaaggaacciiee?? JJaakkiiee pprroo-
jjeekkttyy uuddaałłoo ssiięę zzrreeaalliizzoowwaaćć??

Ośrodek działa od poniedziałku do
piątku, 42 godziny tygodniowo dla 35
uczestników z niepełnosprawnością. To
bardzo dużo, jak na nasze skromne wa-
runki, gdyż nasi podopieczni to osoby z
wieloma sprzężonymi problemami, tak-
że na wózkach inwalidzkich lub z inny-
mi problemami w poruszaniu się, jak
też mający trudności komunikacji, czę-
sto nadwrażliwe słuchowo, a także z
autyzmem. W miarę możliwości poma-
gamy też osobom niesamodzielnym
spoza placówki. W 2015 roku przepro-
wadziliśmy 2482 godzin terapii pedago-
gicznej, 619 zajęć z psychologiem, 278
godzin rehabilitacji ruchowej, 995 go-
dzin zajęć artystycznych, ponad 400
godzin wsparcia asystenta osób z nie-
pełnosprawnością. Organizowaliśmy
liczne wyjścia poznawcze do miejsc uży-
teczności publicznej, placówek kultu-
ry, obiektów sportowych, urządzaliśmy
szkolenia, konkursy umiejętności, uro-
czystości i wydarzenia. Z udziałem
gwiazd polskiej sceny i estrady odbył

się koncert charytatywny na rzecz
ośrodka pn. Uśmiech dla Mai prowa-
dzony przez Lidię Stanisławską. Dzięki
sponsorom prywatnym udało się nam
wyjechać z podopiecznymi nad morze.
To tylko część naszych działań.

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy nnaa nnaajjbblliiżżsszząą pprrzzyy-
sszzłłoośśćć??

Naszym podstawowym zadaniem
jest zabezpieczenie lokalnego systemu
wsparcia dla osób z ciężkimi deficytami
rozwojowymi i niesamodzielnych w sy-
tuacji, kiedy zabraknie opieki najbliż-
szych. Nasze rodziny sprawują usta-
wiczną opiekę nad niepełnosprawnym
dzieckiem, teraz już dorosłym od kil-
kadziesięciu lat. Rodzice coraz częściej
chorują i sami już wymagają wsparcia.
Niestety, też odchodzą. Nie chcemy, aby
nasi podopieczni trafiali do domów
opieki społecznej. To straszne, kiedy
człowiek żyjący niemalże w symbiozie
ze swoimi kochającymi najbliższymi,
nagle ich traci i w dodatku zostaje wy-
rwany ze swojego środowiska i oddany
do domu opieki. Cywilizowany świat
odchodzi od opieki instytucjonalnej, w
dodatku najdroższej – na rzecz znacz-
nie tańszego i humanitarnego wsparcia
środowiskowego – usług opiekuńczych,
asystentów, małych domów opieki i
mieszkalnictwa wspomaganego, w tym
na wypadek kryzysu, np. chwilowej
choroby opiekunów, tworzenia kręgów
wsparcia społecznego i innych. Już roz-
poczęliśmy pracę w tym zakresie, jed-
nak znów widzimy problem w infra-
strukturze. Boimy się przypadkowości
i wyrzucenia poza nawias. Chcemy też,
aby rodziców i niepełnosprawnych dzie-

ci nie rozdzielano wbrew ich woli w sy-
tuacji kryzysowej, kiedy jedna strona
słabnie, ale stworzono w tej sytuacji
warunki na bycie razem. Potrzebny jest
dialog społeczny, bo problem nie doty-
czy tylko osób z niepełnosprawnością.
Zadbajmy wszyscy o lokalne wsparcie
na poziomie podstawowym, sąsiedz-
kim, ludzkim, jak też zapewnieniu na
Ursynowie odpowiedniej infrastruktu-
ry. Te problemy prędzej, czy później bę-
dą dotyczyć wielu z nas. Zadanie po-
winno być dla wszystkich wielkim wy-
zwaniem. Nie może tak być, aby rodzic
ze strachu o los swojego ciężko niepeł-
nosprawnego dziecka myślał, że do-
brze byłoby, aby odeszło ono pierwsze. 

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa mmooggąą
wweesspprrzzeećć wwaasszzee ddzziiaałłaanniiee??

Zauważajmy słabszych, niepełno-
sprawnych, starszych, ubogich, bez-
domnych, chorych, ale też swoich sąsia-
dów, najbliższych i przyjaciół. Nie gódź-
my się na obojętność i lekceważenie
problemów. Cieszmy się każdą chwilą
życia i stawiajmy sobie cele na swoją
miarę. A w perspektywie wyższej buduj-
my dobrą politykę społeczną, łączmy
siły i dążenia.

Szukamy przyjaciół do kręgów
wsparcia dla niektórych naszych pod-
opiecznych, które chcemy spróbować
stworzyć z wybranymi ochotnikami.
Prace nad tworzeniem kręgów zostały
już w innych dzielnicach rozpoczęte
przez organizacje pozarządowe. Wzo-
ry czerpane są z Kanady. Chodzi nam o
życzliwe osoby, które potrafią podzielić
się swoją pasją, talentem, podarować
swój czas drugiej osobie na rozmowę,
spacer, inną aktywność, ewentualnie
zatroszczyć się o nią w inny sposób lub
długofalowo. To bardzo trudna spra-
wa, gdyż jedna i druga strona musi być
do tego przygotowana. Na początek po-
szukujemy profesjonalistów lub ama-
torów, którzy stworzyliby filmy/ pre-
zentacje sylwetek kilku naszych pod-
opiecznych ( ich życie i potrzeby, zain-
teresowania, codzienne trudności, kwe-
stie opieki, etc…).  Te prace planujemy
rozpocząć w listopadzie bieżącego roku. 

Prosimy też o wsparcie finansowe,
w postaci darowizny, bądź przekaza-
nia 1 % podatku dla organizacji pożyt-
ku publicznego na prowadzenie zadań
statutowych. Środki te są dla nas bardzo
ważne, gdyż dotacje nie pokrywają
wszystkich potrzeb i zobowiązań. 

Zawsze przydatne są osoby, które nie
boją się wykonania społecznie cięższych
prac fizycznych, jak praca w ogródku,
sprzątanie. Nasze dane są na stronie in-
ternetowej, a informacje na Facebooku.

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę
R A F A Ł  K O S

((WW nnaassttęęppnnyymm nnuummeerraacchh „„PPaassssyy””
pprrzzyybblliiżżyymmyy hhiissttoorriięę ppooddoobbnnyycchh oorrggaannii-
zzaaccjjii)).. 

Rozmawiamy z Ewą Wiśniewską ze Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”

Poszukujemy ludzi dobrej woli

W sobotę, 9 lipca, odbyła
się akcja informacyjna,
zorganizowana przez
PROJEKT URSYNÓW. 

