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Sąd sądem, a Prawo i Sprawiedliwość musi być...

D

obrze się oglądało filmową
komedię Sylwestra Chęcińskiego „Sami swoi”, bo łatwo rechotać, oglądając kogoś, kto
się wygłupia na ekranie. W prawdziwym życiu jednak, gdy się ludzie zaperzą, nie każdemu jest
akurat do śmiechu. Ledwie parę
dziesiątków lat temu na terenach
zwanych w naszej nomenklaturze
Kresami najpierw zaperzała się
ludność polska, zwłaszcza urzędnicy państwowi, którzy w religijnym
uniesieniu doszli w 1938 do wniosku, że najlepszą formą głoszenia
Dobrej Nowiny będzie spalenie 109
cerkwi. I jak pomyśleli, tak zrobili.
Potem – dla odmiany – zaperzyli
się Ukraińcy, którzy poszli o krok
dalej i zamiast palić w rewanżu
polskie kościoły i domostwa, zaczęli po prostu rżnąć „Lachów”. No
i od czasu rzezi wołyńskiej znane
powiedzenie „strachy na Lachy”
straciło nagle żartobliwy sens.
asi powojenni przesiedleńcy ze Wschodu zabrali ze
sobą na tak zwane Ziemie
Odzyskane specyficzny kresowy
humor i obyczajowość, wyrażoną
chociażby w genialnie napisanych
przez Andrzeja Mularczyka dialogach „Samych swoich”. Któż nie
pamięta charakterystycznej wypowiedzi babci Pawlakowej: „Sąd
sądem, a sprawiedliwość musi być
po naszej stronie”? Co ciekawe,
taki sam typ myślenia charaktery-

N

zował wiele politycznych ekip, władających Polską, zarówno w jej
okresie „ludowym”, jak i w minionych 27 latach. Teraz zaś filozofię,
jaką prezentowała babcia Pawlakowa, mamy jakby w skali makro, czyli te tam Sądy Najwyższe i
insze Trybunały Konstytucyjne
niech se bedom, a Prawo i Sprawiedliwość – niezależnie od nich –
musi być po właściwej stronie. I
dobrze jest wpaść do kogoś na
przyjacielską pogaduchę, ale na
wszelki wypadek lepiej mieć granat w kieszeni.
yndrom określany jako „Sami swoi” jest bowiem nieodłącznym elementem polityki,
a ponoć najdosadniej powiedział o
tym przed laty Marek Kuchciński
(dzisiaj marszałek Sejmu), który
triumfalizm Akcji Wyborczej Solidarność wyszydził trzema ekspresyjnymi słowami „Teraz k.....rwa
my!” I to hasło jest powtarzane do
dzisiaj w eleganckim skrócie TKM,
znajdując bez trudu kolejnych wyznawców. Powierzanie wszystkich
ważnych i lukratywnych stanowisk
samym swoim to najprostszy sposób stworzenia potężnego regimentu politycznej klienteli. Za komuny
wyrażało się to w formule BMW
(bierny, mierny, ale wierny), w
wojsku wyrażanej słowami „nie
matura, lecz chęć szczera zrobi z
ciebie oficera”.
rudno nie zauważyć, iż do
programu TKM z wielką
chęcią dołącza się u nas nawet Kościół, nie bacząc na nauki,
głoszone przez papieża Franciszka, który zamiast wywyższania się
nad tłumem wiernych zaleca księżom, a zwłaszcza hierarchom,
skromność i pokorę, przestrzegając, by w żadnym państwie nie dochodziło do łączenia ołtarza z tronem, czyli religii z polityką.

