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K tóryż to już tydzień
politycznego międle-
nia w mediach ogól-

nopolskich tematu referendum
w sprawie odwołania Hanny
Gronkiewicz-Waltz ze stanowi-
ska prezydenta Warszawy! Twa-
rzą tej operacji politycznej, za-
inicjowanej przez Warszawską
Wspólnotę Samorządową stał
się - chcąc nie chcąc - mający
od dawna na pieńku z HGW
burmistrz Ursynowa Piotr Gu-
ział. Tym jednym referendal-
nym pociągnięciem zdobył so-
bie nawet większą popularność
niż estradowa skandalistka Do-
da Elektroda, w wypadku której
śledzi się nie tyle każdy uczy-
niony przez nią krok, ile to, co
ma w kroku. Bo internetowe de-
liberacje tyczące tego, czy przy
jakiejś okazji miała ona majtki
na tyłku, czy nie miała, okazu-
ją się po wielekroć ważniejszym
zagadnieniem dla mediów niż
najżywotniejsze problemy kra-
ju. I tylko kwestia niemoralne-
go prowadzenia się niejakiej Ka-
tarzyny W., pomawianej o za-
mordowanie swego dziecka,
przebija niekiedy koszałki-opa-
łki na temat Dody. Chyba że ktoś
zacznie spierać się o rzeczywistą
wysokość tak zwanej brzozy
smoleńskiej.

W tym numerze “Pas-
sy” publikujemy
(str. 5) ogłoszoną

wcześniej w Internecie polemi-
kę Piotra Guziała z - pożal się
Boże - czytelniczką “Gazety Wy-
borczej”. Czytelniczka wystąpi-
ła z dość irracjonalnymi zarzu-
tami w stosunku do burmistrza
Ursynowa, a “Gazeta” wrzuciła
owo niby spontaniczne pismo
na home page swojego porta-
lu, nadając mu rangę aktu
oskarżenia. Zawarte w liście za-
rzuty przypominają opowieść
dobrego wojaka Szwejka, który
zadał swemu rozmówcy taką z
grubsza biorąc zagadkę: jest

dom, który ma trzy klatki scho-
dowe i trzy kominy, a teraz pro-
szę powiedzieć kiedy umarła
babka stróża. 

Można zrozumieć, że
w meczu Guział
kontra HGW “Wy-

borcza” zaczyna grać po stro-
nie tej drugiej, ale do jakiego
stopnia można się wygłupiać?
Ktoś chyba w tak poważnej re-
dakcji orientuje się jak działa
samorząd i kto może odpowia-
dać za niewyasfaltowanie pe-
ryferyjnej uliczki, szczególnie
w warunkach, gdy całą kasę
trzyma w ręku prezydent mia-
sta. Złośliwcy mogliby opubli-
kować w rewanżu list, krytyku-
jący HGW za to, że nie posyła
pani Guziałowej kwiatów na
imieniny. 

“Passa” była swego czasu
tym medium, które wypromo-

wało w skali lokalnej sąsiedzkie
stowarzyszenie Nasz Ursynów
i siłą rzeczy z tej wstępnej pro-
mocji skorzystał wtedy będą-
cy główną sprężyną stowarzy-
szenia Piotr Guział. Dziś on już
prowadzi polityczną grę całko-
wicie na własny rachunek i
nam nic do tego - poza tym, że
siedząc w sprawach ursynow-
skich i w pewnej mierze ogól-
nowarszawskich, baczymy na
interes społeczny. Chwaląc
HGW lub Guziała za dobrą ro-
botę i ganiąc za błędy (w wy-

padku tego drugiego nie po-
dobało nam się zorganizowa-
nie partyjnego sondażu opinii
społecznej w obrębie własnej
dzielnicy), staramy się unikać
stronniczości. 

Co do pani prezydent,
to sam mam poważ-
ne pretensje w kwe-

stiach sportowych, których nie
dostrzega i nie rozumie. Dla-
tego sport wyczynowy w War-
szawie umiera, a HGW - wraz
z paroma innymi osobami -
zdaje się wbijać mu gwóźdź do
trumny. Jeśli ktoś ma odmien-
ną opinię na ten temat, niech
zapyta dwukrotnego mistrza
olimpijskiego w pchnięciu ku-
lą Tomka Majewskiego, który
wraz z londyńską wicemistrzy-
nią rzutu młotem Anitą Wło-
darczyk ratuje sportowy wize-
runek Warszawy jako ostatnia

deska ratunku przywieziona z
prowincji. Bo warunki do szko-
lenia kolejnych mistrzów lekko-
atletyki (i nie tylko tej dyscypli-
ny) są w stolicy takie, że po Ma-
jewskim może być tylko potop.
I tego niekorzystnego obrazu
nie zmieni sprowadzenie ko-
lejnego zagranicznego gracza
do piłkarskiej drużyny Legii,
która bardziej niż zespołem
warszawskim jest dzisiaj legią
cudzoziemską.
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W ramach „Muzycznego Lata na Ursynowie”

Lato i pozostałe pory roku
Trwa kolejna edycja „Muzycznego Lata na Ursynowie” – letnich koncertów organizowanych przez

Urząd Dzielnicy Ursynów. Pierwszy z koncertów odbył się 7 lipca br. Mieszkańców Ursynowa i War-
szawy czekają jeszcze dwa wspaniałe wydarzenia artystyczne. Kolejne z nich już w najbliższą nie-
dzielę, 11 sierpnia, o godz. 16.00. Znana i utytułowana orkiestra kameralna Sinfonia Viva pod dy-
rekcją Tomasza Radziwinowicza oraz Wojciech Proniewicz – skrzypce zaprezentują klasykę:
„Cztery pory roku op 8” Antoniego Vivaldiego oraz „Cztery pory roku Buenos Aires” Astora Piaz-
zolli.  

11 sierpnia 2013 r. godz. 16.00 kościół (dolny) p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, al. KEN 101
– Cztery pory roku – Antonio Vivaldi / Astor Piazzolla.

Orkiestra kameralna Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza

25 sierpnia 2013 r. godz. 19.00 – scena przy Ratuszu, al. KEN 61 (metro Imielin) – Od La Sca-
li do Piwnicy pod Baranami. Po koncercie plenerowa projekcja filmu „Ostatni dzwonek” w reż.
Magdaleny Łazarkiewicz, w którym zagrał Jacek Wójcicki.

Na wszystkie koncerty wstęp wolny.

Filmowy Majewski
Dziennikarz Eurosportu, a wcześniej Polskiego Radia, Marcin
Rosengarten wykonał pionierską pracę, nakręciwszy aż 70-

minutowy film dokumentalny, ukazujący karierę dwukrotnego
mistrza olimpijskiego w pchnięciu kulą Tomasza Majewskiego

(AZS AWF Warszawa). Jeszcze nigdy polski sportowiec nie
doczekał się aż takiego uhonorowania. Majewski, będący
od kilku lat mieszkańcem Ursynowa, jawi nam się w tym
filmie jako człowiek, który przebył drogę od pucybuta do
milionera, a dokładnie mówiąc od chłopca wiejskiego
pomagającego rodzicom przy żniwach do bohatera
zbiorowej wyobraźni, podziwianego w momencie
olimpijskich triumfów przez miliardy widzów. 

Tomasz jest domatorem, który lubi po treningu
rozłożyć się na kanapie z książką lub laptopem. często

można go też spotkać na widowni Multikina, ponieważ
jest zapamiętałym kinomanem. W zaciszu domowym

jego żona tylko z rzadka jest go w stanie namówić do
zrobienia porządków, a na obdarowanie kwiatami może

liczyć znacznie rzadziej od kiedy przeprowadzili się z jednego
miejsca KEN-u na drugie, gdzie nie ma kwiaciarni po drodze. 
W filmie Rosengartena Majewski odsłonił kulisy swego

dzieciństwa, wrzucając choćby piłkę do tego samego zardzewiałego
kosza na podwórku w Słończewie co przed laty. Ta wieś pod Ciechanowem stała się sławna dzięki
niemu, a przy okazji dowiedzieliśmy się, że Tomek był ostatnim, już nieplanowanym dzieckiem w
rodzinie. Jego mama poleca teraz wszystkim potencjalnym rodzicielom, żeby mieli takie
nieplanowane dzieci.

Razem ze swym długoletnim przyjacielem, dyskobolem Piotrem Małachowskim, Majewski
trenował w młodych latach na zasadzie absolutnego samozaparcia. Zdarzało się, że obaj mieli na
życie ostatnie 5-6 złotych i za taką sumę trzeba się było utrzymać i jeszcze ciężko trenować. 

Jedna z przebojowych scen filmu przedstawia Majewskiego i Małachowskiego w pojedynku typu
MMA (Mixed Martial Arts), w którym przygnieciony mistrz olimpijski prosi o litość, stukając ręką
o matę. Opowieść o wspaniałej karierze mistrza kuli i całej otoczce jego dokonań można będzie
obejrzeć kilkakrotnie w TVP (po raz pierwszy 10 sierpnia). 

Na premierze filmu w warszawskim kinie Muranów byli prócz Majewskiego i Małachowskiego
inni wielcy bohaterowie sportowych aren, multimedaliści olimpijscy Robert Korzeniowski (chód)
i Otylia Jędrzejczak (pływanie). Film będzie wyświetlany również w kinach, więc dobrze byłoby,
żeby pokazano go też w ursynowskim Multikinie. P E T R O
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NNaauukkaa aannggiieellsskkiieeggoo mmeettooddąą iimmmmeerrssjjii jjęęzzyykkoowweejj ww EEnngglliisshh FFuunn CClluubb

Pozaszkolny klub językowy przy ulicy Wiolinowej (Ursynów) jest już otwarty! Dzieci uczęsz-
czające do English Fun Club mają możliwość naturalnego przyswojenia języka poprzez szereg an-
glojęzyczny zajęć związanych z kulturą i rozrywką. 

Założycielkami klubu są Małgorzata Ługowska, doświadczony pedagog i Emma Burnett, wy-
kwalifikowany nauczyciel muzyki i native speaker z Wielkiej Brytanii. Obie lektorki wierzą w za-
sadę immersji językowej jako metody na szybkie i skuteczne przyswojenie języka obcego. Prze-
bywając w środowisku anglojęzycznym dzieci naturalnie nabywają umiejętności rozumienia
oraz komunikacji. 

English Fun Club zaprasza dzieci od 6 roku życia. Jest to najlepszy wiek na wprowadzenie róż-
nych dźwięków i poprawnej wymowy. W trzech przestronnych salach odbywają się zajęcia języ-
ka angielskiego, śpiew, zajęcia artystyczne, teatralne i konwersacje, a wszystkim towarzyszy
przyjazna atmosfera oraz dobra zabawa. 

Zajęcia poniedziałki, środy, piątki w godz. 10-13 w sierpniu są bezpłatne.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.englishfunclub.pl

LLeeaarrnniinngg EEnngglliisshh tthhrroouugghh IImmmmeerrssiioonn aatt EEnngglliisshh FFuunn CClluubb
A new after-school club is opening in Wiolinowa, Ursynów, creating activities that are replica-

ting a more natural approach to learning the English language. Whatever the children are doing,
whether playing sports outside, drawing pictures or having a quick snack they are surrounded by
English. 

The two organisers of this new innovative club, Małgorzata Ługowska an experienced educa-
tor and Emma Barnett a qualified Music and English teacher , who is from England, believe that
total immersion is the ideal way for children to learn any foreign language, especially English.

They are starting with children as young as six which is the perfect age to begin introducing the
different sounds and pronunciation of the English language. With three large classrooms they are
offering English through music, art, theatre, sports, games and everyday conversation. A family
orientated atmosphere, that will help the children grow in confidence and improve their English
skills. 

For more information please visit their website at www.englishfunclub.pl

W czwartek 25 lipca Bur-
mistrz Piaseczna uroczy-
ście otworzył plac zabaw
w Kamionce.

Tego dnia odbyło się symbo-
liczne przekazanie klucza do pla-
cu zabaw na ręce sołtysa Ka-
mionki Zdzisława Gieruli. Miej-

sce do zabawy zlokalizowane
jest na ogrodzonym terenie na-
przeciwko Zespołu Szkół Pu-
blicznych przy ul. Głównej. Plac
wyposażony jest w urządzenia
zabawowe firm Playeko oraz
Muller Jelcz-Laskowice. Dzieci
mogą korzystać z elementów

edukacyjnych, huśtawek, dom-
ku z ruchomą kładką oraz zesta-
wu Sokolik, łączącego w sobie
naukę wspinaczki po skałkach i
kratach linowych z tradycyjną
zabawą na zjeżdżalni o wysoko-
ści 1,57 m. Wszystkie urządzenia
posiadają certyfikaty bezpie-
czeństwa. Plac wyposażony zo-
stał też w ławeczki i kosze, nie
brakuje również ładnie zaaran-
żowanej zieleni. 

Z placu korzystać będą zarów-
no uczniowie najmłodszych klas
pobliskiej szkoły, jak również
dzieci z najbliższej okolicy.

Całkowity koszt przygotowa-
nia placu zabaw z budżetu gmi-
ny Piaseczno (w tym z funduszu
sołeckiego) zamknął się w kwo-
cie ok. 100 tys zł. Ogólnodostęp-
ny plac zabaw otwarty jest co-
dziennie od 8 rano do zmierz-
chu.

B i u r o  P r o m o c j i  i  I n f o r m a c j i
G m i n y  P i a s e c z n o

Kiermasz akcesoriów szkolnych 
w E.Leclerc

W sklepach E.Leclerc na terenie całej Polski ruszyła akcja „Witaj szkoło”. Na sklepowych półkach
pojawią się artykuły szkolne w atrakcyjnych cenach. W promocji będą artykuły papiernicze,
plecaki, meble i wiele innych produktów potrzebnych uczniom rozpoczynającym przygodę ze
szkołą lub wracającym z wakacji na kolejny rok nauki.

Zeszyt z superbohaterem, blok rysunkowy z postaciami z ulubionych bajek, kolorowe kredki i
flamastry, plecaki i piórniki – to tylko niektóre produkty oferowane w ramach akcji „Witaj szkoło”.
Podczas trwania akcji klienci sklepu E.Leclerc będą mogli nabyć całą wyprawkę szkolną w
atrakcyjnych cenach. Bogaty wybór artykułów szkolnych pozwoli zrobić wszystkie potrzebne
zakupy w jednym miejscu. Wśród oferowanych produktów są m. in. zeszyty, bloki, artykuły
piśmiennicze, przybory do malowania, linijki, cyrkle, nożyczki, papiery kolorowe, bibuły, plasteliny,
plecaki, piórniki, tablice, artykuły biurowe, papier xero a nawet meble – wszystko co może być
potrzebne uczniowi przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Koniec wakacji to najczęściej okres gorączkowych zakupów akcesoriów szkolnych. Aby uniknąć
pośpiechu i stresu związanych z tymi zakupami, E.Leclerc zachęca do wybrania się na zakupy już
teraz. Pełna oferta artykułów szkolnych do nabycia podczas trwania akcji „Witaj Szkoło” będzie
dostępna w gazetce promocyjnej.

Nowy plac zabaw w Kamionce
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Zatrzymane za „kieszonki”
Mokotowscy funkcjonariusze

zostali powiadomieni, że w po-
bliżu jednego ze sklepów na tere-
nie dzielnicy prawdopodobnie
przebywa sprawczyni kradzieży
kieszonkowej. Mundurowi na-
tychmiast udali się pod wskazany
adres. Znając rysopis kobiety za-
trzymali 51-letnią Annę M. Ko-
bieta podczas wstępnego rozpy-
tania przyznała się do kradzieży.