Około 8:30 grupa zapaleń-
ców zebrała się, aby przez na-
stępne godziny informować
mieszkańców o planowanej in-
westycji (budowy POW-u (Po-
łudniowej Obwodnicy Warsza-
wy)), z dokładnym zaznacze-
niem przebiegu drogi na ma-
pach, a także zapraszać osoby
niewtajemniczone „co to jest
PROJEKT URSYNÓW” na ich
stronę: www.projektursy-
now.org oraz rozdając darmowe
materiały promocyjne w posta-
ci gazet, informujące o aktual-
nych wydarzeniach, odbywają-
cych się na terenie Ursynowa,
które są związane z działaniem
stowarzyszenia.

Z ulotki dotyczącej POW-u,
którą również można było otrzy-
mać w sobotę, wynikało, że roz-
poczęcie prac zaplanowane jest
na wiosnę lub lato przyszłego
roku, zaś ich zakończenie na la-
to 2020. Ponadto wraz z plano-
waną inwestycją odcinek ulicy
Płaskowickiej od wjazdu na ob-
wodnicę do ulicy Rosoła zostanie
poszerzony do dwóch pasów ru-
chu w każdym kierunku. Oczy-
wiście, wszystkie informacje są
szczegółowo opisane na stronie
internetowej stowarzyszenia.

Na zaproszenie organizato-
rów i dzięki uprzejmości Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad o obwodnicy infor-
mowali również przedstawicie-
le tej instytucji oraz Inżyniera
Kontraktu. Żadne pytanie nie zo-
stało więc bez odpowiedzi.

Ludzi, jako że była to sobota,
a z samego rana wszyscy prze-
chodnie wybierali się na baza-
rek “Na Dołku”, nie brakowało,
lecz przeważająca część zain-
teresowana była nie tylko sa-
mymi zakupami, ale właśnie
dowiedzeniem się więcej o PO-
W-ie, czy samym PROJEKCIE
URSYNÓW. Świadczył o tym
stały tłumek wokół stoiska z
mapami, gdzie każdy mógł za-
dać nurtujące go pytania oraz
setki egzemplarzy rozdanych
ulotek i gazetek informacyj-
nych. 

Była to już druga z serii tego
typu akcji. Łatwo można je roz-
poznać, jeśli tylko zobaczy się
gdzieś flagi PROJEKT URSY-
NÓW lub wielką, niebieską lite-
rę „P”.

A r t u r  A .  Z u d z i n - W i ś n i e w s k i

Projekt Ursynów przybliża POW
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We wschodniej części Estonii, w odległo-
ści około 30 kilometrów na zachód od Je-
ziora Pejpus, przez środek którego prze-
biega granica estońsko-rosyjska, znajdu-
je się historyczne miasto Tartu, znane
bardziej pod niemiecką nazwą Dorpat.
To drugie, co do liczby mieszkańców
(100 tys.), miasto Estonii. 

J est ono przede wszystkim wielkim ośrod-
kiem akademickim, w którym zamieszku-
je około 10 tys. studentów. Miasto jest spo-

kojne, zadbane i przyjazne dla przybyszów. Cha-
rakteryzuje się także atmosferą sprzyjającą studio-
waniu i rozwojowi nauk. Tartu położone jest w Inf-
lantach, o które przez setki lat toczyli boje Kawa-
lerowie Mieczowi, a później Krzyżacy, Szwedzi,
Rosjanie i Polacy. W trakcie wojny północnej w
1710 r. tereny obecnej Estonii zajęli Rosjanie. Pod
koniec pierwszej wojny światowej Estończycy za-
częli tworzyć własne struktury państwowe, ale
dopiero 2 lutego 1920 r. bolszewicka Rosja w pod-
pisanym traktacie pokojowym uznała niepodle-
głość Estonii. Na mocy  słynnego paktu Ribben-
trop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r. państwo to
znalazło się pod zwierzchnictwem ZSRR, a  decy-
zją Rady Najwyższej ZSRR z 3 sierpnia 1940 r. Es-
tonię formalnie włączono w skład Związku So-
cjalistycznych Republik Radzieckich. W sierpniu
1991 r. Estonia ogłosiła niepodległość.

Założony w 1632 roku uniwersytet dorpac-
ki był początkowo jedyną szkołą wyższą
w tej części Europy. W carskiej Rosji ucho-

dził za ważną uczelnię,  szczególnie dla niemiec-
kojęzycznych kurlandzkich i inflanckich baronów.
Trzeba tu podkreślić, że w Rosji uniwersytety – nie-
zbędne dla funkcjonowania chociażby państwowej
administracji – powstawały stosunkowo późno,
albowiem uniwersytet w Petersburgu założono

w 1724 r., w Moskwie w 1755 r., a szwedzkojęzycz-
ny uniwersytet w Helsinkach w początkach XIX
wieku. Do państwa rosyjskiego należał także za-
łożony w 1579 r. polski uniwersytet w Wilnie, ale
nie miał on większego znaczenia dla rosyjskiej
państwowości. Na uniwersytecie w Dorpacie wy-
kładano po łacinie i po niemiecku do około 1893
roku, po czym zaczęto wprowadzać język rosyjski,
co nie było sprawą łatwą, albowiem większość
kadry i studentów stanowili Niemcy, a wielu z
nich nie znało rosyjskiego.  W Rosji  Romanowów
Niemcy byli narodem  faworyzowanym przez ca-
rów. Zajmowali  znaczną część stanowisk w rosyj-
skim aparacie władzy oraz w wojsku. Przykładem
bałtyckiego Niemca będącego absolwentem tej
uczelni jest niejaki Friedrich Wilhelm Rembert
von Berg, znany u nas pod nazwiskiem Fiodor
Fiodorowicz Berg – ostatni namiestnik Królestwa
Polskiego i feldmarszałek za zasługi w tłumieniu
Powstania Styczniowego.

P rapoczątki uniwersytetu w Dorpacie za-
inicjował Stefan Batory, który w 1583 r.
założył w tym mieście kolegium jezuic-

kie, podobnie, jak założył cztery lata wcześniej
kolegium jezuickie w Wilnie, z którego nieba-
wem powstała Akademia Wileńska.  Kolegium w
Dorpacie dotrwało do 1625 r., a więc do czasu za-
jęcia miasta przez Szwedów.  Król szwedzki Gu-
staw II Adolf utworzył w 1630 r. gimnazjum, a w
1632 r. przekształcił je w  Universitas Gustavia-
na (Academia Dorpatensis). Po pierwszym zaję-
ciu Dorpatu przez Rosjan w  1655 r. uniwersytet
przeniesiony został do Tallina, a w Dorpacie kon-
tynuował działalność dopiero od 1690 r., ale tyl-
ko do 1710, bo miasto ponownie zajęli Rosjanie.
W 1802 r. uczelnia została wskrzeszona przez
imperatora Aleksandra I, który nazwał go (for-
malnie) Uniwersytetem Dorpackim. W tym miej-

scu można dodać, że ten sam cesarz decyzją z 19
listopada 1816 r. powołał do życia uniwersytet w
Warszawie.