RYS. PETRO/AUGUST
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powołuje się on na to, że wydanie
owej kamienicy jemu i pozostałym
spadkobiercom zostało nakazane
za warszawskiej prezydentury wywodzącego się z Prawa i Sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego, a
sam akt przekazania nastąpił, gdy
komisarzem Warszawy był reprezentujący tę samą formację Kazimierz Marcinkiewicz. Zdaje się
jednak, że w sensie prawnym okoliczności te niczego nie zmieniają.
arówno BGM, jak i Samorządowe Kolegium Odwoławcze, żeby już nie czepiać
się prokuratury i sądów, dopuszczały przez wiele lat do prawnej
wolnoamerykanki reprywatyzacyjnej, opartej na zasadzie: wszystkie chwyty dozwolone. W efekcie
dorabiała się grupa cwaniaków,
niemająca nic wspólnego z legalnymi właścicielami lub ich spadkobiercami, a najwięcej traciło na tym
samo miasto. Dopiero tak zwana
mała ustawa reprywatyzacyjna,
podpisana niedawno przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, pozwoli
choć w części powstrzymać zakusy
sprytnych grabieżców. Tygodnik
„Passa” – wysiłkiem red. Tadeusza
Porębskiego – odkrył przynajmniej
jeden reprywatyzacyjny przewał –
przy ulicy Narbutta 60, a przy okazji zdekonspirował cały szereg funkcjonariuszy państwowych i samorządowych, którzy wprost stawali
na głowie, żeby przewału bronić.
Zobaczymy, czy teraz za to wszystko bekną. Minister sprawiedliwości
Zbigniew Ziobro zapowiada, że do
aresztu mają nareszcie trafiać nie
ofiary przestępstw, lecz sami przestępcy. Bo niezależnie od tego, jak
nazywa się pewna partia, prawo i
sprawiedliwość w Polsce muszą być.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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ymczasem dzisiejsza władza w Polsce wkracza na
kolejne Ziemie Odzyskane.
Jedną z tych ziem ma być wkrótce miasto stołeczne Warszawa.
Prezydent Hanna GronkiewiczWaltz kilkakrotnie już wspominała, że w stołecznym ratuszu
spodziewa się aresztowań. A mogą one nastąpić nie tylko tam.
Podłożem spodziewanej akcji ma
być reprywatyzacja, przeprowadzana tylko pozornie „na dziko”.
Problem zwrotów nieruchomości
zagrabionych albo – jak kto woli
– upaństwowionych względnie
skomunalizowanych w czasach
„Polski Ludowej” dotyczy wprawdzie nie tylko Warszawy, ale wła-

śnie w stolicy najwięcej komplikacji rodzi ogłoszony w 1945 „dekret Bieruta”.
jednaj strony mamy bowiem walczące o odzyskanie mienia swoich członków
stowarzyszenie „Dekretowiec”, z
drugiej starającą się o utrzymanie własności komunalnej ekipę
„Miasto jest nasze”, no a z trzeciej
– ratusz z nieszczęsnym Biurem
Gospodarki Nieruchomościami.
Za sprawą długoletniego dyrektora Marcina Bajki BGM stworzyło
dla swoich urzędników iście bajkowy krajobraz miasta, w którym
jest wszystko do wzięcia, ale tylko
przez „samych swoich”. Aż głupio
to powiedzieć, ale w gronie benefi-
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cjentów reprywatyzacji, polegającej na sięganiu po cudze, znalazł się nawet małżonek pani prezydent, wywianowany po części
kamienicą przy ul. Noakowskiego 16, tuż po wojnie – jak informują rozliczne media i jak wynika z
wyroków sądowych – zwyczajnie
ukradzionej żydowskim właścicielom. Tak w każdym razie przedstawiono to opinii publicznej i trudno się dziwić, że ludzie nie są w
stanie pojąć, o co w tym wszystkim chodzi i pytają, czy pan Andrzej Waltz, dziedziczący część
owej majętności, to w końcu legalny spadkobierca, czy – nie owijając w bawełnę – paser. Żeby nie
było wątpliwości natury etycznej,
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Ciąg dalszy historii domów komunalnych..

Nowa elewacja na Kłobuckiej
Nowe informacje w sprawie budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej. Zapowiada się szczęśliwy koniec długiej historii odpadających płytek – na budynku przy ul.
Kłobuckiej 14 pojawi się nowa elewacja. Oczywiście, pierwszym niezbędnym krokiem jest demontaż obecnej.
Jak informują ursynowscy urzędnicy, „W dniu 24 sierpnia wpłynęła decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) o konieczności demontażu obecnej elewacji. Decyzja jest
wynikiem wystąpienia Urzędu Dzielnicy Ursynów o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynku. Prace demontażowe zostaną zlecone tak szybko, jak tylko pozwalają na to przepisy.”.
Wydaje się jednak, że decyzje na poziomie dzielnicy, aby wykonać zdecydowane kroki w sprawie
domów komunalnych, zapadły wcześniej. W poniedziałek, 22 sierpnia, odbyło się spotkanie z mieszkańcami budynku. W czasie tego spotkania przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Ursynów poinformowali mieszkańców o planowanym zakresie prac oraz zebrali uwagi, które pozwolą na przeprowadzenie zmiany elewacji tak, aby była ona jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców.