W wyniku ustaleń policjantów
okazało się, że Anna M. nie dzia-
łała sama, a w przestępczym pro-
cederze pomagały jej dwie znajo-
me. Mundurowi postanowili
szybko działać i zatrzymali obie
kobiety. 32-letnia Bogusława D.
oraz 51-letnia Grażyna M. trafi-
ły do mokotowskiej komendy.

Jak się okazało zatrzymane
mają na swoim koncie kilka kra-
dzieży, a mokotowscy śledczy
przedstawili im już zarzuty. Za
kradzież grozi kara do 5 lat po-
zbawienia wolności.

Zatrzymany z narkotykami
Mokotowscy funkcjonariusze

podczas kontroli terenu dzielni-
cy zauważyli siedzących w za-
parkowanym pojeździe dwóch
mężczyzn. Z uwagi na ich ner-
wowe zachowanie postanowili
sprawdzić, co jest tego powo-
dem. Mundurowi przystąpili do
legitymowania. W trakcie kon-
troli okazało się, że 25-letni Mar-
cin Sz. ma przy sobie narkotyki.

Policjanci zatrzymali 25-lat-
ka, a marihuanę zabezpieczyli.
Mężczyzna usłyszał już zarzuty
za posiadanie środków odurza-
jących, za co grozi mu kara do 3
lat więzienia.

Zatrzymani za rozbój
Funkcjonariusze z Wilanowa

otrzymali zgłoszenie, że przy uli-
cy Egejskiej został zaatakowany
młody mężczyzna. Policjanci na-
tychmiast udali się na miejsce
zdarzenia. Jak ustalili mundu-
rowi do poszkodowanego pode-
szło dwóch mężczyzn i zażądali
papierosa. Gdy ten odmówił na-
pastnicy zaatakowali go i ude-
rzyli pięścią w twarz oraz zaczę-
li kopać po całym ciele. Następ-
nie ukradli mu czapkę.

Policjanci, znając rysopis
sprawców już po chwili zatrzy-
mali 22-letniego Adama D. oraz
jego nieletniego znajomego.
Mężczyźni trafili do wilanow-
skiego komisariatu. Adam D.
usłyszał już zarzuty za rozbój. O
jego losie zadecyduje sąd. Nielet-
nim agresorem zajmie się sąd
rodzinny. Kodeks za tego typu
przestępstwo przewiduje karę
do 12 lat więzienia.

Zatrzymani za pobicie
Policjanci z Mokotowa pod-

czas patrolu dzielnicy w pobli-
żu ulicy Podchorążych zauwa-
żyli jak dwie osoby biją mężczy-
znę. Na widok radiowozu na-
pastnicy zaczęli uciekać. Funk-
cjonariusze natychmiast podjęli
pościg za sprawcami pobicia i
już po chwili zatrzymali 39-let-
niego Mariusza T. oraz jego 16-
letniego kompana.

Mężczyźni zostali przewiezie-
ni do komendy. Mariusz T. usły-
szał już zarzuty za pobicie a nie-
letnim sprawcą zajmie się sąd
rodzinny. Teraz mężczyźnie gro-
zi kara do 3 lat pozbawienia wol-
ności.

e R K a

W 1993 roku, w Jankach
koło Warszawy miało
miejsce uroczyste otwar-
cie  Domu Meblowego
IKEA. Gości witał założy-
ciel i twórca IKEA Ingvar
Kamprad w towarzystwie
przedstawicieli polskiego
rządu. 

Podczas kilku pierwszych dni
IKEA Janki odwiedziło 75 tysię-
cy klientów, 10 autobusów IKEA
przewiozło łącznie 21 tysięcy
osób, samochody oczekujące na
wjazd na parking utworzyły pię-
ciokilometrowy korek. Tak było
dwadzieścia lat temu. 

Przez cały tydzień od soboty
27 lipca do niedzieli 4 sierpnia
sklep IKEA Janki celebrował 20
urodziny. 

Na początku lat 90. w miesz-
kaniach warszawiaków królo-
wały meblościanki i tapczany.
Wnętrzarska rewolucja dopie-
ro się zaczynała. Wszyscy byli
zmęczeni siermiężnym PRL-em.
Pojawienie się IKEA oznaczało
zupełnie inną jakość aranżacji
wnętrz. Nowe pomysły i rozwią-
zania, ciekawe, funkcjonalne
meble oraz barwne dodatki.

Sklep IKEA Janki w 1993 r.
Miał 13500 m2 powierzchni, a

w asortymencie 6000 artyku-
łów. Mimo tego, że dziś wyda-
je się, że była to skromna po-
wierzchnia i niewielka ilość
asortymentu, 20 lat temu był
to prawdziwy przełom – mówi
Karol Barcal, Local Marketing
Manager IKEA Janki. Nowocze-
sny i kolorowy design był wiel-
ką odmianą po latach PRL-u,

dlatego niemal od razu podbił
serca mieszkańców Warszawy
– dodaje.

Dwadzieścia lat temu byłam
jednym z pierwszych gości
IKEA Janki. Miałam wtedy 10
lat i piegi. Za te piegi dostałam
m.in. książkę Astrid Lindgren –
wspomina pani Elżbieta,
mieszkanka podwarszawskich
Janek – To niewyobrażalne, jak
IKEA zmieniła się przez ten
czas. Teraz moje dzieci uwiel-
biają bawić się w Smalandii,
kiedy ja robię zakupy. 

Dziś IKEA Janki zatrudnia po-
nad 250 pracowników, sklep zaj-

muje łączną powierzchnię
24885 m2, a w bezpośredniej
sprzedaży dostępnych jest ok.
10 tysięcy linii różnych produk-
tów. Trudno dziś byłoby znaleźć
dom w Warszawie, w którym
nie ma mebli bądź akcesoriów
IKEA. Sklep IKEA Janki od po-
czątku był czymś więcej niż zwy-
kłym salonem meblowym. Przez

wielu klientów postrzegany jako
miejsce spędzania wolnego cza-
su jest także inicjatorem licznych
przedsięwzięć i akcji społecz-
nych: od lokalnych działań na
rzecz ekologii, poprzez animacje
zabaw dla dzieci. Dziś IKEA to
również najchętniej wybierane
miejsce pracy. Przez ostatnich
dwadzieścia lat szwedzka firma
udowodniła, że zasługuje na za-
ufanie swoich klientów. Teraz
ma powody do świętowania. 

Wydarzenia w sklepie
Na klientów przez cały czas

świętowania dwudziestolecia

czekały liczne atrakcje i nie-
spodzianki. Dla najmłodszych
mieszkańców stolicy przygo-
towano szwedzkie gry w lesie
Smaland, warsztaty plastycz-
ne, ekoklocki, urodzinowe ma-
lowanie twarzy oraz szwedz-
kie smakołyki. Dorosłym na-
tomiast z okazji swoich uro-
dzin IKEA Janki zapropono-

wała ponad 100 produktów, w
niższych cenach oraz pakiet
transportowy tańszy o 20%.
Chętnie korzystano z usług
projektowania i szycia w cenie
niższej o 20%. Każde wydane
w sklepie 350 złotych nagra-
dzano bonem do restauracji
IKEA, w której można było
skosztować m.in. słynnych
szwedzkich smakołyków. Od
początku powstania misją
IKEA jest ekologia. Dlatego
IKEA Janki z okazji swoich uro-
dzin zachęcała mieszkańców
Warszawy do zbiórki różnych
frakcji odpadów recyklingo-

wych. Każdy, kto przyniósł do
sklepu odpady w dniu 27 lipca
- otrzymał sadzonki roślin lub
naklejki na pojemniki do se-
gregacji odpadów. 

Mobilna wystawa
IKEA Janki przez tych dwa-

dzieścia lat niezwykle się
zmieniła. A jak bardzo? To

można było zobaczyc na mo-
bilnej wystawie fotograficz-
nej. Na legendarnych wiesza-
kach z asortymentu IKEA
umieszczono zdjęcia ilustru-
jące proces powstawania i roz-
woju sklepu. Prezentacja
uzmysłowiła, jak bardzo zmie-
nił się sklep w ciągu tego cza-
su, a także jak bardzo zmieni-
ła się Warszawa. Ta wystawa
to nie tylko podróż sentymen-
talna do 1993 roku, to przede
wszystkim reportaż dokumen-
talny z tamtego okresu.

AR

Policja poszukuje zaginionego

Prosimy o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego
85-letniego Ryszarda Bąkowskiego, mieszkańca Ursynowa.
Mężczyzna wyszedł z domu około 15.00-16.00 28 lipca 2013
roku i do dziś nie nawiązał kontaktu z rodziną. Jego bliscy oraz
zespół poszukiwań ursynowskiego komisariatu proszą o infor-
macje mogące przyczynić się do odnalezienia zaginionego
mężczyzny.

Ryszard Bąkowski ostatni raz widziany był 28 lipca 2013 ro-
ku. Około godziny 15.00-16.00 wyszedł z miejsca zamieszka-
nia i oddalił się w nieznanym kierunku. W chwili zaginięcia męż-
czyzna ubrany był w długie zielone spodnie materiałowe, bu-
ty kremowe- mokasyny, koszulka polo w poziome pasy niebie-
sko białe. Ryszard Bąkowski ma około 160 cm wzrostu, waży
około 70 kg, ma krótkie siwe włosy oraz siwe wąsy, sylwetkę
szczupłą. Nosi okulary. Mężczyzna cierpi na zaniki pamięci.

Zaginiony do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną, dla-
tego też prosimy wszystkie osoby o pomoc w odnalezieniu
mężczyzny. Na informacje od Państwa czekamy w Komisaria-
cie Policji Warszawa Ursynów przy ulicy Janowskiego 7 oraz pod
telefonami:

-((2222)) 660033 1199 7788 – Dyżurny Komisariatu Policji Warszawa 
Ursynów

- ((2222)) 660033 1155 7711 – Zespół Poszukiwań KP Warszawa Ursynów.
- 111122 – telefon alarmowy
- 999977 – całodobowo

Wizyty policji w szkołach
Z kolejną wizytą do szkół udały się policjantki z prewencji kry-

minalnej. Tym razem odwiedziły szkołę podstawową nr 33
mieszcząca się przy ulicy Cieszyńskiej oraz nr 96 znajdująca się
przy ulicy Sarabandy 16/22. Tematem spotkania było bezpie-
czeństwo podczas wakacji w ramach programu Lato w mieście
2013.

Bezpieczeństwo w trakcie wakacji oraz m. in. bezpieczeństwo
nad wodą to jedne z tematów spotkania, które dobyło się w
dwóch szkółkach podstawowych. Z wizytą do placówek udały
się policjantki z prewencji kryminalnej. W ramach programu La-
to w mieście 2013 r. przeprowadziły z uczniami pogadanki
oraz odpowiedziały na wszystkie pytania dzieci. W trakcie spo-
tkania uczniom przekazane zostały książeczki edukacyjne „Ka-
pitan Wydra”.

Kronika stróżów prawa

Zatrzymany od marihuany
Do mokotowskiej komendy trafił 23-letni Sebastian S. Męż-

czyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy z centralnego
biura śledczego po tym, jak w jego mieszkaniu znaleziono  pra-
wie 47 gramów narkotyków. Policjanci zabezpieczyli marihu-
anę, a 23-latek trafił do policyjnej celi. Sebastianem S. zajęli się
śledczy z tutejszej jednostki.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty za posiadanie środków odu-
rzających, za co grozi mu kara do 3 lat więzienia.

IKEA JANKI – 20 lat razem
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W związku z listem czytelniczki opublikowa-
nym na stronach internetowych Gazety Stołecz-
nej w dniu 4 sierpnia br. „Zapomniany Ursy-
nów. Gorzej niż w wiejskiej gminie”, zamiesz-
czamy poniżej wyjaśnienia Piotra Guziała,
burmistrza Dzielnicy Ursynów. W liście go GS
czytelniczka stawia burmistrzowi kilka zarzu-
tów, m.in. brak dbałości o stan lokalnych ulic
- Puchalskiej i Kadryla, która w jej opinii jest
„trzecią co do wielkości ulicą na Zachodnim Ur-
synowie”. Prawdopodobnie chodzi jej o tzw.
Zielony Ursynów, bo nazwa Ursynów Zachod-
ni nigdzie nie funkcjonuje. Zachodnie Pasmo
Pyrskie tak, ale o Zachodnim Ursynowie nie sły-
szeliśmy. Z naszej redakcyjnej wiedzy wynika,
że Kadryla nie jest ani trzecią, ani nawet szó-
stą co wielkości ulicą w tej części dzielnicy. Bur-
mistrz Guział wysłał poniższe wyjaśnienie tak-
że do redakcji GS. 

S z a n o w n i  P a ń s t w o !

14 sierpnia br. Gazeta Stołeczna na swo-
ich stronach internetowych opublikowała
list od czytelniczki „Zapomniany Ursynów.
Gorzej niż w wiejskiej gminie”. Autorka listu
mijając się prawdą, zarzuca obecnym wła-
dzom dzielnicy, iż tzw. Zielony Ursynów zo-
stał przez nie zapomniany. W związku tym
pragnę przedstawić kilka faktów stawiają-
cych w zupełnie innym świetle tematy poru-
szone w liście, którego kontekst nie pozosta-
wia złudzeń co do intencji autorki, której
zapewne chodzi o dyskredytację burmistrza
Ursynowa, a nie rzetelne przedstawienie
stanu faktycznego.

Po pierwsze, autorka stawia dramatyczne
pytanie, na które sama udziela odpowiedzi:
„Co zrobił burmistrz Guział dla tej zapóźnio-
nej dzielnicy? Odpowiedź brzmi - nic.”. Jest
to nieprawda. Obecne władze Ursynowa od
początku kadencji przykładają znacznie
większą wagę do nadrabiania zapóźnień in-
frastrukturalnych na Zielonym Ursynowie,
niż czynili to poprzednicy. Świadczą o tym
nakłady finansowe istotnie większe niż w
latach poprzednich. Po dramatycznych pod-
topieniach z czerwca 2010 r. za priorytet
uznaliśmy podjęcie zdecydowanych dzia-
łań na walkę z tym problemem Zielonego

Ursynowa. Na utrzymanie i konserwację
urządzeń wodnych wydajemy konsekwent-
nie od początku kadencji najwyższe w histo-
rii Ursynowa kwoty. Przez dwa lata wydali-
śmy na uporanie się z tym problemem po-
nad dwukrotnie więcej środków niż nasi po-
przednicy przez całą, czteroletnią kadencję.
W samym 2012 r. było to ponad 3 mln zł,
podczas gdy np. w 2008 r. 1,5 mln zł, w
2009 r. nieco ponad 700 tys. zł, a w 2010 r.
1,2 mln zł. Także rekordowe kwoty pochło-
nęła rekultywacja urządzeń wodnych ce-
lem zwiększenia ich retencji, na którą wyda-
liśmy tylko w ubiegłym roku ponad 4,5 mln
zł – również najwięcej w jednym roku budże-
towym w historii dzielnicy.

Po drugie, wydajemy na remont dróg na
Zielonym Ursynowie zauważalnie więcej
środków finansowych. W 2010 r, ostatnim
roku kadencji poprzednich władz, wydano
2,1 mln zł na poprawę dróg na Zielonym
Ursynowie, co stanowiło 1/3 wszystkich
środków na ten cel. Jakże odmiennie wyglą-
da sytuacja w tej kadencji. W 2013 r. zapla-
nowaliśmy wydanie kwoty 6,5 mln zł na re-
monty drogowe, z czego aż 70 proc. trafi
na Zielony Ursynów, co stanowi ponaddwu-
krotne zwiększenie środków finansowych
na ten cel. W tej kwocie nie znalazły się obie
ulice wymienione przez czytelniczkę. Stało
się tak z wielu powodów, wśród których naj-
ważniejszy to fakt, iż priorytet mają ulice
subtranzytowe i obsługujące znacznie więk-
sza liczbę mieszkańców, niż kilka gospo-
darstw znajdujących się przy wzmiankowa-
nej ulicy.