Po zamknięciu – w wyniku upadku Po-
wstania Listopadowego – polskich uni-
wersytetów w Warszawie  i Wilnie, na-

sza młodzież pragnąca się kształcić bardzo często
wybierała  uczelnię w Dorpacie.  Szacuje się, że w
całym okresie istnienia Uniwersytetu Dorpackie-
go, tj. od 1802 do 1917  roku, łącznie studiowało
tam blisko 2,5 tys. Polaków. Wynikało to m. in. z
bardzo dobrego poziomu  nauczania (studiował
tam m. in. Wilhelm Friedrich Oswald – późniejszy
laureat Nagrody Nobla) oraz znacznie niższych
kosztów utrzymania, w porównaniu z miastami
Europy Zachodniej. 

Dorpat miał (i ma) szczególną atmosferę
miasta uniwersyteckiego i względną au-
tonomię środowiska akademickiego.

Funkcjonowały tam także liczne korporacje stu-
denckie, zorganizowane na wzór analogicznych
stowarzyszeń w miastach niemieckich. Absolwen-
tami Dorpatu byli m. in. Władysław Raczkiewicz
– prezydent RP na uchodźstwie (1939–1947), Ty-
tus Chałubiński, Ignacy Baudouin de Curtenay,
Benedykt Dybowski i Aleksander Czekanowski.
Związki Dorpatu ze współczesną Polską są raczej
luźne, ale istnieją, o czym świadczy m. in. pamiąt-
kowa tablica wmurowana w ścianę jednego z bu-
dynków uniwersytetu (jest to najprawdopodobniej
budynek dawnego kolegium jezuickiego).  Przy-
pomina ona, że to polski król Stefan Batory powo-
łując do życia kolegium jezuickie, zainicjował
chlubną historię akademickiego Dorpatu. Przy-
pomina także, że Stefan Batory nadał miastu przy-
wilej używania barw białej i czerwonej, które do
dnia dzisiejszego wyróżniają miasto Tartu.

P r o f .  d r  h a b .  L e c h  K r ó l i k o w s k i

Kilka miesięcy temu w Centrum Kultury
“Browar B” we Włocławku odbył się
wieczór autorski Marka Sandeckiego, w
którym uczestniczyło ponad 150 osób.

Okazją do tak licznego zgromadzenia była pre-
zentacja nowej książki pt. “Włocławek nad Wisłą
– Żegluga od czasów najdawniejszych do końca
ery parowców”.

Marek Sandecki to postać nietuzinkowa, zna-
na w środowisku kolekcjonerów i miłośników
żeglugi wiślanej. Jego kolekcja wag i miar ucho-
dzi za największą w Polsce, a jej właściciel jest nie
tylko prezesem Towarzystwa Miłośników Wło-
cławka, ale też kieruje Stowarzyszeniem Kolek-
cjonerów Miar i Wag. Kolekcja pana Marka była
pokazywana w Muzeum Techniki w Warszawie
oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
we Włocławku.  Marek Sandecki jest ponadto
autorem książek: “Wagi stołowe - vademecum ko-
lekcjonera” , współautorem “Dziejów holownika
Lubecki...” i ostatniej, prezentowanej tu pozycji,
będącej dziełem życia autora. 

Autor jest mieszkańcem i miłośnikiem Wło-
cławka, co widać w wielu miejscach tego wyjąt-
kowego wydawnictwa. Na 330 stronach niezwy-
kle starannie przemyślanej książki zawarta zo-
stała historia żeglugi wiślanej od czasów średnio-
wiecznych do roku 1977, który uważany jest za ko-
niec ery statków parowych na Wiśle.  I chociaż dzi-
siaj książki regionalne i tematyczne uchodzą ra-
czej za literaturę niszową, to pozycja autorstwa
Marka Sandeckiego pokazuje, że jest inaczej.
“Włocławek nad Wisłą...” to szeroki i dobrze udo-
kumentowany opis rozwoju żeglugi wiślanej, oby-
czajów i ludzi, którzy tę żeglugę rozwijali.  Wiel-
ką rolę odgrywają w tekście unikatowe często fo-
tografie, niekiedy  z prywatnych zbiorów, oraz

bardzo bogata baza źródłowa. Książka została
bardzo dobrze i konsekwentnie skonstruowana.
W jej treści znajdziemy rzadkie dzisiaj opisy pły-
wających  jednostek rzecznych, od dłubanki przez
tratwy, komięgi, galary, byki, szkuty, dubasy i ko-
zy – aż do holowników, parowych statków wy-
cieczkowych i motorowych. W książce widać wy-
raźne odniesienia do historii żeglugi, handlu i
przemysłu w rodzinnym mieście autora. Dla spo-
rego, lokalnego środowiska marynarzy wiślanych
nasycenie wartościami regionalnymi nadaje temu
wydawnictwu najlepszą wiarygodność.

Książka Marka Sandeckiego wpisuje się do-
skonale w nadchodzący  Rok Rzeki Wisły i uzu-
pełnia wcześniejsze wydawnictwa m. in. autor-
stwa: prof. Marka Michalskiego, kapitana żeglu-
gi śródlądowej Stanisława Fidelisa oraz koman-
dora Adama Reszki. Pozwala nam  też ta książka
lepiej zrozumieć ogromne znaczenie Wisły w
rozwoju Rzeczypospolitej, funkcje kulturowe,
komunikacyjne i gospodarcze królowej polskich
rzek. Z kronikarskiego obowiązku chciałbym
podkreślić wielką staranność wydania – Oficyna
Wydawnicza “LARS - ANTYKI” z Włocławka.
Twarda okładka i bardzo dobra, ciekawa grafika
w połączeniu z pięknym papierem i oryginalną
paginacją to klasa sama w sobie. A jeszce warto
się  pokłonić Panu Prezydentowi Włocławka za
wsparcie finansowe tego wydawnictwa. Na ko-
niec, życząc zainteresowanym pozyskania tej nie-
zwykle ciekawej książki, dziś zapewne tylko we
Włocławku, pragnę zadedykować  Czytelnikom
i wiślanej braci taki oto czterowiersz  klasyka - Se-
bastaina Fabiana Klonowica z poematu “Flis”:

“...Miejże się dobrze, flisie 
i sterniku,

Rotmanie, szyprze i ty, 
czytelniku.

Dziękuj mi, chceszli, com cię przeprowadził ,
Życzliwie radził...”   

A n d r z e j  S z c z y g i e l s k i  

Przywracanie 
Wisły

Dorpat, czyli Batory oświeca Estonię

TTaarrttuu - wwiiddookk ddzziieellnniiccyy uunniiwweerrssyytteecckkiieejj

DDoorrppaatt - UUnniiwweerrssyytteett
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Dzisiejszy postęp technologiczny mierzony jest już nie krokami, lecz wiel-
kimi susami. Tempo, w jakim do naszego życia wkraczają nowe syste-
my komunikacji, urządzenia, oraz towarzyszące im sprzęty jest niespo-

tykane w całej historii cywilizacji. 
Gdyby naszym przodkom (jeszcze kilka pokoleń wstecz) zaprezentować osia-

gnięcia współczesnej techniki, z pewnością trudno byłoby im uwierzyć, że są to wytwory ludzkie-
go umysłu, a nie dzieło przybyszów z kosmosu lub jakichś innych tajemnych mocy. Jeszcze trudniej
byłoby zrozumieć naszym ancestorom przeznaczenie i zasady działania nowych technologii. Nawet
ludziom żyjącym współcześnie trudno jest „ogarnąć” (mówiąc językiem młodzieżowym) wszyst-
kie nowinki z zakresu telefonii cyfrowej, internetu etc. O ile są one łatwo „ogarniane” przez młodzież,
o tyle ludzie starsi mają z tym poważne trudności. To sprawia, że część z nich zostaje niejako wy-
kluczona z uczestnictwa w społeczeństwie technologicznym.