„Ursynowska Kumulacja Aktywności” na Służewcu

Biegiem po trawie!
Już 4 września na torze Wyścigów Konnych Służewiec odbędzie się sportowy
piknik rodzinny Ursynowska Kumulacja
Aktywności. Piknik organizuje Urząd
Dzielnicy Ursynów we współpracy z Fundacją LOTTO Milion Marzeń.
„W zeszłym roku rozpoczęliśmy współpracę z
Fundacją LOTTO Milion Marzeń, która zaowocowała bardzo udanym piknikiem. W tym roku kontynuujemy wspólne działania, czego efektem jest
sportowy piknik rodzinny Ursynowska Kumulacja Aktywności. Uważam, że jest to świetna sprawa, ponieważ dzięki obecności znanych sportowców, w tym olimpijczyków, impreza zyska niepowtarzalny charakter” – mówi o pikniku i współpracy z fundacją Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.
Faktycznie znanych sportowców nie zabraknie. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z urzędu „na specjalnie przygotowanych sportowych
stacjach do aktywności zachęcać będą m. in.: wioślarze Kajetan Broniewski i Michał Słoma, koszykarze Katarzyna Dulnik i Wojciech Urbaniak, biathlonistki Agnieszka Cyl i Dorota Zuberska, snowboardziści i narciarze alpejscy Mateusz Ligocki, Łukasz Ligocki i Jakub Ilewicz, lekkoatleci Lidia Chojecka, Anna Jesień, Grzegorz Sudoł i Rafał Kownatke oraz szermierze Monika Johne i Mateusz
Górski. Obecni będą także złoci medaliści olimpijscy: Renata Mauer-Różańska, Paweł Nastula i Ma-

rek Kolbowicz oraz tegoroczna brązowa medalista olimpijska Joanna Leszczyńska”.
Kulminacyjnym wydarzeniem pikniku będzie
piąta odsłona „Wielkiej Ursynowskiej” – wyjątkowego biegu po służewieckim hipodromie. Wciąż
można zapisać się na bieg na stronie internetowej
www.wielkaursynowska.pl. Warto przypomnieć
że „Wielka Ursynowska” odbywa się po nawierzchni trawiastej – dokładnie tam gdzie rozgrywane są
gonitwy koni. Do przebiegnięcia są dwa okrążenia toru, czyli około 5 km. Jest to wyjątkowa okazja, bo tor rzadko wykorzystywany był w ten sposób. W 1987 roku odbyły się tutaj Mistrzostwa
Świata w Biegach Przełajowych, a w 2010 r. cykl
kameralnych zawodów Grand Prix Wyścigów.
Bieg jest wyjątkowy także z innego powodu – już
po raz drugi uczestnicy będą mogli sprawdzić jak
po kilkucentymetrowej długości trawie służewieckiego toru biega się na bosaka.
Po zakończeniu biegu dzieci, młodzież i dorośli będą mogli spróbować swoich sił w sportowej
rywalizacji pod okiem utytułowanych sportowców. Aktywność uczestników animacji nagradzana będzie pamiątkowymi medalami i dyplomami.
Nie zabraknie rewii konnej i pokazów woltyżerki
oraz zabaw najmłodszych w strefie dmuchańców.
Uczestnicy wydarzenia będą mogli również obejDecyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie pozostawia złudzeń co do obecrzeć emocjonujące wyścigi konne, w tym Gonitwę
nego stanu budynku. W uzasadnieniu czytamy m. in.: „Okładzina jest w złym stanie techniczo Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursynów.
nym, polegającym głownie na odpadaniu pojedynczych płytek, całych fragmentów oraz „odparzaniu” i odspojeniu części okładziny. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest szereg czynników, z
których najważniejsze to: niewłaściwa technologia i wykonanie, zastosowanie niewłaściwych materiałów tj. rodzaju kleju” [..]. Jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, elewacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie jest w niezadowalającym stanie technicznym. Mając na uwadze powyższe, w ocenie organu nadzoru budowlanego zasadne jest nałożenie na Miasto Stołeczne Warszawa obowiązku wykonania robót budowlanych polegających na demontażu płytek ceramicznych z elewacji budynku”. Zgodnie z decyzją PINB demontaż ma nastąpić w ciągu 3 miesięcy od
uprawomocnienia się decyzji.
Jak podkreślają pracownicy ratusza, wymiana elewacji poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.
Docelowo znikną także tymczasowe zabezpieczenia, czyli drewniane daszki wokół budynku, które pojawiły się po pierwszych sygnałach o odpadających płytkach klinkierowych. Same prace budowlane związane z przygotowaniem nowej elewacji zakończą się jednak w przyszłym roku.
Komentarz Łukasza Ciołko, zastępcy burmistrza Dzielnicy: – W poniedziałek spotkałem się z mieszkańcami Kłobuckiej 14, aby poinformować ich, jakie kroki podejmujemy. W mojej ocenie bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze i dlatego podejmujemy zdecydowane kroki. Zamiast nie
dającej gwarancji sukcesu naprawy przystąpimy do wymiany elewacji na Kłobuckiej 14. Poprosiliśmy PINB o opinię w tej sprawie – 24 sierpnia otrzymaliśmy decyzję, która otwiera nam drogę do
procedury przetargowej. Jestem zbulwersowany, że w sumie nowy, dwuletni budynek wymaga nieustannych napraw, które zaczęły się tak naprawdę w pierwszych tygodniach od jego oddana do użytku – jeszcze na początku 2015 r.
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Rozmawiamy z Agatą Schirok z Fundacji „TAKI JESTEM”