Przy okazji, należy zauważyć, iż ul Kadry-
la jest maleńką lokalną uliczką, a nie trze-
cią co do wielkości ulicą Zielonego Ursyno-
wa jak błędnie wskazuje czytelniczka. Fakt
ten oraz używanie nieistniejącej w obiegu
ani oficjalnym ani nawet potocznym nazwy
Zachodni Ursynów, zamiast Zielony Ursy-
nów, wyraźnie wskazują, iż autorka nie jest
mieszkanką Ursynowa, a to, co ją nurtuje,
to nie problemy tej części dzielnicy, ale
prawdopodobnie chęć „dokopania” mi jako
burmistrzowi, który zapewne nie jest jej
politycznym faworytem. Czytelniczka wpi-
suje się tym samym w kampanię oszczerstw

prowadzoną przez działaczy PO w związku
z zainicjowaniem przeze mnie akcji refe-
rendalnej.

Czytelniczka poruszyła również tematy-
kę kiepskiej komunikacji miejskiej na Zie-
lonym Ursynowie. Niestety, swoje krytycz-
ne uwagi skierowała pod złym adresem,
gdyż w tym zakresie pomocna może być
wyłącznie Prezydent m.st. Warszawy, której
podlega Zarząd Transportu Miejskiego. Wła-
dze Dzielnicy Ursynów na komunikację miej-
ską, trasy i częstotliwość kursowania taboru
nie maja żadnego wpływu. Podobnie zresz-
tą jak na wysokość budżetu inwestycyjnego,
który niestety narzuca dzielnicom prezy-
dent Warszawy. 

P i o t r  G u z i a ł
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  

m . s t .  W a r s z a w y

Polemika: Pamiętamy o Zielonym UrsynowiePO, WWS i Komisja Wyborcza
Komisja Wyborcza weryfikuje podpisy złożone pod wnioskiem

o odwołanie prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, a w tle trwa
polityczny spektakl reżyserowany wspólnymi siłami PO i  PiS. Tak
oto społeczny bunt warszawiaków przeciwko butnej władzy cał-
kowicie zatracił swoje korzenie i stał się własnością polityków. 

Komisarz wyborczy zajmujący się weryfikacją podpisów zebra-
nych pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania ze stano-
wiska prezydent Hanny Gronkiewicz - Waltz sprawdza obecnie ich
zgodność z komputerową bazą danych PESEL. Dotychczas odpadło
prawdopodobnie około 30 tysięcy z zebranych 232 tys. podpisów.
Oficjalnego komunikatu komisarza o przeprowadzeniu referen-
dum lub odrzuceniu wniosku należy spodziewać się  21 sierpnia. Dzi-
siaj można założyć, że referendum jednak się odbędzie. To napędza
polityków do tworzenia specjalnej atmosfery wokół tego wydarze-
nia, ponieważ stało się ono wydarzeniem stricte politycznym.

PO wyraźnie obawia się wyniku głosowania, ustami swoich li-
derów nawołuje więc mieszkańców Warszawy do zbojkotowa-
nia referendum, co samo w sobie jest działaniem antydemo-
kratycznym. Dołączył do nich w środę prezydent Bronisław Ko-
morowski, który ogłosił, że nie pójdzie do urn. Taka deklaracja
nieco narusza wizerunek głowy państwa jako prezydenta apar-
tyjnego i bezstronnego. Poseł Andrzej Halicki z PO poszedł da-
lej. Ponieważ apele o zbojkotowanie referendum mogą nie przy-
nieść oczekiwanego skutku, a ewentualne odwołanie wicesze-
fowej Platformy Obywatelskiej byłoby polityczną katastrofą dla
tego ugrupowania, PO ustami Halickiego zaczyna przebąkiwać,
że naruszona została ustawa o referendum lokalnym, ponie-
waż PiS rzekomo zbierało podpisy bez uprzedniej rejestracji ko-
mitetu, na innych formularzach niż zarejestrowana Warszawska
Wspólnota Samorządowa. Zdaniem Halickiego mogło także
dojść do naruszenia ustawy o finansowaniu partii politycznych,
bo na karcie z podpisami widnieje adres siedziby PiS. 

PiS z kolei rozgłasza, że może dojść do oszustw podczas wery-
fikacji podpisów. Politycy tej partii twierdzą, że urzędnicy HGW
mają opinię referendalnych pogromców. Powołują się na przykład
wniosku PiS z 2011 r. o przeprowadzenie referendum w sprawie
sprzedaży SPEC, kiedy uznano za nieważne aż 50 tysięcy zebra-
nych podpisów i wniosek odrzucono. Tylko że wtedy weryfikacją
zajmowali się urzędnicy stołecznego magistratu, dziś zaś komisarz
wyborczy, a to jest zasadnicza różnica. Im bliżej finału, tym ostrzej-
szych starć możemy się spodziewać. Wszak chodzi o władzę, a w
grę wchodzi już nie lokalna, a wielka polityka. Warszawiacy po-
winni zachować olimpijski sposób, wziąć udział w głosowaniu i w
ten sposób wyrazić własną opinię na temat dokonań i jakości rzą-
dów obecnej prezydent stolicy. Politycy PO nie powinni się zamar-
twiać. Przecież jeżeli prawdą jest to, co głoszą, czyli HGW faktycz-
nie jest dobrym prezydentem, który zrobił dla miasta wiele dobre-
go, nie spadnie jej włos z głowy. Wszak lud swój rozum ma, patrzy,
waży plusy i minusy władzy i na pewno nie podejmie decyzji nie-
zgodnej z własnym przekonaniem. Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
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Powstanie Warszawskie
było największą akcją
zbrojną podziemia w oku-
powanej przez Niemców
Europie. 1 sierpnia 1944
roku do walki w stolicy
przystąpiło ok. 50 tysięcy
powstańców. Planowane
na kilka dni, trwało po-
nad dwa miesiące.

Od tego momentu minę-
ło już 69 burzliwych lat,
ale pamięć o bohate-

rach Warszawy przetrwała. W go-
dzinę zero zawyły syreny, miasto
wstrzymało swój rytm – miesz-
kańcy i turyści zatrzymali się, kie-
rowcy wcisnęli stop, zatrzymała
się również komunikacja miejska.
Stolica uczciła pamięć o bohate-
rach poległych w czasie Powstania
Warszawskiego.

– Obchody kolejnych rocznic
wybuchu Powstania Warszaw-
skiego to najważniejsze uroczy-
stości związane z historią War-
szawy organizowane w naszym
mieście. Przygotowywane są one
z wielką starannością na wiele
tygodni wcześniej, tak aby za-
równo powstańcy, jak i miesz-
kańcy mogli w nich bez prze-
szkód uczestniczyć – podkreśla-
ła prezydent stolicy, Hanna
Gronkiewicz-Waltz.

Ursynowskie uroczysto-
ści upamiętniające bo-
haterów Warszawy od-

były się przed pamiątkowym gła-
zem przy ul. Puławskiej 266 oraz
pod Tablicą Memoratywną na
ogrodzeniu Torów Wyścigów
Konnych. Udział w uroczystości
wzięli żołnierze Armii Krajowej

„Baszta”, przedstawiciele ursy-
nowskiego Ratusza z burmi-
strzem Piotrem Guziałem na cze-
le, a także delegacja z Dzielnicy
Mokotów.

Burmistrz Ursynowa i je-
go zastępca Witold Ko-
łodziejski wzięli także

udział w obchodach upamięt-
niających poległych walczących
w Powstaniu Warszawskim na
Mokotowie w Parku im. Gen.
Gustawa Orlicz-Dreszera, gdzie
w imieniu Dzielnicy Ursynów
złożyli wieniec pod pomnikiem
„Mokotów Walczący – 1944”. W
uroczystościach wzięli udział
również uczestnicy powstania,
przedstawiciele władz państwo-
wych, wojskowych i służb po-
rządkowych oraz harcerze i licz-
nie zgromadzeni mieszkańcy
stolicy. Podczas uroczystości za-
służonym wręczono medale Pro
Patria, nadane za szczególne za-
sługi w kultywowaniu pamięci o
walce o niepodległość Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Urząd Dzielnicy Ursy-
nów pamiętał w tym
dniu również o miej-

scach pamięci na Cmentarzu w
Pyrach przy ul. Łagiewnickiej,
Cmentarzu przy ul. Anyżkowej
czy w Lesie Kabackim. W tych
miejscach zostały złożone wią-
zanki od Zarządu i Rady Dzielni-
cy Ursynów. Władze dzielnicy
wzięły też udział w uroczystości
na Kopcu Powstania Warszaw-
skiego przy ul. Bartyckiej.

2sierpnia 1944 roku po
nieudanym ataku na
Wyścigi Konne oddzia-

ły mokotowskie wycofały się do
Lasu Kabackiego, przechodząc
przez teren dzisiejszego Ursy-
nowa. Gra miejska odzwiercie-
dlająca powstańczy szlak roz-
poczęła się w piątek na stacji
metra Ursynów. Główna arteria
Ursynowa – al. KEN zamieniła
się w fikcyjną trasę ewakuacyj-
ną z terenów Powstania War-
szawskiego do Lasu Kabackie-
go. Kilkanaście drużyn wzięło
udział w grze miejskiej „Ursy-
nów 44”. Scenariusz gry został
oparty na wspomnieniach po-
wstańców warszawskich, któ-
rzy brali udział w tych wyda-
rzeniach.

Przy Urzędzie Dzielnicy
Ursynów powstała też
„Powstańcza kwatera”,

czyli punkt z bronią, rekwizyta-
mi i kostiumami z czasów II
wojny światowej, gdzie każdy
chętny mieszkaniec mógł prze-
brać się w strój z okresu po-
wstańczego czy obejrzeć zabyt-
kową broń. Z okazji rocznicy
władze Dzielnicy Ursynów, tak
samo jak w poprzednim roku,
wywiesiły na masztach przed
Ratuszem trzy biało-czerwone
flagi z symbolem Polski 
Walczącej.

Obchody rocznicy po-
wstania zakończy zga-
szenie 2 października

ognia na Kopcu Powstania War-
szawskiego. Warto znaleźć chwi-
lę, by uczcić hołd bohaterskich
Polaków, którzy w heroicznej
walce postanowili przeciwsta-
wić się złu.

L u K

Ursynowskie obchody 69. rocznicy Powstania Warszawskiego

Stolica oddała cześć bohaterom

WWiieeńńccee ppoodd ttaabblliiccąą ppaammiiąąttkkoowwąą
pprrzzyy TToorrzzee WWyyśścciiggóóww KKoonnnnyycchh 
zzłłoożżyyllii rraaddnnii UUrrssyynnoowwaa ii MMookkoottoo-
wwaa oorraazz pprrzzeeddssttaawwiicciieellee zzaarrzząądduu
ddzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww zz bbuurrmmiissttrrzzeemm
PPiioottrreemm GGuuzziiaałłeemm nnaa cczzeellee SSyymmbboolliicczznnyy ggrróóbb KKrryyssttyynnyy KKrraahheellsskkiieejj HHoołłdd sswwooiimm kkoolleeggoomm zzłłoożżyyllii kkoommbbaattaannccii PPoowwssttaanniiaa WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo

WW PPaarrkkuu DDrreesszzeerraa ooddbbyyłłyy ssiięę uurroocczzyyssttoośśccii uuppaammiięęttnniiaajjąąccee rroocczznniiccęę wwyybbuucchhuu PPoowwssttaanniiaa WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo.. UUddzziiaałł wwzziiłłii pprrzzeeddssttaawwiicciieellee ppaarrllaammeennttuu
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Najbardziej urokliwe miejsca w Polsce: Wisła pomiędzy Kazimierzem Dolnym a Sandomierzem stworzyła niepowtarzalne miejsca do zwiedzania i rekreacji

Przełom królowej polskich rzek przez Średniogórze Polski

Od wielu lat – szczególnie w
okresie wakacyjnym - prze-
mierzam drogę pomiędzy
Warszawą, a Sandomie-
rzem. Jeżdżę różnymi tra-
sami; raz z jednej, a innym
razem z drugiej strony Wi-
sły. Drogami w bezpośred-
nim sąsiedztwie rzeki, albo
oddalonymi o kilka, kilka-
naście kilometrów. 

Niestety, w bardzo wielu
miejscach brak jest dróg
wzdłuż Wisły. W trak-

cie tych podróży odkryłem wiele
niezwykłych miejsc, szczególnie
na odcinku (około 100 km) po-
między Sandomierzem, a Kazi-
mierzem Dolnym. Moim zdaniem
(ale nie tylko) , odcinek Wisły po-
między Sandomierzem a Kazi-
mierzem, a nawet Puławami - jest
jednym z najurokliwszych miejsc
w centralnej Polsce. Wiąże się to
przede wszystkim z faktem, iż tu

rzeka przeciska się przez wyży-
ny, co geolodzy nazywają Przeło-
mem Wisły przez Średniogórze
Polski. W tym miejscu trzeba do-
dać, że właściwy przełom Wisły
pomiędzy Wyżyną Sandomier-
ską, a Wyżyną Lubelską znajduje
się ok. 5-6 km na północ od Zawi-
chostu, a jeszcze dalej na północ
rozciąga się typowy, wielokilo-
metrowy przełom (początkowo o
szerokości ok. 2,5 km) przez wy-
żyny środkowopolskie.

Wysokie, urwiste brze-
gi są charakterystycz-
ne dla prawie całego

odcinka Sandomierz-Kazimierz,
ale nie tworzą one rodzaju kanio-
nu, a zbliżają się do rzeki (na róż-
ną odległość) raz z jednej, a raz z
drugiej strony. Niekiedy, jak w Za-
wichoście, Słupi Nadbrzeżnej i
Kłudzi, strome wysokie zbocza
dochodzą do samej wody. Innym
razem, np. w rejonie Kotliny Cho-

delskiej dolina Wisły osiąga 12
km szerokości, ale nieco dalej na
północ zawęża się, tworząc ro-
dzaj kanionu. Poszczególne od-
cinki wysokich (miejscami nawet
do 50 m) brzegów wyżyn rozdzie-
lone są rozległymi, prostopadłymi
dolinami rzek i rzeczek wpadają-
cych do Wisły.

Poczynając od wsi Piotro-
wice na zachodnim brze-
gu Wisły (ok. 20 km na

północ od Sandomierza) – via a
vis, na wschodnim brzegu „urywa
się” Wyżyna Lubelska, przecho-
dząc w płaską Kotlinę Sandomier-
ską. Od wsi Piotrowice, aż hen za
Sandomierz przez Złotą, Sambo-
rzec do Koprzywnicy i jeszcze da-
lej ciągnie się na zachodnim brze-
gu (miejscami) wysoka i stroma
skarpa Wyżyny Sandomierskiej,
stanowiąca u zarania naszej pań-
stwowości wschodnią rubież Pol-
ski. Niekiedy zaakcentowana jest

ona obiektami szczególnymi, ta-
kimi jak kurhan Salve Regina i
Żmigród  w Sandomierzu oraz
kurhan Kwacały w Złotej. Jest to
najbardziej na wschód wysunięty
odcinek Wisły. Rzeka, a za nią
mokradła, lasy i piaski Kotliny
Sandomierskiej oddzielały pań-
stwo Piastów od ziem pod wła-
daniem książąt ruskich, w tym
m.in. terenów dawnych Grodów
Czerwieńskich. Pierwszym ru-
skim ośrodkiem władzy na
wschód od Sandomierza był Wło-
dzimierz Wołyński, skąd wielo-
krotnie wyruszały na zachód ru-
scy wojowie, wspomagani hufca-
mi Waregów. Jedna z takich wy-
praw miała miejsce w 1205 r. i
zakończyła się bitwą pod Zawi-
chostem, w której wojska ruskie
poniosły klęskę, którą pogłębiła
śmierć dowódcy – księcia Roma-
na Mścisławowicza halickiego,
pochowanego następnie uroczy-
ście w soborze we Włodzimierzu
Wołyńskim. Wojskami polskimi
dowodzili w bitwie książęta Le-
szek Biały i Konrad Mazowiecki.