Nauka ma jednak to do siebie, że nie poprzestaje na dotychczasowych osiągnięciach, a naukow-
cy nie ustają w wymyślaniu coraz to nowych rozwiązań. Inaczej mówiąc, szukają dziury w całym,
a to, co dobre, zastępują jeszcze lepszym, tańszym, szybszym, bardziej skutecznym. Odnosi się to
również do obecnych technologii telefonii 3G i 4G, które wcale nie są doskonałe i mają swoje ogra-
niczenia w zakresie zasięgu, mocy sygnału, czy dostępu do Wi Fi etc. 

Receptą na powyższe „niedomagania” ma być nowa technologia 5G. Technologia ta oznacza no-
wy standard w komunikacji bezprzewodowej. 

Jeśli dziś znajdziemy się w miejscu odległym od dużych aglomeracji ludzkich, zazwyczaj poja-
wiają się problemy z dostępem do stałego łącza internetowego lub jakiegokolwiek punktu Wi-Fi, a
nawet zasięgu telefonii komórkowej. Łatwo przekonać się o tym zwłaszcza w okresie wyjazdów wa-
kacyjnytch, kiedy często napotykamy się na podobne problemy. Jednak już wkrótce podobne kło-
poty przejdą do historii. W sukurs przychodzi nam bowiem technologia 5G. Po pierwsze gwaran-
tuje ona lepszą dostępność sygnału, po drugie – zapewni możliwość automatycznego wykonywa-
nia wielu czynności, takich jak synchronizowanie danych czy parowanie urządzeń. 

Jak twierdzi Aicha Evans, wiceprezes
i dyrektor generalny grupy ds. komunika-
cji i urządzeń firmy Intel - „Standard 5G
łączy w sobie to, co najlepsze we wszyst-
kich dostępnych dziś technologiach ko-
munikacji bezprzewodowej. Połączenie
możliwości istniejących dziś sieci 2.5G,
3G, 4G, LTE czy Wi-Fi odmieni sposób, w
jaki będziemy komunikować się ze świa-
tem” – uważa pani Evans. 

Warto dodać, że dzisiaj większość technologii komunikacji bezprzewodowej bazuje na na trybie
jednokanałowym, co oznacza, że użytkownik wysyła zapytanie i czeka na odpowiedź lub dzwoni
do innego użytkownika, czyli sygnał wysyłany jest raz w jedną stronę, raz w drugą.

Telefonia 5G umożliwi użytkownikom większą interaktywność i dostarczy wiele innych możliwości.
Według ocen specjalistów w dziedzinie telekomunikacji najprawdopodobniej do roku 2020

technologia 5G stanie się powszechna na całym świecie. Dzięki niej i za jej pomocą będzie się ze so-
bą komunikować około 50 miliardów urządzeń i przedmiotów. 

Co to oznacza? Między innymi to, że dzięki standardowi 5G będzie można nie tylko komuniko-
wać się, ale też kontrolować działanie urządzeń gospodarstwa domowego, inteligentnych systemów
automatyki przemysłowej, sygnalizacji świetlnej, wyposażenia domów i mieszkań oraz długiej li-
sty sprzętów w biurach, fabrykach, w zakładach pracy, w ośrodkach opieki zdrowotnej i wielu in-
nych miejscach. 

Kontrolować będziemy roboty, samochody, innowacyjne technologie i urządzenia, które dzięki
nowej technologii 5G będą mogły łączyć się bezprzewodowo z Internetem.

Szacuje się że już, dziś około 30 do 40 proc. ludności na świecie korzysta z komunikacji elektro-
nicznej. Dzięki technologii 5G liczba ta wzrośnie w ciągu 10-20 lat do 100 procent i obejmie więk-
szość mieszkańcow naszej planety. Znacznie skróci się czas uzyskiwania i wymiany informacji, co
sprawi, że będziemy mogli błyskawicznie skorzystać z wszelkiej dostępnej wiedzy. Przyspieszy to
proces nauczania, magazynowania danych etc. 

Za względów komercyjnych oraz innych uwarunkowań, techologia 5G dotrze najpierw do użyt-
kowników w Azji (Daleki Wschód) i USA. W następnej kolejności upowszechni się wśród mieszkań-
ców Europy. Dzisiejsze sieci telefoniczne będą najprawdopodobniej poddawane ewolucyjnym
zmianom, mającym na celu wprowadzenie standardu 5G.

Technologia 5G to z pewnością zmiana epokowa naszego dotychczasowego stylu życia. Równie
ciekawe, jak aspekt techniczny, są zmiany socjologiczne i obyczajowe, jakie przyniesie jej upo-
wszechnienie. 

Już dziś można zauważyć zmiany w zachowaniach ludzi, zwłaszcza młodzieży (spowodowane
wykorzystywaniem technologii komórkowej) w porozumiewaniu się. Wystarczy rozejrzeć się do-
koła, żeby zobaczyć, jak nieodłącznym atrybutem są dla wielu współczesnych ludzi telefony komór-
kowe, iphone’y, laptopy etc. Nikogo już nie dziwi widok kilkorga młodych ludzi pochylonych nad
swoimi urządzeniami, pochłoniętych do tego stopnia tym, co się dzieje w sieci, że nie mają potrze-
by ani ochoty, by porozmawiać z siedzącym obok człowiekiem.

Co będzie z nami, gdy staniemy się zakładnikami jeszcze nowszej technologii? Czy zrekompensu-
je nam ona utratę dotychczasowych relacji międzyludzkich? Zobaczymy. Rewolucja 5G nadchodzi...

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

5G nadchodzi

„Gdyby naszym przodkom 
zaprezentować osiagnięcia
współczesnej techniki, 
z pewnością trudno byłoby 
im uwierzyć, że są to 
wytwory ludzkiego umysłu”

Trzeba wiedzieć, kiedy odejść. Kilka naprawdę dobrych lat w PASSIE. Kil-
kaset felietonów, poza dwoma, trzema przypadkami, kiedy jakaś złość
mnie brała, od serca pisanych. 

Jest dla mnie niewypowiedzianą radością i honorem, kiedy w Leclerku (gdzie naj-
częściej kupuję) podchodzą czytelnicy, by pochwalić bądź zganić, ale z wiedzą o treści. 

Było zaszczytem mieć felieton tam, gdzie na drugiej stronie pisze Passmita. Nieczęsto spotyka się
humor w treści tak istotnych tekstów.