Integracja z osobami niepełnosprawnymi
PASSA: Od kiedy działa fundacja, ile osób
uczestniczy w jego pracach?
AGATA SCHIROK: Fundacja TAKI JESTEM istnieje od sierpnia 2013 r – 31 sierpnia obchodzimy swoje trzecie urodziny.
Wszystkie działania są podejmowane i realizowane przez dwie osoby: przeze mnie oraz
moją siostrę Małgorzatę Schirok.

Jak mieszkańcy Ursynowa reagują na
Państwa aktywność?
Swoimi działaniami przekraczamy granice dzielnicy. Ale tak jak wszędzie, tak i tu,
najczęściej spotykamy się z akceptacją tego, co robimy.

nerowymi i wystawą, warsztaty teatralne,
turniej piłki nożnej, organizacja wolontariatu. W planach, ale to już tych dalszych,
mamy również większe projekty, m. in. organizowanie wypoczynku podczas wakacji
dla najuboższych, praktyki zawodowe i tworzenie miejsc pracy, stworzenie miejsca,
Jakie projekty udało się zrealizować?
gdzie po zakończeniu edukacji w placówW tym roku Urząd Dzielnicy Ursynów kach specjalnych osoby z niepełnosprawJakimi sprawami zajmuje się wasza orga- przyznał nam dotację na realizację zadania nością intelektualną będą nabywały umiejętnizacja?
publicznego pn. Warsztaty profilaktyczne ności zawodowych i społecznych.
Głównym celem fundacji jest inicjowanie
działań oraz aktywizowanie i wspieranie w
przedsięwzięciach kulturalnych, społecznych i zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. W działaniach podejmowanych przez nas staramy
się ukazać osobę niepełnosprawną intelektualnie jako jednostkę aktywną i twórczą,
która również może i chce pomóc, zrobić
coś dla innych, która ma uczucia, emocje i
swój sposób ich wyrażania. Swoje zamierzenia realizujemy na wiele sposobów i na różnych płaszczyznach m. in. poprzez udział
w inicjatywach twórczych i zawodowych,
organizowanie i uczestnictwo w akcjach
społecznych, kulturalnych, ekologicznych,
sportowych, imprezach publicznych. Wszystkie te działania mają stwarzać możliwości
rozwoju osobistego i kształtować kompetencje społeczne naszych niepełnosprawnych Przyjaciół.