Zmierzającym od wscho-
du (głównie na wysoko-
ści Sandomierza), ziemie

Piastów jawiły się, jako rozległa i
żyzna wyżyna, górująca nad Wi-
słą stromymi i niedostępnymi
skarpami. W miejscach szczegól-
nie ważnych na skarpach istniały
grody (np. Zawichost-Podgórze),
a następnie miasta, zamki i obron-
ne klasztory: Sandomierz, Zawi-
chost, Solec nad Wisłą, Janowiec
i inne. Badania archeologiczne
prowadzone na tym obszarze do-
wodzą, iż osadnictwo ma tu nad-
zwyczaj starą metrykę. Co rusz z
ziemi wydobywane są ceramicz-
ne urny, narzędzia krzemienne
(m.in. z krzemienia świeciechow-
skiego z okolic Annopola), mo-
nety (878 monet z X i XI w. znale-
zionych w l. 30. XX w. w Trójcy) i
inne artefakty. Ziemia, jak mało
gdzie w Polsce nasycona jest śla-
dami przeszłości, z których więk-

szość nie została jeszcze zbada-
na. W Samborcu (ok. 10 km na
południe od Sandomierza), w
murach miejscowej świątyni zbu-
dowanej na wysokiej skarpie, od-
naleźć można ślady budownic-
twa romańskiego. W Sandomie-
rzu, zachował się późnoromań-
ski kościół p.w. św. Jakuba i klasz-
tor dominikanów z XIII w., nie-
liczne ślady XII-wiecznego kościo-
ła św. Piotra oraz kamienne ciosy
romańskiej kolegiaty, wmurowa-
ne w południową ścianę gotyc-
kiej świątyni. Najbardziej jednak
niezwykły jest Zawichost, gdzie
pod bezstylowym dawnym ko-
ściołem farnym pod koniec XX w.
odkryto fundamenty i inne ele-
menty romańskiej XI-wiecznej ko-
legiaty Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny. Podobną me-
trykę mają odkryte nieco później
(1996-1999) fundamenty kościo-
ła p.w. św. Maurycego, którego
część przed wiekami osunęła się
do Wisły. Świątynia w formie te-
trakonchos (jedna z dwu w Polsce
– druga na Wawelu), po raz
pierwszy wzmiankowana została
w 1191 r. W tymże Zawichoście w
połowie XIII w. franciszkanie
wznieśli ceglany wczesnogotyc-
ki kompleks klasztorny z gotyc-
kim kościołem p.w. św. Jana
Chrzciciela. W położonej ok. 1 km
na północ od Zawichostu dawnej
wsi Trójca, istnieje piękny kośció-
łek p.w. Świętej Trójcy z romań-
skim prezbiterium. 

Oszczególnym znaczeniu
przeprawy przez Wisłę
w Zawichoście (na szla-

ku z Wielkopolski w kierunku
Włodzimierza Wołyńskiego)
świadczy wybudowanie na środ-
ku Wisły gotyckiego zamku, który
przetrwał do czasu szwedzkiego
„potopu”. Nadzwyczaj interesują-
cy jest położony jeszcze dalej na
północ Solec nad Wisłą (ok. 70
km od Sandomierza). Legendy
budowę tamtejszego zamku wią-
żą z czasami Bolesława Chrobre-

go, a samą miejscowość z bisku-
pem Stanisławem ze Szczepano-
wic, który na soleckich błoniach
miał się wsławić wskrzeszeniem
Piotra Strzemieńczyka zwanego
„Piotrawinem”, a którego grób
znajduje się na drugim (wschod-
nim) brzegu Wisły, w położonej
prawie vis a vis wsi Piotrawin. 

Budownictwo murowane
sięga na omawianym ob-
szarze początków pol-

skiej państwowości, co wynika
m.in. z wysokiej kultury material-
nej mieszkańców, jak też z faktu
występowania łatwo obrabialne-
go kamienia budowlanego, np. w
miejscowości Janików, skąd przez
całe wieki wysyłano budulec Wi-
słą także do Warszawy. Na przeło-
mie XIX i XX w. wielkie ilości wa-
pienia z kamieniołomów w miej-
scowości Kaliszany spławiono do
Warszawy, gdzie posłużył do bu-
dowy zachodniej linii brzegowej
Wisły na odcinku od Portu Czer-
niakowskiego do ul. Karowej. Wa-
zowskie fortyfikacje Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie wznie-
sione zostały m.in. z wapienia po-
chodzącego  z kamieniołomów w
miejscowości Mięćmierz (obec-
nie część Kazimierza nad Wisłą)
oraz  w miejscowości Nasiłów.
Znakomite właściwości ma ka-
mień budowlany – „opoka” z rejo-
nu Kazimierza, wykorzystywany
szczególnie w miejscowym bu-
downictwie. Miejscami występu-
ją także złoża fosforytów (rejon
Annopola), ziemi okrzemkowej, a
nawet niewielkie ilości kaolinu.

Tereny przylegające do
przełomu Wisły są bar-
dzo żyzne (na niskich ta-

rasach głównie gleby madowe, na
wyższych – głównie lessy), dobrze
nasłonecznione, toteż od wieków
były wymarzonym terenem osad-
niczym. Pszenica, buraki cukro-
we, chmiel oraz sady, a ostatnio
(po wiekach przerwy), także wino-
rośl są wyróżnikami tej krainy. Wy-
żynne tereny pokryte lessem sprzy-
jają procesom erozji i denudacji.
W ich wyniku powstały liczne roz-
cięcia linijne, bruzdy, jary, parowy
i wąwozy. „Dolina Wisły na odcin-
ku przełomowym pełni niewątpli-
wie rolę klimatyczną. Jest to pew-
nego rodzaju przejście, bruzda,
która pozwala na przenikanie
wpływów klimatycznych zarów-
no z północy, jak i z południa. W
stosunku do wierzchowin przyle-
gających od wschodu i zachodu
bruzda doliny Wisły ma klimat bar-
dziej łagodny o słabszych cechach
kontynentalizmu. Mamy tu mniej-
szą trwałość pokrywy śnieżnej,
mniejszą liczbę dni z przymrozka-
mi, ale równocześnie mniejszą
ilość opadów atmosferycznych.
Strome, kredowe zbocza doliny
ulegają silnemu nagrzewaniu,
dzięki czemu wytwarzają się swo-
iste typy klimatu lokalnego i mikro-
klimatu. Na zboczach występuje
dużo reliktów zespołów roślinno-
ści stepowej.” (…) „Strome zbo-
cza doliny Wisły, porośnięte miej-
scami drobnymi zagajnikami i ro-
ślinnością krzaczastą, malowniczo
rozrzucone na krawędzi osadnic-
twa, rozległe przestrzenie zielo-
nych łąk nadrzecznych oraz piasz-
czyste wyspy i kręte odnogi kory-
ta – wszystko to razem podnosi
niezwykle atrakcyjność turystycz-
ną opisywanego odcinka. (…)
nurt rzeki biegnie często u podnó-
ża stromych zboczy, lub też wije
się między licznymi wyspami poro-
śniętymi zazwyczaj wikliną. …”. 

* * *

Od lat osiemdziesiątych
XX w., szczególnie na
zachodnim brzegu Wi-

sły obserwuje się postępujące wy-
ludnianie oraz szybko rosnącą po-

wierzchnię nieużytków. Proces
ten w naszych czasach występuje
na wszystkich obszarach wiej-
skich RP, ale tu ma wyjątkowo
gwałtowny i głęboki przebieg.
Moim zdaniem, wynika to głów-
nie z braku miejsc pracy, albo-
wiem w czasach PRL-u na tym te-
renie bardzo niewiele inwestowa-
no w przemysł. Tu miało być za-
plecze rolnicze dla wielkich ośrod-
ków przemysłowych: Tarnobrze-
ga, Stalowej Woli, Puław i Ostrow-
ca. Skąpa sieć dróg, prawie całko-
wity brak kolei i słabe szkolnic-
two złożyły się na dzisiejszy stan
najpiękniejszego regionu central-
nej Polski. Wyjątek stanowią dwa
miasta: Sandomierz i Kazimierz
Dolny. 

Gall Anonim w swojej
kronice wymienia San-
domierz obok Krakowa

i Wrocławia pośród „głównych
stolic królestwa”. Miasto ma nad-
zwyczaj bogatą historię i piękne
położenie i tak długo, jak główną
arterią komunikacyjną naszego
kraju była Wisła, tak długo Sando-
mierz był znaczącym ośrodkiem
miejskim. W okresie Królestwa
Polskiego był miastem nadgra-
nicznym, pozbawionym komuni-
kacji kolejowej. Trochę lepiej by-
ło w okresie COP-u. W Polsce Lu-
dowej w trakcie reformy podzia-
łu administracyjnego kraju
(1975), niestety nie został stolicą
województwa, która ulokowana
została w pobliskim Tarnobrze-
gu, obok którego powstała wów-
czas wielka odkrywkowa kopal-
nia siarki. Sandomierz wyraźnie
odżył dopiero w drugim dziesię-
cioleciu Trzeciej RP. Stał się mod-
ny, szczególnie dzięki popularne-
mu serialowi telewizyjnemu.
Uważam, iż ogromny rozwój mo-
toryzacji w ostatnim okresie, w
sposób skokowy zwiększył do-
stępność miasta, które zaczęło
przyciągać ludzi zamożnych.
Urok, dostępność i moda na San-
domierz, w sposób bardzo istotny
wpłynęły na znaczny wzrost cen
nieruchomości. Sandomierz stał
się atrakcyjny dla elit.

Kazimierz Dolny położo-
ny nieco ponad sto kilo-
metrów od Warszawy (i

tyleż od Sandomierza), jest mod-
ny co najmniej od lat międzywo-
jennych, szczególnie wśród arty-
stów. Zabytki, położenie i krajo-
brazy Kazimierza przyciągały i
przyciągają śmietankę towarzy-
ską Warszawy. Ceny nieruchomo-
ści są niebotyczne, toteż coraz wię-
cej ludzi szuka nieruchomości w
bliższym i dalszym sąsiedztwie
Kazimierza, m.in. w Janowcu, le-
żącym na drugim brzegu Wisły.
Ma miejsce cicha i często nielegal-
na (Kazimierski Park Krajobrazo-
wy) urbanizacja okolic, co wyraź-
nie wskazuje na wzmożony popyt
na lokalizacje w tym rejonie.

Wisła na odcinku od
Sandomierza do Ka-
zimierza jest zacho-

wana w prawie pierwotnym sta-
nie. Z tego względu istnieje silna
społeczna presja, aby objąć ten
odcinek szczególną ochroną  i
pozostawić tak na wieki (Kazi-
mierski Park Krajobrazowy,
Wrzelowiecki Park Krajobrazo-
wy, Rezerwat Przyrody „Wisła
pod Zawichostem”). Obecnie
rzeką sporadycznie przemiesz-
czają się jednostki pływające, ale
przed I wojną światową, w okre-
sie międzywojennym, a nawet
jeszcze w początkach lat pięć-
dziesiątych XX w. z Sandomie-
rza regularnie kursowały statki
pasażerskie i towarowe do War-
szawy. Było to tym ważniejsze, iż
– jak wspomniano wcześniej –
tereny te pozbawione są infra-
struktury kolejowej i cierpią na
niedostatek dróg bitych w naj-
bliższym sąsiedztwie Wisły. Sta-
cja kolejowa w Sandomierzu i
przystanek w Dwikozach, a na-
stępne dopiero w Puławach i Dę-
blinie. Podobnie jest z mostami
drogowymi przez Wisłę. Sando-
mierz i Annopol na południu i
dopiero Puławy na północy. Pra-
wie sto kilometrów bez stałej
przeprawy przez dużą rzekę i bez
kolei – to ewenement w Europie.
Można tylko dodać, że w okresie
okupacji Niemcy w okolicy uj-
ścia Iłżanki, rozpoczęli budowę
mostu przez Wisłę, o czym
świadczą sterczące betonowe fi-
lary. Uważam, iż problemy ko-
munikacyjne obszaru w połącze-
niu z ogromnym niedoborem
miejsc pracy, są głównymi przy-
czynami degradacji społecznej i
cywilizacyjnej tego pięknego i
potencjalnie bogatego obszaru
Polski.

* * *

Wczasie wspomnia-
nych na wstępie licz-
nych podróży przez

ten teren, nasuwała mi się myśl,
aby korzystając z wielkiej popu-
larności i mody na Sandomierz
oraz Kazimierz, wysunąć pomysł
stworzenia urbanistycznego pa-
sma Sandomierz-Kazimierz. Nie
chodzi oczywiście o zabudowę
typu ulicówki, a o ideę zagospo-
darowania tego terenu. Sprawa
wydała mi się tym bardziej istot-
na i pilna, iż obecnie ma miejsce
spontaniczne i agresywne zabu-
dowywanie wybranych miejsc.
Celem byłoby wykreowanie na
tym terenie warunków do osie-
dlania się – szczególnie ludzi za-
możnych. W roku 2014 rozpo-
czyna się kolejna 7-letnia „per-
spektywa finansowa” Unii Euro-
pejskiej. Jest więc podstawa, aby
powiązać plan gospodarczej,
społecznej i cywilizacyjnej „re-
witalizacji” Przełomu Wisły
przez Średniogórze Polski z po-
tencjalnymi możliwościami
wsparcia takiej inicjatywy środ-
kami pomocowymi Unii Euro-
pejskiej. Budowa dróg i innej in-
frastruktury technicznej w połą-

czeniu z rozbudową i wzmocnie-
niem bazy oświatowej i kultural-
nej, ale także usług i handlu oraz
rolnictwa, byłyby – moim zda-
niem – podstawą do osiedlania
się w tym centralnie położonym
i urokliwym obszarze Polski ludzi
zamożnych, szczególnie prowa-
dzących działalność biznesową
przy użyciu współczesnych środ-
ków łączności. 

Plan urbanistyczny takie-
go pasma powinien prze-
widywać możliwość bu-

dowy domów, willi i rezydencji w
eksponowanych miejscach tere-
nu, co dawałoby możliwość nie-
zwykłych lokalizacji oraz rozle-
głych widoków dla ich mieszkań-
ców, a jednocześnie nie uszczu-
pliłoby terenów cennych rolniczo
i przyrodniczo. Sprowadzenie na
ten teren ludzi podobnych do tych,
którzy wybudowali swoje domy
w Kazimierzu, czy Sandomierzu
dałoby nowe miejsca pracy dla
okolicznej ludności, zarówno po-
przez zatrudnienie w różnego ro-
dzaju usługach, jak też w produk-
cji dla potrzeb większego i bogat-
szego rynku lokalnego. Objęcie
obszaru rodzajem planu urbani-
stycznego, ale i cywilizacyjnego -
uzgodnionego zarówno z władza-
mi nadwiślańskich gmin i miesz-
kańcami, ekologami, krajoznaw-
cami, jak też z samorządami
trzech graniczących województw:
lubelskiego, mazowieckiego  i
świętokrzyskiego, powinno skut-
kować odrolnieniem wybranych
miejsc określonych w planie, bu-
dową niezbędnych dróg, a także
niezbędnej infrastruktury tech-
nicznej i społecznej. W planie ta-
kim szczególne miejsce powinna
zajmować Wisła, zarówno jako
szlak komunikacyjny, obszar tu-
rystyczny i rekreacyjny, ale także
jako teren cenny przyrodniczo.
Projekt powinien przewidywać
również wzmocnienie ochrony
przeciwpowodziowej. 