Bardzo cenię znawstwo red. Porębskiego, jak idzie o konie.
Było mi bardzo blisko do większości poglądów

sekretarza redakcji Ryszardas Kochana, który
odszedł. Złościłem się czasem na jego lewicowy
idealizm. Kochałem za odwagę myślenia i za
pamięć o tych, którym się nie wiedzie. 

Piórkiem Derkacza. Od niego zaczynałem.
Chociaż czasem za łatwo wybiera modele.

Dąbrowski daje chwilę oddechu. Żyjemy lepiej dzięki temu, że ktoś daje nam porcję uśmiechu.
Nie leżało mi za bardzo towarzystwa dwóch felietonistów. 
Jeden, sprawozdawca, nie żyje. Drugi wciąż pewny jest siebie. Każdy jednak, tak jak ja, swoim

nazwiskiem się podpisywał. Cenię redakcję za dbałość o pluralizm.
Mam 66. Jestem emerytem. Nie jest to wysoka emerytura. Muszę skupić się na dorobieniu tego,

czego każdego miesiąca brakuje w rodzinnym budżecie. Od ośmiu miesięcy ta kwota nie chce być
mniejsza. Nie potrafię i nie chcę udawać. Pisać bez zastanowienia albo na przypadkowe tematy. To
jest kwestia szacunku dla siebie i dla Czytelników. 

Dlatego dziękując od serca, żegnam się z Wami jako cotygodniowy felietonista. Jeśli Redaktor się
zgodzi, może raz na miesiąc, raz na sześć tygodni, napiszę  okazjonalnie. Oczywiście dla Czytelni-
ków PASSY zawsze jestem, kiedy przemykam między półkami marketu na Ciszewskiego. Albo
stojąc do kasy. Czyli prawie codziennie.

Dziękuję!

WARTO MYŚLEĆ Andrzej Celiński

Mój kres

„Jeśli Redaktor się zgo-
dzi, może raz na miesiąc,
raz na sześć tygodni, 
napiszę  okazjonalnie”

Piórem Derkacza

Grzegorz Krychowiak
„„ggeenneerraałł””- ddeeffeennssyywwnnyy ppoommooccnniikk

Nawet ten co nie był w wojsku wie, że „generał” jest ważniejszy od kapitana. Co więcej „ge-
nerał” zawsze musi być z tyłu swojego wojska, bo z tego miejsca więcej widzi. Często tak jest,
że mamy oficjalnego przywódcę i tego nieoficjalnego. Oficjalny nosi opaskę, występuje przed
kamerami, kontaktuje się z sędzią. Nieoficjalny przywódca charakteryzuje się tym, że kieruje nie
tylko całą defensywą, ale potrafi powiedzieć w sposób dosadny parę słów samemu kapitanowi!
Przyjemnie jest siedzieć przy wódce (schłodzonej) i patrzeć na przywódcę zarówno tego oficjal-
nego jak i tego nieoficjalnego. Nieważne co mówią między sobą, byleby drużyna grała dobrze!

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

Kto z nas nie marzył kie-
dyś karierze artysty? Pyta-
nie retoryczne, bo prawie
każdy z nas widział siebie
stojącego na estradzie po-
śród burzy oklasków... 

Nauka muzyki jest inwestycją
w przyszłość dzieci i chociaż nie
gwarantuje ona wielkiej kariery
muzycznej, to rozwija najszla-
chetniejsze cechy charakteru, ta-
kie jak wrażliwość na piękno,
pomysłowość i kreatywność
działania, a także uczy odpowie-
dzialności i systematyczności. Są
to cechy, które niewątpliwie wy-
różniają z szarego tłumu i które
pomagają odnosić sukcesy we
wszystkich dziedzinach życia.

Działająca od ponad 10 lat lat
i dobrze znana na Ursynowie
Warszawska Szkoła Muzyczna
stara się w przyjaznej atmosferze
rozbudzać u dzieci zaintereso-
wanie muzyką. Efektem jest kil-
kadziesiąt nagród zdobytych
przez uczniów w ogólnopolskich
konkursach na różnych instru-
mentach. W Warszawie ucznio-
wie koncertują w najbardziej
prestiżowych salach m. in. w Ła-
zienkach Królewskich – w Sta-
rej Pomarańczarni i Pałacu na
Wyspie. Obchodzony niedawno
jubileusz 10 - lecia miał miejsce
w teatrze Stara Kamienica. To
niezapomniane doświadczenia
na całe życie.

Szkoła posiada uprawnienia
publicznej szkoły muzycznej, ist-
nieje zatem możliwość kontynu-
owania edukacji w szkołach
wyższego stopnia. 

Udowodniono, że nauka mu-
zyki nie tylko rozwija zdolności
matematyczne i wyobraźnię
przestrzenną, ale także pozytyw-
nie wpływa na ogólną inteligen-
cję, stymulując umysł do kre-
atywnych czynności. 

Zapraszamy do lokalu nr 126
w Galerii Ursynów przy Al. KEN
36.

Dodatkowe informacje na
stronie internetowej www.mu-
zyczna.art.pl 

I telefonicznie 0 506 141 696.

Grać czy nie grać?
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W każdej skali – dzielnicy, mia-
sta, regionu, kraju - zagęszczają
się zjawiska, które zmuszają do
zastanowienia, a często także
do zajęcia stanowiska. Jesteśmy
bowiem, jako istoty społeczne,
zobowiązani do troski o warun-
ki zdrowia i życia nie tylko w
najbliższym otoczeniu, bo jest
ono ogniwem rozległych powią-
zań ekosystemowych oddziału-
jących na siebie wielorako. Co
więc w tym zakresie się dzieje
na terenie Dzielnicy Wilanów i
powiązanych z nią ekosystemo-
wo innych części Warszawy? 

D owiadujemy  się, na przy-
kład, że Rada m. st. Warsza-
wy – uchwałą z 29 III 2012 r.

– utworzyła Wilanowski Park Kultu-
rowy. Jego obszar – wg zapisów tej
uchwały – obejmuje 1450 ha, a dłu-
gość granic wynosi około 21 kilome-
trów. Na tym obszarze obowiązują for-
malnie określone, wymagające prze-
strzegania, zakazy i ograniczenia dzia-
łalności gospodarczej oraz zachowań
ludzi. Ale niezbędnych informacji
o zaistnieniu tego parku w tre-
ści uchwały nie ma w ma-
sowym obiegu pu-
blicznym. Nawet
nie sposób do-
strzec na je-

go terenie,
a zwłaszcza
na obrzeżach,
niezbędnych tablic
informacyjnych. Ozna-
cza to nie tylko brak nie-
zbędnej informacji, ale i wywołu-
je zupełnie zbędne nieporozumienia i
konflikty.