Jakie konkretne działania są podejmowane? Jak pomagacie?
Zorganizowaliśmy cykl warsztatów teatralnych, m. in.: w Warszawskim Centrum
Pantomimy - Scena Na Woli Teatru Dramatycznego, w teatrach: Baj, Roma, Scena Stara Prochownia, Rozmaitości. Podsumowaniem tych warsztatów było I i II Spotkania
Teatralne TAKI JESTEM 2015 r., które odbyły się w Teatrze Studio oraz na Scenie Teatru
Dramatycznego Przodownik. Braliśmy
udział w warsztatach teatralnych w Teatrze
Baj w ramach Warszawskiego Tygodnia Kultury bez Barier. Fundacja zorganizowała
również zajęcia z profesjonalnym trenerem
z Dog Frisbee, imprezę sportową “Z tenisem
za Pan brat”, 22 Finał WOŚP (wraz z Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej i Ursynowskim Sztabem Mandarynka), przygotowaliśmy kalendarze na rok 2014 (z pracami plastycznymi osób niepełnosprawnych) i na
rok 2015 (ze zdjęciami), braliśmy także
udział w Dniach Ursynowa. Staramy się,
aby wszystko, co robimy, miało charakter
integracyjny. Dlatego ze swoimi działaniami
wychodzimy poza środowisko osób niepełnosprawnych, aby jak najwięcej osób miało
możliwość poznać je i ich świat. Bardzo dobrze oceniamy współpracę ze wspierającą
nas pełnosprawną młodzieżą.

Jak mieszkańcy Ursynowa mogą wesprzeć wasze działanie?
Na pewno finansowo, ale również poprzez większą otwartość instytucji i placówek edukacyjnych na nasze propozycje i
działania, włączanie się w nasze akcje,
wspieranie w formie pomocy niekonieczJakie są plany na najbliższą przyszłość? nie finansowej, np. udostępnianie nam przePomysłów mamy mnóstwo. Oto niektóre strzeni (np. sali sportowej, warsztatowej).
Rozmawiała: Ewa Bakulińska
z nich: edukacyjne warsztaty integracyjne
„Poznajmy się” dla uczniów warszawskich
W następnym numerze „Passy” przybliży(ursynowskich) szkół, konkurs fotograficzny TAKI JESTEM połączony z zajęciami ple- my historię kolejnej organizacji.

,,Bądź sobą – wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez ograniczenie
zachowań agresywnych” Projekt realizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 na ul. Mandarynki.

Kronika policyjna

Zatrzymany za kradzieże
mieszkaniowe
W ręce mokotowskich funkcjonariuszy wpadł mężczyzna
podejrzany o kradzieże mieszkaniowe. Łupem padła biżuteria
oraz sprzęt elektroniczny o łącznej wartości ponad 25 000 złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do policyjnej celi.
Funkcjonariusze wydziału
mienia mokotowskiej komendy
odnotowali kilka kradzieży
mieszkaniowych na terenie dzielnicy. Z relacji mieszkańców lokali wynikało, że znikały ich wartościowe przedmioty takie jak biżuteria, zegarki czy sprzęt elektroniczny. W związku ze zgłoszeniami funkcjonariusze przystąpili do pracy operacyjnej, celem
zatrzymania sprawcy kradzieży.
Dzięki szeroko zakrojonym czynnościom policjanci ustalili, że czy-

gu z kradzieży z mieszkania
przy ul. Modzelewskiego. Hubert Z., wykorzystując otwarte
drzwi, wszedł do jednego z
mieszkań i zabrał z niego torbę
z zawartością laptopa, gotówkę
oraz inne wartościowe przedmioty. Straty oszacowane zostały na kwotę około 25 000 zł.
Mężczyzna został zatrzymany
i przewieziony do komendy przy
ul. Malczewskiego. Funkcjonariusze ustalili, że prawdopodobnie dokonał on również ośmiu
innych przestępstw, między innymi włamywał się do samoBył czujny nawet
chodów i mieszkań.
przed służbą
Hubert Z. przyznał się do zaPolicjant jadąc do pracy rozpo- rzucanych mu czynów. Postanoznał sprawcę kradzieży mieszka- wieniem sądu został tymczasowo
niowej. Twarz podejrzanego zosta- aresztowany na okres 2 miesięcy.
ła zarejestrowana przez kamery
Areszt za kradzieże
monitoringu podczas kradzieży, do
rowerów
którego doszło kilka dni wcześniej.
Kolejny raz, dzięki czujności
33-latek podejrzany jest również o
dokonanie ośmiu innych prze- policjantów wydziału wywiastępstw, m.in. włamań do samo- dowczo patrolowego zatrzymany został mężczyzna podejrzany
chodów i kradzieży z mieszkań.
Funkcjonariusz pełniący na o kradzieże rowerów. Mariusz
co dzień służbę w wydziale do D. wpadł w ręce funkcjonariuwalki z przestępczością przeciw- szy w czasie spaceru po Mokotoko mieniu na Mokotowie jechał wie, podczas którego wybierał
właśnie do pracy. Jego uwagę swoje kolejne „łupy”. Jak się
przykuł przechodzący nieopo- okazało na jego koncie znajdodal mężczyzna. Szybko skoja- wały się inne tego typu czyny.
Podczas nocnej służby czujność
rzył, że kilka dni temu widział tę
osobę na nagraniach monitorin- patrolówki wzbudził mężczyzna