J estem przekonany, iż przy
wspomożeniu unijnymi
pieniędzmi, w ciągu kil-

kunastu lat można by stworzyć
pomiędzy Sandomierzem, a Kazi-
mierzem Dolnym stukilometro-
we pasmo osadnicze, miejscami
przypominające istniejące od lat
zagospodarowanie wysokich
brzegów rzek w krajach Zacho-
du, np. Łaby w okolicach Drezna.
Aby osiągnąć taki rezultat po-
trzebna jest jednak zgoda bardzo
wielu decydentów, zgoda miesz-
kańców nadbrzeżnych terenów i
tamtejszych samorządów, po-
trzebne są duże pieniądze, a
przede wszystkim ogromna kul-
tura, wrażliwość i wiedza urba-
nistów, aby poprzez ingerencję
człowieka w unikalne walory
przyrodnicze i kulturowe, nie tyl-
ko niczego nie stracić, ale je wzbo-
gacić, tak aby „Przełom” był wizy-
tówką nowej Polski.

Niestety, to tylko marzenia!!! 
L e c h  K r ó l i k o w s k i
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W ramach obchodów 69.
rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego odby-
ła się na terenie Ursynowa
gra miejska pod nazwą
„Ursynów ‘44”. 

Gra  rozpoczęła się o 1
sierpnia o godz. 19.00
przy stacji metra Ursy-

nów. Uczestnicy musieli zapo-
znać się z historyczną trasą ewa-
kuacji z terenów Powstania War-
szawskiego do Lasów Chojnow-
skich (tutaj: Las Kabacki). Po-
mocni byli zwłaszcza zatrudnie-
ni do roli przewodników akto-
rzy, każda grupa miała mapę z
opisem i zestawem wskazówek.
Zadaniem Powstańców było
przejście przez teren dzielnicy.
Finał gry nastąpił w okolicach
stacji metra Kabaty.

Uczestnicy w trakcie
przekradania się al.
KEN musieli wykazać

się nie tylko wiedzą o zgrupo-
waniach, dowódcach i walkach
powstańczych, ale również

sprawnością fizyczną podczas
ćwiczeń. W role dowódców
wcielili się: Danuta Borsuk, To-
mira Kowalik, Arkadiusz Gołę-
biowski, Tomasz Sobczak, Joan-
na Jarmołowicz i Magdalena
Osińska. W grze wzięły również
udział grupy rekonstrukcyjne:
GRF Bemowo oraz GRH Miotła,
którym przypadła niewdzięcz-
na rola odgrywania Niemców.
Mieli oni za zadanie zablokowa-
nie dróg ewakuacji Powstańców
i wzięcie ich do niewoli.

Projekt obejmujący rów-
nież działającą przy
Urzędzie Dzielnicy Ursy-

nów „Powstańczą kwaterę” oraz
„Kino Powstańcze” w Domu Sztu-
ki przy ul. Wiolinowej był współ-
finansowany przez Urząd Dzielni-
cy Ursynów. Partnerami byli: Mu-
zeum Powstania Warszawskie-
go, Związek Powstańców War-
szawskich i Dom Sztuki SMB „Ja-
ry”. Patronat medialny nad pro-
jektem objęły PASSA oraz TVP
Kultura. e R K a

Gra miejska na Ursynowie poświęcona Powstaniu Warszawskiemu

Niemcy wyłapywali powstańców

„Łąki polskie i inne obra-
zy w malarstwie Janusza
Dziurawca” to tytuł wy-
stawy w Centrum Natura
et Ars w Ogrodzie Bota-
nicznym PAN w Powsinie.
Autor pokazuje tu około
setki obrazów.

Twórczość Janusza Dziuraw-
ca to niezmienne i konsekwent-

ne malarstwo realistyczne. Au-
tor przedstawia rzeczywistość z
fotograficzną dokładnością.
Ten rodzaj malarskiej narracji
sprawia, że widz patrząc na ob-
raz nie musi się zastanawiać
„co autor chciał powiedzieć, czy
co dany obraz przedstawia. Z
obrazów Janusza wyłaniają się
kwiaty, łąki, psy buszujące w

wysokich trawach, kury, indy-
ki, kozy... 

Odrębną grupę stanowią pej-
zaże miejskie w których głów-
nym bohaterem jest architektura,
zwłaszcza architektura Warsza-
wy. Janusz dysponuje sprawnym
warsztatem malarskim. Z łatwo-
ścią przekłada na płótno to, co
wcześniej zaplanował. Obrazy
Janusza to opowieść o tym, co
każdy z nas widuje czasem na
spacerze lub wyglądając z okna
swego mieszkania, czy samocho-
du. Janusz tworzy pogodny, a
nawet sielski klimat. Zdarza się
jednak też trochę refleksji. Na
przykład w obrazie przedstawia-
jącym samotnego sprzedawcę
balonów pokazanego na tle Pała-
cu Kultury w Warszawie. 

W innych obrazach również
można znaleźć przekaz społecz-
ny. Obraz przedstawiający las z
zaśmiecającym go starym wia-
drem zwraca uwagę widza, że
naturę łatwo oszpecić zamienia-
jąc las w śmietnisko.

Odwiedzając Ogród Botanicz-
ny w Powsinie przy ul. Praw-
dziwka 2 warto zajrzeć do cen-
trum Natura et Ars, aby zoba-
czyć tę niezwykłą wystawę.
Oglądać ją można do 18 sierpnia
w godz. 10:00-18:00.

Te k s t  i  f o t .  -  M M

Wydarzenie szczególne
dla Ursynowa. Wystawa
skupia liczne środowisko
artystów mieszkających w
tej Dzielnicy, jak również
twórców z tym środowi-
skiem związanych arty-
stycznie lub towarzysko.
Trudno przecenić znacze-
nie wystawy. 

Długa lista autorów uczestni-
czących w tym przedsięwzięciu,
wśród których są malarze, rzeź-
biarze, graficy, rysownicy świad-
czy o wielkim zainteresowaniu
Spotkaniami wśród twórców.
Spotkania mają formułę otwar-
ta. Jest to rodzaj przeglądu tego,
co się aktualnie w plastyce dzie-
je. Nie do przecenienia jest też

fakt, że to właśnie Dzielnica Ur-
synów może poszczycić się jedną
z nielicznych wystaw w stolicy,
zorganizowanych na tak dużą
skalę. Oczywiście nie byłoby to
możliwe bez wsparcia ze strony
tutejszych władz. 

Rangę tego wydarzenia doce-
niły też władze Polskiego Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków
Okręgu Warszawskiego – patro-
na wystawy. 

- Integrujemy się wokół idei
coraz trwalszej, „zjednoczenio-
wej” w obszarze odświętnym
sztuki, ale i tym codziennym,
wzbogacając kulturalną ofertę
Ursynowa. Warszawy, Polski...

Prezentujemy osiemdziesiąt
dzieł osiemdziesięciu znakomi-
tych twórców środowiska war-
szawskiego, dzieł malarskich,
rzeźb, rysunków i grafik o jakże
zróżnicowanej stylistyce… – na-
pisał we wstępie do katalogu wy-
stawy Prezes Zarządu OW ZPAP
Jacek Maślankiewicz i jednocze-
śnie kurator wystawy. – Dlate-
go Stowarzyszenie Okręg War-
szawski Związku Polskich Arty-
stów Plastyków z satysfakcją ob-
jęło swym patronatem to zna-
czące wydarzenie – kończy z du-
mą Jacek Maślankiewicz.

Wartość tej prezentacji trudno
przecenić w warstwie artystycz-

nej, ale też i integracyjnej oraz
edukacyjnej. Wielka różnorod-
ność prac daje widzowi pogląd,
co dzieje się aktualnie w sztuce. 

Miejmy nadzieję, że ta ursy-
nowska inicjatywa na stałe za-
gościła liście kulturalnych wyda-
rzeń Ursynowa i Miasta Stołecz-
nego a szeregi uczestników i zwo-
lenników będą się powiększać z
korzyścią dla kultury i sztuki. W
tegorocznych Ursynowskich Spo-
tkaniach Twórców w Galerii U
nie brak wybitnych nazwisk ta-
kich jak choćby Antoni Fałat, Eu-
geniusz Geno Małkowski, Franci-
szek Maśluszczak i wiele innych,
świadczących o wysokim pozio-
mie artystycznym wystawy, ale
równie ważne jest przesłanie te-
go wydarzenia. A mianowicie
fakt, że sztuka jest i wciąż znajdu-
je swoich odbiorców. 

Organizatorem Wystawy jest
Fundacja Rozwoju, Wychowa-
nia i Terapii przez Sztukę. Wysta-
wę współfinansują: Miasto Sto-
łeczne Warszawa, dzielnica Ur-
synów m.st. Warszawy.

Wystawa czynna codziennie:
od poniedziałku do soboty w go-
dzinach 11:00 - 17:00 i w nie-
dzielę w godzinach 14:00 –
17:00. DK Stokłosy, ul. Lachma-
na 5.
Te k s t  i  f o t o  M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

W Centrum Natura et Ars w Ogrodzie Botanicznym

Łąki polskie i inne obrazy...
Spotkania Twórców w „Galerii U”

Wielka wystawa na Ursynowie
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W dzisiejszym felietonie
poruszę bliską nam
wszystkim, użytkowni-
kom polskich dróg, kwe-
stię grzechów i błędów po-
pełnianych przez różnych
uczestników ruchu drogo-
wego.

Szczególnie dużo mówi się i
pisze ostatnio o wzajemnych an-
sach między różnymi uczestni-
kami ruchu: pieszymi, rowerzy-
stami, motocyklistami i kierow-
cami samochodów. Do analizy
powyższego problemu, można
podejść np. poprzez przegląd
przyczyn wypadków. Zacznę
może od rowerzystów. I tak dla
przykładu, w ubiegłym roku w
całym kraju uczestniczyli oni w
4 665 wypadkach drogowych,
w których zginęło 317 osób, a
rany odniosło 4 532 z nich. Po
czyjej stronie była wina? W sta-
tystykach z 2012 roku, w zdecy-
dowanej większości, winę po-
noszą inni kierujący niż rowe-
rzyści. Analizując zaś najczęściej
popełniane przez rowerzystów
grzechy, na czele są: pokonywa-
nie przejazdów rowerowych na
czerwonym świetle, wjeżdżanie
z dużą prędkością na przejście
dla pieszych, jazda ulicą, kiedy
wzdłuż niej w tym samym kie-
runku biegnie droga rowerowa,
jazda po chodniku w mieście,

jazda po zmroku bez oświetle-
nia, jazda ze słuchawkami na
uszach, odginanie lusterek sa-
mochodowych przy wyprzedza-
niu w korku. Jak widać, kata-
log ten jest dość obszerny i róż-
norodny.

Aby nie zostać posądzonym
o stronniczość, śpieszę przyto-
czyć też popularne grzechy kie-
rowców wobec rowerzystów.
Najczęstsze z nich to: nieprze-
puszczanie cyklistów na prze-
jazdach rowerowych, kiedy ma-
ją zielone światło, omijanie bez
zachowania bezpiecznej odle-
głości, parkowanie na drogach
rowerowych, trąbienie na rowe-
rzystów, omijanie rowerzystów
ze znaczną prędkości, taraso-
wanie przejazdu między samo-
chodami stojącymi w korku, ob-
raźliwe gesty i krzyki.

Analizując zagadnienie, nie
można nie wspomnieć o pie-
szych i ich patologicznych za-
chowaniach. Wśród nich, do
najczęściej popełnianych nale-
żą: wchodzenie na jezdnię pro-
sto „pod koła” samochodów,
przechodzenie przez ulicę poza
wyznaczonymi miejscami, prze-
chodzenie przez przejście na
czerwonym świetle. W tej kwe-
stii nie ma reguł. Przepisy łamią
i młodzi, i starsi. Piesi są niesfor-
ni również wobec rowerzystów.

Nie zważają na ścieżki rowero-
we, a idąc całą szerokością,
utrudniają właścicielom jedno-
śladów swobodne poruszanie
się. Rowerzyści również nie
sprawują się najlepiej. Jeżdżą
po chodnikach, a nie po ścież-
kach rowerowych, przejeżdżają
przez przejście zamiast prowa-
dzić rower.

Do głównych grzechów kie-
rowców względem pieszych, na-
leżą zaś: wymuszenia pierw-
szeństwa na przejściach. Kie-
rowcy, nagminnie wjeżdżają na
przejście, nawet zanim piesi zdą-
żą je opuścić.

Oddzielny, nie mały też kata-
log, to różnorodne niewłaściwe
zachowania, wszystkich zmoto-
ryzowanych popełniane pod-
czas parkowania.

Tak, więc widzimy, że wszy-
scy przeszkadzają wszystkim i
wszyscy mają do siebie preten-
sje. Piesi łażą po drogach rowe-
rowych, rowerzyści jeżdżą po
chodnikach, jedni i drudzy -
choć to często te same osoby,
wiecznie oskarżają się o brak
elementarnej kultury i dobrej
woli. 

Po co o tym wszystkim po raz
kolejny pisać. Wpadła mi ostat-
nio w ręce. „fajna” propozycja
„kodeksu uczestnika ruchu”.
Można by go potraktować, jako

zbiór zasad savoir-vivre’u, obo-
wiązujący wszystkich, niezależ-
nie od zasad Kodeksu Drogowe-
go. Poniżej przytaczam wybra-
ne zasady:

– mniejszy nie lezie pod nogi
większemu

– piesi nie chodzą po drogach
dla rowerów

– rowerzyści, jeśli jeżdżą po
chodnikach, to tylko tam, gdzie
pozwalają na to przepisy, no i
zawsze w takiej sytuacji używa-
ją dzwonków

– kierowcy samochodów wy-
patrują rowerzystów w luster-
kach

– rowerzyści nie jeżdżą jezd-
nią, jeśli obok jest droga dla ro-
werów

– kierowcy nie parkują na
ścieżkach rowerowych

– piesi i rowerzyści noszą wie-
czorem odblaskowe emblematy.

Zachęcam Czytelników do
przesyłania własnych propozy-
cji ew. kolejnych zasad do „na-
szego kodeksu”. W razie zain-

teresowania tematem, będę do
niego wracał w kolejnych wy-
daniach MOTO-PASSY.

M O T O W O J
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Grzechy naszych dróg

Ogromne gratulacje należą
się naszej sąsiadce z Zalesia
Górnego arcymistrzyni sza-
chowej Monice Soćko, która
była o włos od srebra w in-
dywidualnych Mistrzo-
stwach Europy Kobiet w
Szachach. Byłby to najlep-
szy wynik w historii pol-
skich szachów kobiecych – w
2010 roku brązowy medal
zdobyła... Monika Soćko. 

Tegoroczne zawody rozegrano
w Belgradzie na przełomie lipca i
sierpnia, a zwyciężyła Węgierka
Hoang Thanh Trang zdobywając
aż 9 punktów z 11. Miejsca drugie
do siódmego podzieliło aż sześć
zawodniczek z 8 punktami, w tym
nasza reprezentantka. Niestety,
zajęła ona dopiero siódme miej-
sce, przegrywając ze swoimi kon-
kurentkami wartościowaniem. 