I nny – wzbudzający zaniepokoje-
nie – przykład to przygotowywa-
nie przy ul. Zawodzie terenu pod

utworzenie składowiska odpadów i ba-
zy transportowej firmy Lekaro. Było o
tym głośno podczas posiedzenia Komi-
sji Środowiska, Ekologii i Rolnictwa Ra-
dy Dzielnicy Wilanów w styczniu 2016
roku. Według wypowiedzi uczestniczą-
cych w tym posiedzeniu radnych i
przedstawicieli mieszkańców Wilano-
wa, firma ta – za zgodą Biura Ochrony
Środowiska Stołecznego Ratusza, lecz
bez wiedzy władz Dzielnicy – rozpo-
częła już przygotowania do urządzenia
wymienionego składowiska odpadów i
bazy tramwajowej. Wycięto już drze-
wa i ogrodzono teren. Zaniepokojeni
tym mieszkańcy i radni zgłaszają więc
liczne zastrzeżenia, uwagi i wnioski wy-
nikające z troski o warunki zamieszka-
nia, zdrowia i życia, o ochronę wartości
przyrodniczych i kulturowych, w tym o
bezcenne obiekty architektury histo-
rycznej. Padają także zasadne krytycz-
ne uwagi na temat swoistości postępo-
wania Stołecznego Ratusza wobec
władz Dzielnicy Wilanów i jej miesz-
kańców.

Wypada także przypomnieć inne lo-
kowane w podobny sposób wielkie in-
westycje na terenie Wilanowa i w jego
otoczeniu. Takie jak:

- Oczyszczalnia Ścieków Południe
przy ul. Sytej, zakłócająca rozległy eko-
system, którego wartości powinny pod-
legać ochronie;

- Miasteczko Wilanów Zachodni, po-
wodujące zniszczenie rozległego eko-
systemu nad Potokiem Służewskim,
dysharmonię z historycznymi obiekta-
mi architektonicznymi w Wilanowie,
utratę powiązań widokowych wilanow-
skiego zespołu pałacowo-parkowego z
podobnymi zespołami w Natolinie i Ur-
synowie, narażenie na odwodnienie i na
zanieczyszczenie wodami spływający-
mi z nowego Miasteczka Wilanów i z te-
renów przyległych;

- budowa apartamentowców firmy
Marvipol /z podziemnymi garażami/
1/ nad Jeziorkiem Czerniakowskim,
zagrażajaca temu rezerwatowi wodno-
-krajobrazowemu, stanowiącemu istot-
ne ogniwo w stołecznym systemie
akwetycznym.

A przecież w pobliżu funkcjonuje już
od lat – wielce uciążliwa dla środowiska
stołecznego – węglowa elektrociepło-
wania Siekierki. Przybywa w kolejno
budowanych osiedlach ilo-
ści zatruwają-

cych środowisko po-
jazdów samochodowych i tras
transportowych.

Nie dziwmy się więc, że na sku-
tek takich trendów rozwojo-
wo-cywilizacyjnych Wilanów

dobił się miana Dzielnicy z powietrzem
najgorszym na całym Mazowszu, o naj-
większym stężeniu pyłów niebezpiecz-
nych dla zdrowia i życia /por. „Gazeta
Stołeczna” z 3 II 2016/ 2/

Takie – jak naszkicowane tu na pod-
stawie przeglądu sytuacji – postępo-
wanie władz nadrzędnych wobec
Dzielnicy Wilanów jest ewidentnie
sprzeczne z celami i zasadami rozwo-
ju zrównoważonego i z wymogami do-
brego zarządzania. Na domiar złego,
Wilanów, Ursynów i inne dzielnice sto-
licy przetną wkrótce – poważnie nara-
żające warunki bezpieczeństwa ekolo-
gicznego i militarnego – dwie trasy
międzynarodowej autostrady tranzy-
towej Berlin-Moskwa /A2/, skojarzone
z centralnym lotniskiem krajowym
Okęcie, intensywnie rozbudowywa-
nym i utrwalanym w zurbanizowanej
strukturze miasta. Trasy te są mylnie
nazywane „obwodnicami” – północną
i południową /podczas gdy są to kla-
syczne przecznice szatkujące Warsza-
wę na kilka części/. Taka – szkodliwa z
ekorozwojowego i militarnego punktu
widzenia – lokalizacja wielkiego tran-
zytowego węzła transportowego w zur-
banizowanej strukturze stolicy pań-

stwa to obecnie curiosum na skalę
światową. I – co powinno budzić za-
stanowienie decydentów – przypomi-
na ona ewidentnie założenia planu Pa-
sta, ukierunkowane na zniszczenie Sto-
licy Polski i przekształcenie jej w „nowe
miasto niemieckie” stanowiące trans-
portowy instrument w hitlerowskiej
strategii „parcia na Wschód”. 3/

W ymogi rozwoju zrównowa-
żonego znalazły silny wy-
raz w dyspozycjach ONZ,

Unii Europejskiej i prawie polskim. Do
ich stosowania zobowiązują: Konstytu-
cja RP, Ustawa o ochronie i kształtowa-
niu środowiska, Strategia zrównowa-
żonego rozwoju Polski do roku 2015,
strategie regionalne, zlewniowe, bran-
żowe. Jednakże, nie tylko przytoczone
tu przykładowo zaszłości, lecz także
konstatacje i wnioski wynikające ze spo-
strzeżeń i analiz na innych terenach,

ujawniają rażące nieprawidłowości i
zaniedbania. Wynika z nich ewidentnie
funkcjonowanie w naszej rzeczywisto-
ści szkodliwych rozbieżności rozwojo-
wo-cywilizacyjnych.

Cywilizacja to – według chyba najbar-
dziej trafnego określenia Feliksa Ko-
niecznego – metoda ustroju, czyli spo-
sób zorganizowania życia zbiorowego.

J est to kategoria historyczna, od-
zwierciedlająca zorganizowa-
nie społeczeństwa w oparciu o

wartości, interesy i dążenia sił dominu-
jących w jego łonie w powiązaniu z
wpływami zewnętrznymi. Ostatnimi
czasy obserwujemy, dotyczące także
nas, ostre ścieranie się przeciwstaw-
nych elementów cywilizacyjnych w każ-
dym zakresie życia i obszaru. Są to – z
jednej strony – wielce destrukcyjne ele-
menty cywilizacji nierównowagi, dą-
żące do egoistycznej maksymalizacji
korzyści materialnych i prestiżowych
kosztem nadrzędnych wartości i dóbr
publicznych. Z drugiej strony, są to ele-
menty konstruktywne, zmierzające –
w oparciu o aksjomat: czyńcie sobie
Ziemię przyjazną – do tworzenia opty-
malnych warunków dla zdrowia i życia
ludzi, przyrody i kultury, metodą har-
monizowania relacji wewnątrz tych
trzech segmentów rzeczywistości i mię-
dzy nimi.

Czy i jak można przezwyciężyć – za-
prezentowane tu przykładowo trendy
destrukcyjne i zapewnić Warszawie i
Krajowi i realizację celów i zasad rozwo-
ju zrównoważonego? Tak, jest to moż-
liwe, pod warunkiem skutecznego fa-
chowego i społecznego uprzedmioto-
wienia pod tym względem osobowych,
państwowych i samorządowych organi-
zacyjnych struktur decyzyjnych i reali-
zacyjnych. I dlatego Warszawie, która
powinna stać się wzorcem rozwojowym
dla innych miast i całego Kraju, nie-
zbędna jest tak upodmiotowiona eki-
pa zarządzająca, jaka funkcjonowała
w latach 1934-1939 za prezydentury
Stefana Starzyńskiego. Ekipa ta wy-
przedzała o dziesięciolecia cele i zasa-
dy rozwoju zrównoważonego, wyraża-
ła w swoich praktycznych przedsięwzię-
ciach i założeniach troskę o urządze-
nie miasta odpowiadające maksymalnie
warunkom zdrowia i życia. Na przy-

kład, w zakresie zapewnie-
nia Stolicy celo-

wo rozplanowanych
stref zieleni oraz stref oczyszcza-

nia i regeneracji powietrza.

Do korzystnego przełomu w
skali całego kraju może zaś
przyczynić się znacząco

/działająca w Warszawie przy ul. Wa-
welskiej 56/ Krajowa Szkoła Admini-
stracji Publicznej, przygotowując kadry
państwowe i samorządowe do właści-
wego rozumienia i skutecznej realizacji
celów i zasad rozwoju zrównoważone-
go /pod hasłem:”Każdy absolwent
KSAP liderem ekorozwoju”?/. Byłoby
więc zasadne:

– umieszczenie w przemodelowa-
nym programie nauczania KSAP pro-
blematyki zrównoważonego rozwoju
celów i zasad generalnych oraz strate-
gii krajowej i regionalnej /wojewódz-
kiej, powiatowej, miejskiej, gminnej/,
zlewniowej, branżowej;

- wpajanie umiejętności przekształca-
nia tychże strategii w konkretne pro-
gramy, plany i zadania realizacyjne,
oraz utrzymywania pożądanych rela-
cji z ogniwami władzy, organizacjami i
środowiskami społecznymi;

- określenie w państwowych i samo-
rządowych strukturach administracyj-
nych /poczynając od gminy i miasta/
tych stanowisk, których obsady kadro-
we podlegają ukończeniu studiów z
przewidzianej programem nauczania
problematyki ekorozwojowej /dotyczy
to osób już zatrudnionych, jak i tych,

które ubiegają się o zatrudnienie na
tychże stanowiskach/;

- dostosowanie struktury organiza-
cyjnej Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej do sprostania zadaniom wy-
nikającym z tak przemodelowanego
programu nauczania /być może, iż za-
istnieje konieczność utworzenia tere-
nowych filii KSAP/.

Zasadnym wydaje się także powoła-
nie w strukturze KSAP Zespołu Badaw-
czo-Programowego, który:

- urealniłby i doprowadził do urzeczy-
wistnienia wymienione modyfikacje
merytoryczne i organizacyjne;

- formułowałby sukcesywnie /wynika-
jące z pojawiających się potrzeb, z dyspo-
zycji krajowych i międzynarodowych, z
dorobku nauki i z badań własnych/ dal-
sze zalecenia dla działalności KSAP oraz
dla relacji z instytucjami publicznymi, z
środowiskami i organizacjami społeczny-
mi, z ośrodkami naukowymi.

W skład Zespołu Badawczo-
-Programowego mogliby
wejść kompetentni mery-

torycznie i społecznie specjaliści wy-
łonienie przez Radę KSAP, przez

wyższe uczelnie zajmujące się
programowo problema-

tyką ekorozwojową i
przez organizacje

społeczne
/jak: Insty-

tut na
rzecz Ekoro-

zwoju, Polski
Klub Ekologiczny/.

Tak uformowane i do-
brze funkcjonujące w Krajo-

wej Szkole Administracji Publicznej
nauczanie mogłoby nie tylko uchronić
nas od zniszczeń cywilizacyjnych, lecz
zdecydowanie przyczynić się do prze-
stawienia kraju na tory preferowanego
przez światłe umysły na całym świecie
rozwoju zrównoważonego. A – według
encykliki Jana Pawła II „Solicitudo rei
socialis” – jest to „prawdziwy rozwój wio-
dący wszystkich ku życiu bardziej ludz-
kiemu” i powinien zastąpić „Świat współ-
czesny łącznie ze światem ekonomii, któ-
ry zdaje się prowadzić nas ku śmierci”.
Wymóg takiego rozwoju propaguje w
swoich wypowiedziach także papież
Franciszek w nawiązaniu do nauki św.
Franciszka z Asyżu /vide jego encyklika
„Laudato Si” z 15 VI 2015/.

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k
11.. Duży podziemny garaż usytuowa-

no także pod nowym Ratuszem Wila-
nowskim przy ul. Klimczaka, co rów-
nież przyczynia się do odwodnienia
znajdującego się w pobliżu wilanow-
skiego zespołu pałacowo-ogrodowego
włącznie z jego naturalnym systemem
akwetycznym.

22.. Według Światowej Organizacji
Zdrowia, w Polsce w wyniku chorób
wywoływanych zanieczyszczeniem po-
wietrza umiera już przedwcześnie 45
tys. osób rocznie, a przeciętne życie
skraca się o 10 miesięcy /”Gazeta Wy-
borcza” z 1 II 2016/.

33.. Główny twórca tego planu, obe-
rleutnant Friedrich Past, został /wraz z
innym depolonizatorem naszej Stolicy,
Emilem Braunem/ zastrzelony 13 XII
1943 r. przez patrol egzekucyjny Polski
Walczącej. 

O ekoproblemach Wilanowa i innych części Warszawy

Czy zniszczy nas cywilizacja nierównowagi?
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ALE SZYBKA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668-681-911

POŻYCZKA do 25 000 zł, 
Tel. 663-271-508

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

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

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

509-548-582

SPRZEDAM bezpośrednio
własnościowe 3 pokoje, 

63 m2, ul. Stokłosy, metro
Ursynów, IV/VII, 2 windy, 

tel. 608-042-257

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

JĘZYK POLSKI, poprawki, 
508-310-505

LEKCJE gry na perkusji. Jestem
absolwentem Akademii
Muzycznych, uczę w szkołach
muzycznych oraz koncertuję.
Maksymilian 609 111 693

MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

matury poprawkowe, skutecznie,
+48 605-783-233

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602-77-03-61

SADYBA, 67 m2, ładne 3 pok.
mieszkanie do wejscia - nie
wymaga remontu, I/IV, cegła,
duży taras,2 piwnice i 2 miejsca
parkingowe. Okazyjna cena tylko
509 tys. zł. 
Tel.: 601-720-840

WSPANIAŁY lokal 50 m2 w
wysokim standardzie na każdą
działalność. Stan idealny. Obecnie
w lokalu gabinet dentystyczny z
pełnym wyposażeniem. Cena tylko
485 tys. zł, z garażem.
Rewelacyjny punkt, tuż obok stacji
Metro Stokłosy, 
Tel.: 601-720-840

FIRMA w Tarczynie zatrudni
operatorów wózków widłowych 
z doświadczeniem oraz
pracowników magazynowych.
Umowa o pracę. Prosimy o
przesyłanie VC na adres:
dj@jablonowo.pl

FIRMA zatrudni dorywczo do
prac fizyczno-porządkowych,
Ursynów-Pyry, 22 643-51-52