W ostatniej rundzie mieszkan-
ka Zalesia Górnego walczyła twar-
do i dzielnie z Gruzinką Salome
Melią. W przypadku zwycięstwa
obecna mistrzyni Polski zajęłaby
samodzielne drugie miejsce! Nie-
stety mimo przewagi pozycyjnej i
materialnej (piona), nie udało jej
się wygrać z dążącą przy każdej
okazji do uproszczeń przeciwnicz-
ką. Po twardej i zażartej walce,
trwającej aż 150 posunięć, ogło-
szono remis. Panie wykonały po
50 posunięć bez bicia bierki, ani
bez ruchu piona, choć wydaje się,
że wcześniej było także trzykrotne
powtórzenie pozycji, ale nie zo-
stało zgłoszone. Nie zmienia to
faktu, bo w obu przypadkach
przepisy rozstrzygają o wyniku i
sędziom, po interwencji Gruzinki
nie pozostało nic innego, jak wpi-
sać do protokołu remis. 

Ogółem w turnieju sklasyfiko-
wano 169 zawodniczek, a pozo-
stałe Polki – Jolanta Zawadzka i
Joanna Majdan-Gajewska zajęły
miejsca w piątej dziesiątce.

Monika Soćko dzięki bardzo
dobremu wynikowi uzyskała w
turnieju ranking 2518 punktów
ELO – przed turniejem miała ich
2435.

R y s z a r d  K o c h a n

W Domu Sztuki SMB „Ja-
ry” na Ursynowie nigdy nie
ma martwego sezonu. W
upalny piątkowy wieczór 2
sierpnia odbył się werni-
saż wystawy malarstwa
Konrada Wieniawy-Nar-
kiewicza. Jak na tak gorą-
cy dzień, frekwencja w Ga-
lerii Domu Sztuki była wię-
cej niż zadawalająca. 

Zresztą, co tam frekwencja!
Liczył się doskonały nastrój, któ-
ry wniósł z sobą artysta, a wraz
z nim zaproszeni przez niego i

Dom Sztuki goście. Była wśród
nich Aneta Jaźwińska (na zdję-
ciu – z Konradem Wieniawą-
-Narkiewiczem), od lat zaprzy-
jaźniona z placówką artystka-
-malarka, która studiowała w
Europejskiej Akademii Sztuk,
kiedy uczelnia miała w Domu
Sztuki swoje pracownie.

Wyglądający znacznie młodziej
niż na swoje prawie 50 lat Konrad
Wieniawa-Narkiewicz warszaw-
skie Liceum Sztuk Plastycznych,
łódzką Państwową Wyższą Szko-
łę Sztuk Plastycznych i kurs pe-

dagogiczny w poznańskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych.

W Galerii Domu Sztuki Nar-
kiewicz prezentuje kilka sporych
obrazów abstrakcyjnych.

Trzeba do nich trochę przy-
wyknąć, a kiedy już to nastąpi,
okazuje się, że coś w nich jest, że
magnetyzują choćby swoją kon-
sekwentnie utrzymaną kolory-
styką. Warto więc, przechodząc
w sierpniu ulicą Wiolinową, za-
haczyć o Dom Sztuki i skierować
się do Galerii. 

A U B

Nie ma martwego sezonu dla sztuki na Ursynowie

Wernisaż w środku wakacji O włos od srebrnego medalu
Arcymistrzyni z Zalesia wodzi rej w Europie

Fundacja Arkona
Minął rok od przedwczesnej śmierci ursynowskiego poety Jarosława Zielińskiego. W czerwcu

informowaliśmy obszernie o przyznaniu mu pośmiertnie Nagrody im. ks. Jana Twardowskiego za
ostatni poetycki tomik „Słowa i linie”. Z uznaniem odnotowujemy fakt, że na Ursynowie została po-
wołana i rozpoczęła działalność Fundacja Arkona, której zmarły poeta będzie patronował. 

Celem Fundacji będzie wspieranie i popularyzacja wśród młodego pokolenia różnorodnych przed-
sięwzięć z dziedziny poezji. Fundacja chce przyznawać utalentowanym poetom całoroczne stypendia
pieniężne. Zamierza także powołać do życia. kwartalnik literacko-ekologiczny dla młodzieży ursynow-
skiej pod nazwą „Las Kabacki” – forum dla wymiany poglądów i publikacji debiutujących młodych piór.

Fundatorami są rodzice Jarka, państwo Helena i Eugeniusz Zielińscy. Prezesem Fundacji został
wybrany poeta Stanisław Grabowski. W skład Zarządu weszły ponadto dwie panie: Krystyna Szy-
mańska i Anna Walczak.

Fundacja liczy na poparcie szlachetnej idei i otoczenie opieką twórczości poetyckiej młodych lu-
dzi przez władze samorządowe i inne organizacje, a także nauczycieli, zwłaszcza polonistów za-
wsze chętnych do pomocy, gdy chodzi o propagowanie słowa ojczystego. W o j c i e c h  D ą b r o w s k i
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Zakończyłem poprzedni felieton na podaniu dwóch przykładowych adre-
sów wyszukiwarek internetowych, które, moim zdaniem stwarzają pew-
ną „intymność” wyszukiwania. Jednak uparci użytkownicy Google, po-

zostaną przy tej witrynie, bo... i tu dowolny, racjonalny lub nieracjonalny argument.
Z lenistwa, z przyzwyczajenia, z niechęci poznawania czegoś samemu, czyli w opar-
ciu o cechy charakteru powszechnie uznawane za negatywne. Weźmy jeden z argumentów, wyglą-
dających, na jak najbardziej logiczny – Google jest największą bazą danych z miliardami zindekso-
wanych stron. Zapewne prawda, ale mnie idzie o wnioski, a w tym przypadku wniosek brzmi: „Naj-
większa wyszukiwarka, to gwarancja trafienia na poszukiwaną witrynę”. I tu już błąd myślowy. Go-
ogle indeksuje wszystko „jak leci”, czyli także strony bezwartościowe, wyłącznie reklamowe, bez me-
rytorycznych treści itd. I nic nam z wyników nie przyjdzie, bo może się okazać, iż poszukiwana stro-
na jest na przykład na milionowym trzecim miejscu. Skąd wiem, na którym? To niech mi ktoś udo-
wodni, że nie jest. Nie da się dojść do adresu milionowej trzeciej witryny w wyszukiwaniu Google!
Oni nam pokazują zaledwie pierwsze 1000 adresów. 

Spróbujmy. Proponuję małe doświadczenie. Wpiszmy w wyszukiwarkę jedną literę – „i”. Co po-
kazuje nasz wszechmogący, niestrudzony, gulgoczący wyszukiwacz? Na ustawieniach standardo-
wych, o których szerzej za chwilę, otrzymałem komunikat: „Około 25,270,000,000 wyników (0,30
s)”. Poklikałem trochę u dołu ekranu (następna strona) i... skończyło się na 818. adresie. Mogę je-
dynie się cofnąć i przejrzeć poprzednie „trafienia”. Co się stało z ponad 25 miliardami? Słyszę już

jak najbardziej słuszny argument, że trzeba umieć
wyszukiwać.

W „Ustawieniach wyszukiwania” Google od-
znaczam „Filtruj wyniki o charakterze jedno-
znacznie seksualnym”, klikam „Zapisz” i
„20,080,000,000 wyników (0,79 s)”, czyli o po-
nad 5 miliardów mniej, mimo, że rozszerzyłem

zakres! Ale za to są dostępne następne trafienia! Nie naklikałem się. Stanęło na tysięcznym adre-
sie. Wniosek: te miliardy, to taka wydmuszka, którą o kant potłuc. To tylko zachęta dla leniwych, 
a w środku „nic”, bo czymże jest 1000 wobec 25 000 000 000?

A byliście państwo kiedyś sam na sam z Google za granicą? Spójrzcie na pasek adresu. W Polsce 
jest na końcu .pl, w USA .com, w Niemczech .de i wszystko jest fajne, póki nie chcemy wyszukać cze-
goś w naszym ojczystym języku. A jeśli w Polsce chcielibyśmy wyszukiwać w google.com? W zależ-
ności od przeglądarki i jej ustawień przekieruje nas na google.pl. A że te adresy dają różne wyniki 
wyszukiwania, to widzieliśmy w przytoczonym wyżej przykładzie. Taką sytuację nazywam ułatwia-
niem z utrudnieniami, bo niby dlaczego z polskich numerów IP, czyli z polskich dostawców Inter-
netu mieliby korzystać wyłącznie Polacy? Nie-Polaków z Polski można określić modnym ostatnio 
słowem „wykluczeni”. Nie znasz języka polskiego, nie umiesz ustawić zaawansowanych opcji prze-
glądarki i zgrać ich z wyszukiwarką, to spieprzaj z Polski. Niektórym te hasła zapewne pasują, ale 
przestrzegam ich przed wyjazdem poza ojczyznę. Mogą tam przeżyć dużą przykrość, kiedy 
spotkają sie z podobnym przyjęciem.

Kontynuując nasze wyszukiwanie przechodzę na stronę www.google.de i wpisuję „i”. Nie zga-
dujcie! Na pierwszych miejscach polska Wikipedia, Interia, jakiś Facebookowy śmieć po polsku – ję-
zyka niemieckiego nie uświadczysz. A bo przecież trzeba jeszcze przestawić język na Deutsch! Jest 
niemiecki, ale sporo też stron angielskich po niemiecku (apple.com, google.com, imdb.com), czy-
li nadal nie o to chodzi. 

Jeśli teraz zmienię adres na .pl, to okaże się, że otrzymuję wyniki ni to angielskie, ni niemieckie, 
ale na pewno nie polskie. Czemu? Podobnie jak Microsoft, Google wie lepiej ode mnie, jakim 
językiem się posługuję. Wie też, w jakim potrafię czytać, wie gdzie jestem, a mimo wszystko 
pokazuje mi same śmieci na czołowych stronach.

A może dobrałem złe słowa kluczowe? O nich wkrótce. 
Oczywiście wszystkie opisywane czynności wykonywałem jak niezalogowany użytkownik, bo, 

mimo istnienia możliwości logowania, nie mam zamiaru tego robić. Tymczasem chciałbym zwró-
cić Państwa uwagę na kolejną interesującą wyszukiwarkę – millionshort.com. Usuwa ona 
trafienia powyżej określonego pułapu – skokowo zero, 100, 1000, 10000, 100000 i milion, i też 
można „poskakać” po językach. Miłej zabawy!

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Skrócić je o milion

„Podobnie jak Microsoft,
Google wie lepiej ode  
mnie, jakim językiem 
się  posługuję”

Mój koleżka Marek Piwowski zrobił kiedyś film i nazwał go „Rejs”. W la-
tach PRL-u film ten był powszechnie odbierany jako parodia systemu
komunistycznego w naszym kraju. Ma on jednak odniesienie do wie-

lu patologii, z którymi mamy do czynienia także dzisiaj. Jest tam scena, w której
Zdzisław Maklakiewicz dzieli się z Janem Himilsbachem swoją opinią na temat
nędznego poziomu rodzimej kinematografii. W ostatni poniedziałek obejrzałem po raz nie wiem
już który tę scenę. Oglądając ją i słuchając nieodżałowanej pamięci Zdzicha Maklakiewicza zawsze
przymierzam jego monolog do najróżniejszych wydarzeń z dzisiejszej rzeczywistości. On zawsze
do czegoś pasuje, bo zawarte w nim tezy są uniwersalne - dobre na każdą okoliczność. 

W ostatni poniedziałek tak oto trawestowałem kultowy już monolog Maklakiewicza: „Ja w ogó-
le nie lubię chodzić na wyścigi konne, nudzi mnie to po prostu. Zagraniczne to jeszcze obejrzę, bo
na tych zagranicznych wyścigach można coś przeżyć, rozumie pan? A na polskich wyścigach? Nu-
da, kiepskie jazdy... bardzo kiepskie jazdy są... nic się nie dzieje, nic. Po prostu pustka. W ogóle brak
akcji jest.... Aż dziw bierze, że nie wzorują się na wyścigach zachodnich...”. No i puenta: „I kto za
to płaci? Pan płaci, pani płaci, ja płacę, my wszyscy płacimy”. W ciągu niespełna dwóch miesięcy na
służewieckim torze miały miejsce wydarzenia, które diametralnie zmieniły mój stosunek, a co za
tym idzie także mój udział w reaktywacji wyścigów konnych w Polsce. 

Od pewnego czasu służewieckich graczy można podzielić na trzy grupy: tych czerpiących wyści-
gową wiedzę wyłącznie z programu gonitw i analizujących szanse koni (jest ok. 80 proc.), tych le-
piej poinformowanych, czyli obserwujących ranne galopy i mierzących czasy (ok. 15 proc.) oraz tych

najlepiej poinformowanych (5 proc.). Kim są ci najlepiej
poinformowani wiem, ale nazwisk i nazw koni w tym
felietonie nie będzie. Oni wiedzieli, że np. dżokej X nie
wygra na trzech bitych faworytach - na utalentowanej
młodej francuskiej arabce, na wybitnym rosyjskim ara-
bie, który dotychczas wygrał na Służewcu wszystko, co
było do wygrania, jak również w ostatnią niedzielę na

znakomitym folblucie (nazwijmy go umownie “Młokos”), koniu, który ścigając się przez dwa lata
ze ścisłą służewiecką czołówką w najważniejszych gonitwach sezonu tylko raz wypadł z pierwszej
trójki. Musieli wiedzieć, bo totalizator jakoś nie skwitował w zakładach porządkowych, trójko-
wych oraz w kwincie gigantycznych fuksów wysokimi wypłatami. 

Za wysiadkę na francuskiej arabce Komisja Techniczna wlepiła dżokejowi X kilka miesięcy spie-
szenia. Zarzucono mu „niedołożenie starań do zajęcia lepszego miejsca w gonitwie”, co jest eufe-
mistycznym określeniem wyścigowego oszustwa. Dżokej  poskarżył się na nałożoną karę Komisji
Odwoławczej, która zamieniła spieszenie na 12 tysięcy zł grzywny. W sposób arbitralny zamienio-
no karę zasadniczą na gotówkę, którą dżokej już następnego dnia przyniósł do kasy. To tak, jakby
oszust został skazany przez sąd rejonowy na np. 3 lata więzienia, a apelacja zamiast skierować spra-
wę do ponownego rozpatrzenia darowała mu kryminał mówiąc dobrotliwie: „Wpłać, zacny czło-
wieku, taką a taką kwotę do kasy sądu i idź sobie nadal łupić ludzi”. Czy stewardzi z KO nie dopu-
ścili się przekroczenia nadanych im w ustawie uprawnień i nie popełnili przestępstwa z art. 231 kk
musi zbadać prokuratura.

Służewiec ma dwóch gospodarzy. Totalizator Sportowy jest 30-letnim dzierżawcą hipodromu,
organizatorem gonitw, fundatorem kilkumilionowej puli nagród oraz administratorem i zarządcą
obiektu od strony technicznej. Polski Klub Wyścigów Konnych natomiast, wieczysty użytkownik te-
renu, ma status państwowej osoby prawnej i jest suwerenem jak idzie o stronę wyścigową Służew-
ca (ustalanie warunków gonitw, dbałość o ich prawidłowy przebieg, działanie na rzecz rozwoju wy-
ścigów konnych, itp.). Żadna ze stron nie ma prawa ingerować w kompetencje drugiej strony, któ-
re zapisane są w ustawie oraz w umowie o 30-letniej dzierżawie. Tak więc swoich uwag o coraz częst-
szych nieprawidłowościach w trakcie rozgrywania gonitw nie mogę kierować pod adresem TS, bo
ludzie z Totalizatora nie mają na to żadnego wpływu.  

Tymczasem zamiast wziąć się ostro za zwalczanie patologii wyżej opisanych i innych, jak np. zli-
kwidowanie procederu polegającego na zapisywaniu koni pod szyldem trenerów, którzy tych koni
w ogóle nie trenują, zamiast dążyć do szybkiego wprowadzenia radykalnych zmian w dziurawym
jak sito regulaminie wyścigowym, zamiast wdrożyć w życie program szkoleń dla młodych adeptów
sztuki jeździeckiej, czy zdyscyplinować stewardów z KO taśmowo podważających orzeczenia kole-
gów z KT, nowo powołana Rada PKWK kombinuje jak odwołać prezesa Klubu na rok przed jego przej-
ściem na emeryturę. Prezes PKWK ani mnie grzeje ani ziębi, ale czy Wysoka Rada nie ma aby waż-
niejszych i pilniejszych spraw do załatwienia niż wysyłanie go akurat teraz na zieloną trawkę? 

Patrząc na to wszystko powoli dotarłem do ściany i zwątpiłem, że Służewiec może stać się kie-
dyś polskim Ascot. Dzisiaj wiem, że nie ma na to żadnych szans, bo z roku na rok zamiast lepiej, na
zielonym torze dzieje się coraz gorzej. Gdybym był ministrem skarbu zacząłbym faktycznie zasta-
nawiać się, jak wymiksować Totalizator Sportowy z 30-letniej dzierżawy Służewca. TS nie ma bo-
wiem żadnego wpływu ani na PKWK, ani na KT, ani na KO, ani na trenerów, ani na jeźdźców. Wła-
ściwie nie ma wpływu na nic, co dzieje się bezpośrednio przed gonitwą, w trakcie gonitwy oraz po
jej zakończeniu. A całe odium spada na spółkę, bo większość ludzi widzi w TS niepodzielnego wład-
cę i właściciela służewieckiego hipodromu. Być wyłącznie dostarczycielem kasy i nie mieć na nic
wpływu? To wyjątkowo kiepski interes.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Powoli dotarłem do ściany

„Ja w ogóle nie lubię
chodzić na wyścigi
konne, nudzi mnie to
po prostu”

CChhaannssoonn dd’’aammoouurr

piosenka z repertuaru amerykańskiego duetu Art & Dotty Todd z New Jersey (1958) i Manhat-
tan Transfer (1977),

mmuuzzyykkaa ii ssłłoowwaa:: Wayne Shanklin
nnoowwee ssłłoowwaa ppoollsskkiiee:: Wojciech Dąbrowski. 

Gram, gram
Chanson d’amour cały czas,
A ty jak głaz mówisz: pas!

Gram, gram
Chanson d’amour jeszcze raz!

Czy złączy nas
Chanson, Chanson d’amour?

Gram, gram
Chanson d’amour. Miał być ślub,

A ty jak grób! Usta w ciup!
Gram, gram

Chanson d’amour u twych stóp,
Więc zrób coś, zrób!

Chanson, Chanson d’amour.

Gram, gram
Chanson d’amour w moll i w dur,

A ty jak mur!
Chanson, Chanson d’amour.

wwwwww..ssppoottkkaanniiaazzppiioosseennkkaa..oorrgg

Przebój na wakacje

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Piórem Derkacza

Kot Morris
kandydat na burmistrza 

W meksykańskim mieście Xalapia kandydatem na zaszczytny tytuł burmistrza został kot o imie-
niu Morris. Kot nie jest bez szans, bo w przedwyborczych rankingach zdecydowanie prowadzi.
Według mieszkańców tego miasta kot będzie robił dokładnie to, co robi dotychczasowa władza,
czyli nic! Pożytek z kota na stanowisku burmistrza będzie jednak bardzo odczuwalny dla podat-
ników, bo utrzymanie kota kosztuje o wiele mniej niż dotychczasowej władzy. Poza tym, taki kot
burmistrz, w ramach relaksu może zajmować się łapaniem gryzoni, aby nawet najwięksi prze-
ciwnicy kota nawet nie mruknęli i nie szczeknęli. 

J e r z y  D e r k a c z
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Jak władze stołeczne i państwowe rujnują sport w Warszawie

Stadiony najlepiej zabetonować...
Na praskim brzegu Wisły
stoi dumnie piłkarski Sta-
dion Narodowy, na któ-
rym prawie nie gra się w
piłkę. Tymczasem w in-
nych częściach Warszawy
giną obiekty do futbolu,
lekkiej atletyki, boksu i in-
nych sportów.

Kolejni ministrowie
spraw wewnętrznych
przyczynili się do tego,

że sportowy kompleks Gwardii
przy ul. Racławickiej postawiono
w stan likwidacji, co grozi 1000-
osobowej kadrze zawodników
kilku dyscyplin wyrzuceniem na
bruk. Dawna gwardyjska potęga
już dawno rozsypała się w proch
i pył, bowiem w warunkach dzi-
siejszej Rzeczypospolitej lepiej
wypłacać emerytury spra-
cowanym 35-letnim sta-
ruszkom w rodzaju by-
łego tajnego agenta
Tomasza Kaczmar-
ka albo zapijaczo-
nym biskupom-
-generałom -
niż finansować
kulturę fizycz-
ną młodzieży. 

Spor-
towy
kom-

pleks WKS
Gwardia obej-
mował kiedyś co
najmniej trzy bo-
iska piłkarskie, halę
treningową, basen
pływacki, a w tym
wszystkim mieściły się
jeszcze regularne urządzenia
lekkoatletyczne z pełnowymia-
rową bieżnią i boiskiem do rzu-
tów. Wszystko to - z upływem
lat - obracało się stopniowo w
ruinę. A główną przyczyną nie-
szczęścia był brak porozumie-
nia odpowiednich władz w spra-
wie nowej formuły prawnej
użytkowania przez klub obiektu
przy Racławickiej (jak również
tzw. Hali Gwardii w centrum
miasta). 

Dawnymi laty grająca w
I lidze (ówczesnej eks-
traklasie) drużyna pił-

karska gwardzistów, nosząca
pieszczotliwe miano harpago-
nów, należała do najlepszych ze-
społów w kraju. Zainteresowa-
nie jej występami było tak duże,
że przez pewien czas ekipa Stani-
sława Hachorka (środek napa-
du), skrzydłowego Krzysztofa
Baszkiewicza („Baśki”) i bram-
karza Tomasza Stefaniszyna roz-
grywała ligowe mecze na Stadio-
nie Dziesięciolecia, gromadząc
za każdym razem po 40 000 wi-
dzów. W schyłkowym okresie
PRL w barwach Gwardii wystę-
powali kolejni świetni piłkarze
ze stoperem Władysławem Żmu-

dą i napastnikiem Dariuszem
Dziekanowskim na czele.

Sekcja lekkoatletyczna
grupowała potężną ga-
lerię sławy, w tym mi-

strza olimpijskiego w pchnięciu
kulą Władysława Komara oraz
rekordzistki świata w biegu na
100 metrów przez płotki - Tere-
sę Sukniewicz i Grażynę Rabsz-
tyn. Bokserzy stołecznej Gwardii
stanowili opokę reprezentacji
narodowej, mając takich gwiaz-
dorów jak mistrzowie olimpijscy
Jerzy Kulej i Jerzy Rybicki ,
jak wicemistrz
igrzysk 1960

w Rzymie Tade-
usz Walasek oraz ich
następcy bracia – Grzegorz i Pa-
weł Skrzeczowie. Mało tego,
jeszcze w latach dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku gwar-
dyjskie barwy reprezentował
dzisiejszy arcymistrz pięści na
ringach zawodowych - Ukrainiec
Wołodymir Kłyczko. 

Dziś jeden z najlepszych
w Polsce klubów spor-
towych dogorywa. Nie

tylko dlatego, że niedostatek fun-
duszy nie pozwala na osiąganie
wielkich sukcesów sportowych,
lecz przede wszystkim z uwagi
na usuwający się zawodnikom
grunt pod nogami. Jeszcze w cza-
sach, gdy ministrem spraw we-
wnętrznych był gen. Czesław
Kiszczak, jedno z bocznych boisk
piłkarskich przy Racławickiej zo-
stało zabudowane, a teraz biu-
rowce mają stanąć na całym tere-
nie - bo taka jest decyzja Komen-
dy Głównej Policji, obecnego dys-
ponenta gwardyjskiego obiektu.

Próbuje jeszcze walczyć o byt klu-
bu pełnomocnik zarządu generał
Mirosław Gawor i grupa zaprzy-
jaźnionych prawników. Jeszcze
wygrywają w niektórych spra-
wach przed sądem, ale los Gwar-
dii jest już przesądzony. 

Upadek klubu to akurat
pół biedy. Gorzej, że
Warszawa traci kolej-

ne miejsce do uprawiania spor-
tu. A traci konkretnie Mokotów,
na którym już nie

ma drugiego w dzielnicy stadio-
nu - Warszawianki.  Ten stadion
piłkarsko-lekkoatletyczny pozo-
stawał długo zdewastowany, ale
kilkanaście lat temu pojawiła się
realna szansa modernizacji i po-
łożenia tartanowej bieżni. Nie-
stety, władze miasta wolą wa-
dzić się z klubem w kwestiach
prawnych niż zbudować nową
bazę, żeby młodzież mogła tre-
nować. W efekcie na miejscu sta-
dionu powstały małe boiska pił-
karskie, wykorzystywane przez
klub w celach komercyjnych. 

P ełniący od niedawna
funkcję prezesa War-
szawianki lekkoatle-

tyczny trener Jacek Zamecznik
wyjaśnia:

- Ostatnie posunięcia władz
miasta świadczą, że dąży się do
ubezwłasnowolnienia klubu. Ja-
ko jedyny z klubów warszawskich

spełniających odpowiednie kryte-
ria w zakresie sportu młodzieżo-
wego Warszawianka nie dostała
ani grosza - po rozstrzygnięciu
komisji działającej przy wydziale
sportu ratusza. Tym sposobem
urzędnicy dają demoralizujący
przykład działania wbrew pu-
blicznemu interesowi i całkowicie
lekceważą przyjęte oficjalnie kry-
teria. A mówię to z całą odpowie-
dzialnością również jako prezes

Warszawsko-Mazo-

wieckiego Okręgowego Związku
Lekkiej Atletyki. 

Miasto wygrało z nami
proces, wykazując,
że akt przekazania

klubowi terenu przy Merliniego
w użytkowanie wieczyste obar-
czony był drobnym błędem for-
malnym. Sąd jednak zalecił, by
ten drobiazg naprawić i żeby
klub nadal działał lege artis. Nie-
stety, władze Warszawy ponow-
nie próbują zabrać klubowi zaj-
mowany teren i robią wszystko
co mogą, by nam utrudnić statu-
tową działalność. 

J eszcze w 2009 propono-
waliśmy miastu przeję-
cie 5 hektarów gruntu,

na którym zbudowany był stary
stadion, bo wtedy przy dopłace-
niu 5-6 mln złotych do 16-milio-
nowego funduszu z Minister-
stwa Sportu i Turystyki można

było pokusić się o wzniesienie
nowoczesnej areny lekkoatle-
tycznej. Tym bardziej, że mieli-
śmy w ręku gotowy projekt. Ale
i ta nasza propozycja została od-
rzucona, więc potrzeby królowej
sportu w południowej części
miasta nie są zaspokojone. Co
tu zresztą mówić o południu
Warszawy, skoro w całym mie-
ście lekkoatleci prawie nie mają
gdzie trenować. Stadion AWF
jest w opłakanym stanie i służy
głównie studentom. Najlepszy

w mieście stadion Orła na
Grochowie pozo-

staje prak-

tycznie za-
mknięty dla młodzieży

z powodu wygórowanych cen
wynajmu, co jest skandalem, bo
wybudowano go za pieniądze
samorządowe. No i wreszcie naj-
lepszy kiedyś stadion Skry ledwo
zipie, bo klub również musi wa-
dzić się z miastem, które chyba
nie zamierza utrzymywać funk-
cji sportowej terenów przy Wa-
welskiej - ubolewa prezes Za-
mecznik.

Prezes Skry Krzysztof Ka-
liszewski ma jeszcze
gorsze zdanie o wła-

dzach stolicy:
- Podobnie jak w wypadku

Warszawianki próbowano skró-
cić nam okres użytkowania. Na
szczęście sąd stanął po naszej
stronie. Teraz miasto wyciąga ja-
kieś dziwne ekspertyzy, mające
przesądzić sprawę na jego ko-
rzyść. My tymczasem prowadzi-
my regularną działalność statu-
tową. Wyremontowaliśmy bież-
nię stadionu głównego, kładąc

nowy tartan. Zainwestowaliśmy
też w boisko do rzutów, na któ-
rym trenuje największa gwiazda
klubu, wicemistrzyni olimpijska
w rzucie młotem Anita Włodar-
czyk. W samej sekcji lekkoatle-
tycznej trenuje 120 osób. Oprócz
Anity z tego grona do reprezen-
tacji na rozpoczynające się w so-
botę mistrzostwa świata w Mo-
skwie PZLA powołał oszczepni-
ka Łukasza Grzeszczuka, który
trenuje razem z zawodnikiem
Warszawianki Marcinem Kru-
kowskim, również reprezentan-
tem na Moskwę - mówi prezes
Kaliszewski, pełniący poza
wszystkim funkcję trenera zna-
komitej młociarki.

Zobiektów Skry ko-
rzystają zawodnicy
Gwardii, Legii, Po-

lonii, Warszawianki i Or-
ła (!), jak również wyż-

sze uczelnie, jak Uni-
wersytet Warszaw-

ski, Akademia
Medyczna i
SGGW. Lekcje
w.f. prowadzą
na Skrze dwie
okoliczne
szkoły. Klub
jest oazą rug-
by i daje boiska
do treningów

piłkarzom i gra-
czom futbolu

amerykańskiego.
Przy Wawelskiej jest

też ścieżka biegowa,
na której prowadzi zaję-

cia dawny lekkoatleta Skry
Paweł Januszewski.

A le co z tego, skoro wła-
dze miasta nawet nie
przymierzają się do po-

czynienia sportowych inwesty-
cji na Skrze, gdzie trybuny sta-
dionu głównego, podobnie jak
baseny, od lat pozostają w całko-
witej ruinie. Baza piłkarska
(mam na myśli boiska pełnowy-
miarowe) i lekkoatletyczna w
Warszawie się kurczy. Jak na iro-
nię, zlikwidowano wszystkie
boczne boiska przy Stadionie
Narodowym i już mało kto pa-
mięta jak młode talenty piłkar-
skie dało się wyławiać na bło-
niach Stadionu Dziesięciolecia.
Jeśli chodzi o lekkoatletykę, to
mistrz olimpijski w pchnięciu ku-
lą Tomasz Majewski musi dzień
w dzień jechać przez całe miasto,
by dotrzeć na AWF, bo ani na Ur-
synowie, gdzie mieszka, ani na
Mokotowie, nie znajdzie warun-
ków do treningu. Za to gdy przy-
wozi z igrzysk kolejny złoty me-
dal, miejscy prominenci chętnie
grzeją się w blasku jego sławy.
Już nawet nie chcę pytać, dla-
czego im nie wstyd. 