FIRMA transportowa zatrudni
tymczasowo do prac fizycznych,
535-170-170 

MECHANIKA samochodowego
zatrudnię, 602-424-774

PRZYJMĘ do pracy ślusarza-
spawacza i mechanika do
warsztatu samochodów
ciężarowych Łazy k. Magdalenki,
604-626-444

SZKOŁA PODSTAWOWA 
nr 310, ul. Hawajska 7, zatrudni
od 1 IX 16 r. nauczyciela techniki
na część etatu, 
tel. 22 641-24-88 
ZATRUDNIĘ na stałe, transport-
przeprowadzki Warszawa 
i okolice, 535-170-170

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

kameralnie. 
Tel. 89 621-17-80

www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875
BEZPYŁOWE cyklinowanie,

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINOWANIE, 667-619-662
DACHY, papą, 605-606-914
DACHY - pokrycia, naprawy,

502-473-605
DEZYNSEKCJA, skutecznie, 

22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

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

DOMOFONY, 603-375-875

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

MALARSKIE, tapetowanie, 
607-775-259

MALOWANIE, gładź, 
505-73-58-27

MALOWANIE mieszkań, 
605-083-202

MALOWANIE,szpachlowanie,
referencje, 722-920-650

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

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

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

502-288-514

OGRODY, pielęgnacja,
koszenie, 501-311-371

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTOWO-budowlane,
ogrodzenia, 513-137-581

REMONTY, 
ELEKTRYCZNE,

HYDRAULICZNE, itp. 
608-303-530

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

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

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

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

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

UKŁADANIE kostki brukowej,
517-477-531

USŁUGI mini koparką -
ładowarką, 517-477-531

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WYLEWKI agregatem, 
668-327-588

ZłOTA RĄCZKA - faktury.
Drobne remonty, montaże,
naprawy, tanio, solidnie, 
790-016-638

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

WRÓŻKA dypl. PROMOCJA,
501-623-919

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

DIETA HERBALIFE,
gwarancja, konsultant

Michał Łuczyński 
601-313-313

LEKARZ seksuolog, 
22 825-19-51
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Nieco trNieco tr udnieudnie j...j...
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje KKaazziimmiieerrzz PPęękkaallaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

WWaarrsszzaawwsskkaa SSzzkkoołłaa 
MMuuzzyycczznnaa

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

www.muzyczna.art.pl
Trwa rekrutacja na rok

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

Brydż 60 +
Sekcja Brydża Sportowego NOK, przy merytorycznym wsparciu P.Z.B.S i W.Z.B.S., po zapew-

nieniu środków finansowych przez Krajowego Koordynatora programu „Brydż 60 +” Marka Ma-
łysę ,rozpoczyna przygotowanie do realizacji tego Programu dla miłośników brydża.

Zajęcia pod hasłem „Grasz w brydża żyjesz dłużej bez Alzheimera” odbywać się będą w C.S.U.
ul. Polinezyjska 10 i  NOK ul. Na Uboczu 3, prowadzone będą przez wybitnych teoretyków i prak-
tyków brydża takich jak :Arcymistrz Międzynarodowy Jan Chodorowski, Sławomir Latała, Arka-
diusz Ciechomski i inni. Patronat objął wielokrotny Mistrz Świata ,Europy i Polski Janusz Połeć. 

Rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń i zapisów, zarówno telefoniczne jak i e-mailowe: stw-
zorek@wp.pl, kom. 509578284 ; m.swoboda5@upcpoczta.pl, kom.504980604. 

W lipcu i na początku września bezpośrednio w siedzibie Sekcji Brydża Sportowe NOK ul. Na
uboczu 3 ,w każdy wtorek ,czwartek i sobotę od godz.11.00 -16.00. Zakończenie przyjmowanie za-
pisów  03.09.2016r. Wpisowe wynosi 20 zł. Podczas uroczystego zakończenia Ci ,którzy zaliczą wy-
magane uczestnictwo w zajęciach, otrzymają  „Certyfikat Adepta Brydżowego”. 

Terminy zajęć /zarówno teoretycznych jak i praktycznych/: 
A).wtorki: 13 ,20 i 27 wrzesień, 04, 11,18 i 25 październik , 08,15,22 i 29 listopad oraz 06.12. 
B).czwartki: 08*i 22* wrzesień ,13*i 27* październik ,10*I 24* listopad oraz 08*.12.2016 r. Za-

kończenie programu!!
C).soboty: 10,17 i 24 wrzesień, 01,08,15,22 i 29 październik, 05,12,19 i 26 listopad oraz

03.12.2016 r. Uwaga: wszystkie zajęcia rozpoczynać się będą  o godz.9.30.
*= te zajęcia prowadzone będą w siedzibie C.S.U przy ul. Polinezyjska 10.

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 
wwwwww..ddoommsszzttuukkii..aarrtt..ppll

Warsztaty muzyczne „Bęb-
nij ile sił” - 4-27 lipca, ponie-
działki i środy, w godzinach
10.00-11.00 i 11.15-12.15. Na-
uka gry na bębnach afrykań-
skich djembe, a przy okazji po-
znawanie kultury Afryki,
głównie piosenek i bajek dla
dzieci. Warsztaty bębniarskie
uczą współpracy w zespole,
wyrabiają słuch muzyczny i
poczucie rytmu. Zawierają też
proste ćwiczenia ruchowe.

Uczestnictwo we wszyst-
kich warsztatach jest bezpłat-
ne. Zapisy prowadzi sekreta-
riat Domu Sztuki. Ilość miejsc
na warsztatach plastycznych i
muzycznych jest ograniczona. 

Vagabundus
NNiieeddzziieellaa 1177..0077..22001166 

Wycieczka rowerowa na tra-
sie: Metro Kabaty - Las Kabac-
ki - Konstancin Jeziorna - Re-
zerwat Obory ezerwat Choj-
nów- Rezerwat Pilawski Grąd
-  Dobiesz -Krępa - Kędzierów-
ka - Piskórka - lasy Chojnow-
skiego Parku Krajobrazowego
- Zalesie Górne - Zalew Amo -
Piaseczno - Julianów - Las Ka-
backi - Metro Kabaty (ok. 70
km, trasa urozmaicona - drogi
terenowe i asfaltowe).

ZZbbiióórrkkaa oo ggooddzz.. 99::0000 przed
stacją metra “Kabaty” (obok
supermarketu “Tesco”).

PPrroowwaaddzzii:: Andrzej Wacho-
wicz (e-mail: andrzejwa-
cho@wp.pl, tel. kom. 607
400 987)



1 6


	0714zpez1001-1awp
	0714zpez1002-1awp
	0714zpez1003-1awp
	0714zpez1004-1awp
	0714zpez1005-1awp
	0714zpez1006-1awp
	0714zpez1007-1awp
	0714zpez1008-1awp
	0714zpez1009-1awp
	0714zpez1010-1awp
	0714zpez1011-1awp
	0714zpez1012-1awp
	0714zpez1013-1awp
	0714zpez1014-1awp
	0714zpez1015-1awp
	0714zpez1016-1awp