M a c i e j  P e t r u c z e n k o
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

MMaałłee bbooiisskkaa ppiiłłkkaarrsskkiiee zzaammiiaasstt ssttaaddiioonnuu WWaarrsszzaawwiiaannkkii

SSłłaawwnnyy bbiieeggaacczz,, aa ppootteemm ddyyrreekkttoorr
kklluubbuu JJaann WWeerrnneerr bbrroonniiłł GGwwaarrddiiii
jjaakk RReejjttaann,, aallee nniiee zzddoołłaałł uurraattoowwaaćć..
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LOMBARD - POŻYCZKI pod
zastaw, skup złota i srebra, 
al. KEN 97 lok.19, 
tel. 22 299-39-29, 531-501-301

AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 504-017-418

ANTYKI, monety, 
znaczki, pocztówki, 

meble, obrazy, srebro, 
22 235-38-79, 
601-235-118

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

1-2 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

3-4 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

BEZPOŚREDNIO od zaraz 
3-pokojowe wynajmę studentkom
pracującym, 510-788-505

SPRZEDAM 52 m2,
dwupokojowe, wysoki standard,
ul. Górczyńskiego 24, blisko metra
Imielin, c. 365 tys. zł, 
do negocjacji, 518-127-042

ABSOLUTNY SKUP AUT 
z lat 1997 - 2010. 

Dojazd do klienta. 
Gotówka, 

608-174-892

AUTO każde kupię, całe,
uszkodzone, prod. po 1998
r.,gotówka, 730-750-888

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

Z POWODÓW LOSOWYCH
sprzedam samochód NISSAN
PRIMERA TD 2.0,  rok. 1997, stan
dobry, 22 643-14-57, 519-803-083

HISZPAŃSKI, 507-087-609
KOMPUTER od podstaw, 

698-166-368
MATEMATYKA,

22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27
MATEMATYKA poprawki,

matury, dojeżdżam, 504-057-030

DZIAŁKA budowlano-usługowa
przy trasie 722, tel. 602-77-03-61

GRUNT rolny 1,10 ha Prażmów,
602-77-03-61

GRUNT rolny 7 ha Prażmów,
602-77-03-61

DODATKOWA praca dla
czynnego handlowca, 
500-404-362

DO PRALNI chemicznej - z
doświadczeniem zatrudnię, 
516-196-557

EMERYT/RENCISTA do
sprzątania bloków i terenów
przyległych, 695-151-785 po 18

KONSTRUKTOR - wyroby z
blachy, Gołków k. Piaseczna,
casmet-system@wp.pl

POGOŃ zatrudni agentów
ochrony Parku Wodnego

“Moczydło” do 40 lat, stawka
5-7 zł/h, 605-55-77-57

ZATRUDNIĘ fryzjerkę Ursynów,
604-254-116

ZATRUDNIMY panie na
stanowisko salowej z orzeczoną 
II grupą inwalidzką (stopień
umiarkowany). Miejsce pracy:
Śródmieście. Wymagana
książeczka sanepidu. 
Kontakt: 698-698-071

OPIEKA nad grobami
tanio i solidnie
500-336-607

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

WRÓŻKA, 504-636-366
ZIEMIĘ przyjmę w okolicy

Zalesia Górnego, 607-167-493

ANTENY, 603-375-875

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

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 663-163-070
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLENIA budynków,

poddaszy, malowanie elewacji,
kilkunastoletnie doświadczenie,
501-62-45-62

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GAZOWE kotły, piecyki,

kuchnie - serwis, montaż;
hydraulika, 600-709-630

GLAZURA, gładź, malowanie,
507-470-980

HYDRAULIKA, remonty 
602-651-211 

KOMPUTERY - pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, tel. 22 894-46-67,
602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, Pasaż

Ursynowski 9, 
tel. 22 644-26-05, 

601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

LUSTRA w domu klienta 
602-27-17-18

MALARSKIE, tapetowanie, 
22 644-94-55, 607-775-259,
www.malarskieursynow.pl

MALOWANIE, szpachlowanie,
referencje, 722-920-650

MEBLE na wymiar, przeróbki,
produkcja, naprawa, 
22 773-15-13, 504-824-568

NAPRAWA - chłodnie, lodówki,
pralki, 502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

22 643-16-65, 501-156-079

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

ORGANIZACJA CATERINGU
imprez, konferencji, warsztatów.
Cafe Niespodzianka, 797-676-901,
ul. Marszałkowska 7

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

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY, 514-622-499

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

REMONTY, wykończenia, 
503-321-785

ROLETY, PLISY, ŻALUZJE,
VERTICALE, MOSKITIERY,
MARKIZY, 602-380-218, 
22 641-18-85

ROLETY, siatki przeciwko
owadom 602 27 17 18

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki kuchenne, szafy
wnękowe na wymiar, 
22 641-34-38, 604-637-018

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

ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, ogrodzenia,
konserwacje, 601-36-22-82

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

TYNKI gipsowe, cementowo-
wapienne, 511-529-965,
www.budax.pl 

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

ŻALUZJE, rolety 602-380-218,
22 641-18-85

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

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

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński 
22 644-79-28, 601-313-313

LEKARZ INTERNISTA - wizyty
domowe, 508-216-824

LEKARZ seksuolog, 
22 825-19-51

ODCHUDZANIE - GRUPY
WSPARCIA, przyjazna atmosfera,
zaskakująca skuteczność, tanio,
anna@klubrownowagi.pl, 
601-198-197
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 
TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355 

CCzzwwaarrtteekk,, 88 ssiieerrppnniiaa,, 1111..0000-
1133..0000:: PLENER MALARSKI DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach
akcji „Lato w mieście” (finanso-
wanej ze środków Dzielnicy Ursy-
nów m.st. Warszawy). Udział w
PLENERZE jest bezpłatny. PLE-
NER odbędzie się w bezpośred-
nim sąsiedztwie Domu Sztuki, w
pobliżu wejścia do pracowni pla-
stycznych placówki. Jeśli pogoda
nie dopisze, PLENER przeniesie
się… do wnętrza Domu Sztuki.

WWttoorreekk,, 1133 ssiieerrppnniiaa,, 1111..0000-
1122..1155 ii 1122..1155-1133..1155:: „Letnie Za-
bawy Dłutem i Kredką” – ostat-
nie już warsztaty plastyczne
podczas akcji „Lato w mieście”.
Uczestnictwo bezpłatne. Zapisy
w sekretariacie Domu Sztuki.

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na wystawę malarstwa Kon-
rada Wieniawy-Narkiewicza. Au-
tor prac urodził się w 1967 roku
w Warszawie. W 1993 roku uzy-
skał tytuł magistra sztuki na Wy-

dziale Grafiki Państwowej Wyż-
szej Szkoły Sztuk Plastycznych
w Łodzi. Swoją twórczość pre-
zentował w kraju oraz w Austrii,
Belgii i Japonii. 

PPaarrkk KKuullttuurryy ww PPoowwssiinniiee
uull.. MMaaśśllaakkóóww 11

1100 ssiieerrppnniiaa ((ssoobboottaa)),, ggooddzz..
1111::0000 – turniej tenisa stołowe-
go (IV). Czwarte spotkanie z roz-
grywanych w cyklu turniejów te-
nisa stołowego na otwartym po-
wietrzu. Zawody odbywają się
na terenie wokół wypożyczalni
sprzętu sportowego wg nastę-
pującego planu:

- kat. wiekowa: młodzież  do
16 lat; zapisy: od 10.30 do 10.50;
początek gier: młodzież - godz
11:00,

- kat. wiekowa: dorośli  powy-
żej 16 lat; zapisy: od 10.30 do
12.00; początek gier: dorośli -
godz 12:15,

Zapisy prowadzone są w dniu
zawodów w biurze zawodów
przy wypożyczalni, udział w tur-
nieju jest bezpłatny.

1111 ssiieerrppnniiaa ((nniieeddzziieellaa)),, ggooddzz..
1144::0000 –X jubileuszowy Przegląd
Piosenki Wojska Polskiego. Ju-
bileuszowy przegląd piosenki o
charakterze patriotycznym. 

CCeennttrruumm KKuullttuurryy 
ww PPiiaasseecczznniiee 

uull.. KKoośścciiuusszzkkii 4499

1111 ssiieerrppnniiaa –– ggooddzz.. 1155..0000 – ak-
cja RYNEK GODZINA 15.00. W
programie: koncert „SAMI SWOI”
– zespół „Kłosowianki” ze Złoto-
kłosu, zespół „Leśne Echo” z Choj-
nowa, chór „Złota Jesień” Związ-
ku Emerytów i Rencistów w Pia-
secznie oraz Piaseczyńska Orkie-
stra Dęta. Pl. Piłsudskiego, RYNEK

1155 ssiieerrppnniiaa –– ggooddzz.. 1100..0000 –
Święto Wojska Polskiego oraz
Rocznica Bitwy Warszawskiej.
Kwatera Wojenna 1939 – 1945,
cmentarz parafialny.

2244 ssiieerrppnniiaa –– ggooddzz.. 1122..0000 – Uro-
czystości z okazji rocznicy walk
powstańczych w Lasach Chojnow-
skich. Leśna Polana, Pilawa.

Więcej informacji na
www.kulturalni.pl.

NN ajlepszajlepsz e na we na w akak acac je...je...
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje PPaawweełł ZZdduullsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

R e d .  Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Szanowny Panie Redaktorze!
W pełni zgadzam się z Pań-

skimi opiniami przedstawionymi
w „Cud techniki tydzień leciał z
Ameryki” oraz „Bo Czech to wiel-
ki przytomniak”. Za PRL-u nasi
władcy lizali dupę Towarzyszom
Radzieckim, później uzasadnia-
jąc to obawą przed „silniejszym
bratem”. Władcy RP liżą Janke-
som z przyzwyczajenia i tradycji
ojców. A Jankesi mają nas tam,
gdzie plecy swą szlachetną na-
zwę tracą. Zresztą, „lizidupów”
wszyscy mają tamże.

Amerykański F-16 był od po-
czątku skandalem, do umowy
offsetowej wliczono wszystkie
przedsięwzięcia Jankesów roz-
poczęte lata całe przed umową
na nieloty, a i tak offset nie został
zrealizowany. Szwedzkie Grip-
peny natomiast zostały oplute

przez naszych zdyscyplinowa-
nych „ekspertów” wojskowych.
Później Wielki Brat przeczołgał
nam na lotnisku prezydenta, by
nam pokazać swoją przyjaźń. Te-
raz olał nas Boeing, zapewne za
aprobatą rządu USA. Ameryka-
nie nie muszą nawet płacić na-
szym decydentom łapówek, bo
przecież klęczącym nie trzeba.

Posłaliśmy naszych żołnierzy
na amerykańską wojnę o ropę
w Iraku. Posłano ich też do Afga-
nistanu i, aby pokazać jacy je-
steśmy porządni, aresztowano
ich za udział w walkach i część z
nich skazano. Żołnierzy za wyko-
nywanie rozkazów na wojnie!
Do zniesienia wiz dla Polaków
też nie doszło. Uważano, że
przystąpienie Polski do Unii Eu-
ropejskiej rozwiąże tę sprawę,
bo jako obywatele unijni nie bę-
dziemy musieli mieć wiz do
USA. Okazało się, że „tu babcia

koszyk nosi”. Ponieważ znosze-
nie obowiązku wizowego za-
wsze jest procesem dwustron-
nym, należałoby uznać, że Ame-
rykanie nie wykonali tego ruchu
po swojej stronie i wprowadzić
obowiązek posiadania wiz dla
Jankesów przyjeżdżających do
Polski. Wszyscy „lizidupcy” będą
oczywiście protestować, a że
sprawują w Polsce rządy od po-
nad dwudziestu lat, jedyna sen-
sowna decyzja nie zostanie nig-
dy podjęta.

Powinno nas być może pocie-
szać to, że nasi aroganccy rzą-
dzący od ponad dwudziestu lat
mają jednak kogoś, przed kim
gną się jak trzcina na wietrze i
pełzają mu u stóp. Ja osobiście
mam taką pociechę tam, gdzie
wzrok nie sięga.

P o z d r a w i a m
P a w e ł  Z a w i s t o w s k i

( A d r e s  e - m a i l  z n a n y  r e d a k c j i )

Frog Race
Już po raz piąty w pierwszą sobotę września Stowarzyszenie Kondycja zaprasza do

podwarszawskiego Żabieńca na sympatyczną imprezę biegową dla całych rodzin pod nazwą Frog Race
(Wyścig żab). Każdy znajdzie dla siebie odpowiedni dystans, czy to w biegach dziecięcych: od 100 m
w przypadku przedszkolaków do 1000 m młodsze nastolatki, czy w biegach głównych na 5 lub 10 km.
Trasa ma charakter przełajowy i wiedzie duktami leśnymi na terenie Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego, start i meta w obiekcie Zimne Doły. Wraz z biegiem głównym rozegrana będzie także
rywalizacja w konkurencji Nordic Walking na dystansie 5 km. Jak zwykle za przystępną cenę (30 złotych
przy zapisie w pierwszym terminie) organizatorzy oferują wiele atrakcji: numer wraz z elektronicznym
chipem do pomiaru czasu, koszulka techniczna z logo biegu, a po ukończeniu biegów pyszny posiłek
regeneracyjny i niespodzianka. Jak co roku także losowanie nagród. Dodatkowym atutem Frog
Race’u jest niezapomniana piknikowa atmosfera przy, miejmy nadzieję, pięknej pogodzie. Bieg
współorganizowany jest ze środków finansowych Gminy Piaseczno. Więcej szczegółów, a także
formularz zapisów elektronicznych na stronie organizatora: www.frograce.pl.

Z a p r a s z a m y  S t o w a r z y s z e n i e  K o n d y c j a

Vagabundus
NNiieeddzziieellaa 1111..0088..22001133 (Okolice Garwolina) – wycieczka rowe-

rowa na trasie Ruda Talubska -Wilga- Mariańskie Porzecze- Gar-
wolin (ok. 60 km drogami utwardzonymi). Wyjazd poc. KM
716 W-wy Centr. o 09:40, przyjazd do Rudy Talubskiej o 11:12.
Zbiórka na stacji Ruda Talubska.Powrót poc. KM 716 z Garwo-
lina o 19:28. Zalecany zakup biletu wycieczkowego powrotne-
go do Rudy Talubskiej. Prowadzi: Anna Owczarczyk (e-mail:
anna.owczarczyk@op.pl)

CCzzwwaarrtteekk 1155..0088..22001133 (Śladami Bitwy Warszawskiej) – Trady-
cyjna wycieczka rowerowa w 93. rocznicę Bitwy Warszawskiej
na trasie Metro Słodowiec -Podleśna - Las Bielański - Most Płn -
Płudy-  Olesin - Zdziarska - Las Drewnicki -  Struga - Słupno -
Cmentarz [cm. 1920r ] -Ciemne -  Kobyłka - Ossów - Zielonka sta-
cja PKP (ok. 65 km). Powrót z Zielonki pociągiem.

Zbiórka o godz. 09:00 przy stacji metra Słodowiec, wyjście po-
łudniowe u zbiegu ul. Żeromskiego i Marymonckiej. Prowadzi:
Krzysztof Jaroń (tel. 504 406 184, e-mail: barni1811@op.pl)

SSoobboottaa 1177..0088..22001133 (Warsaw by Night bis) – wieczorna wy-
cieczka po Warszawie na trasie: Wąwozowa – Nowoursynowska
– Fosa – Dolina Służewiecka – most Siekierkowski – Wybrzeże
Szczecińskie – Wybrzeże Helskie – most Gdański –  metro Mło-
ciny – Kasprowicza –  Władysława Broniewskiego –  Zygmunta
Słonimskiego – Wybrzeże Gdańskie (park fontann) –  Mariensz-
tat – Browarna –  Rozbrat – Al. Ujazdowskie – Dolina Służe-
wiecka – Al. Komisji Edukacji Narodowej 61.

UWAGA: obowiązkowe oświetlenie roweru, przednie i tylne.
Zalecane kamizelki odblaskowe.

Zbiórka o godz. 19:00 przy stacji metra Kabaty (wyjście obok
Tesco). Prowadzi: Wiesław Całka (e-mail: wieslaff1104@wp.pl).
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