nów tych mógł dokonać 29-letni
Adam B. Funkcjonariuszom pozostało tylko ustalić miejsce aktualnego pobytu podejrzanego i go
zatrzymać.
Obserwacje jednego z lokali
na terenie Mokotowa doprowadziły do zatrzymania mężczyzny. Adam B. został przewieziony do komendy przy ul. Malczewskiego. Tam usłyszał łącznie 4 zarzuty kradzieży z mieszkań, do których się przyznał. Za
kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

przyglądający się rowerowi pozostawionemu przy ul. Chocimskiej. Funkcjonariusze rozpoznali mężczyznę którego nagrał monitoring z miejsc wcześniejszych
kradzieży jednośladów. Podjęli
obserwację osoby oraz dokonali
legitymowania. Podczas kontroli osobistej w kieszeni spodni Mateusza D. ujawnili metalowe obcęgi, które jak się później okazało służyły mu do przecinania zabezpieczeń rowerów.
Mariusz D. usłyszał 9 zarzutów za kradzież rowerów, do
których się przyznał. Został tymczasowo aresztowany na okres 3
miesięcy. Za to przestępstwo
może mu grozić kara do 5 lat
więzienia.

Zabezpiecz swój rower
przed kradzieżą
W okresie letnim wzrasta liczba kradzieży rowerów. Niezabezpieczone jednoślady giną z różnych miejsc. Aby zapobiec utracie naszych „dwóch kółek” warto zadbać o ich właściwe zabezpieczenie. Tylko w ciągu jednego
miesiąca (dane za okres 15.0515.06.2016r.) dzięki wytężonej
pracy mokotowskich, ursynowskich i wilanowskich policjantów
zatrzymano 12 osób, które na terenie Warszawy dokonywały kradzieży jednośladów. Zatrzymane

osoby usłyszały łącznie 38 zarzutów karnych. Funkcjonariuszom
udało się również odzyskać 9
skradzionych jednośladów, które w najbliższym czasie wrócą
do właścicieli. Od początku tego
roku policjanci oznakowali już
253 rowery.
Każdego roku w okresie letnim policjanci odbierają więcej
zgłoszeń kradzieży rowerów. W
wielu przypadkach osoba zawiadamiająca o kradzieży tłumaczy,
że zostawiła go „na chwilę” przed
sklepem, urzędem, przed własnym blokiem lub na dłużej na
balkonie lub klatce schodowej.
Niezabezpieczone rowery giną
też spod szkół, a nawet z terenu
własnych posesji. Powiedzenie
„Okazja czyni złodzieja” w tym
wypadku bardzo się potwierdza.
W każdym przypadku pozostawienia roweru, zwłaszcza nowego lub droższego, właściciel musi mieć świadomość, że nie wszyscy ludzie są uczciwi, a złodziej
wykorzysta każde ułatwienie.
Sposobem, który może chronić przed kradzieżą, ale przede
wszystkim pozwala na późniejszą identyfikację roweru lub jego właściciela jest jego oznakowanie.
Rejestracja w komputerowej
bazie danych odbywa się na
podstawie:

– dokumentu tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia),
– dowodu zakupu (paragon
lub faktura, umowa kupna
sprzedaży).
Każdy właściciel, zainteresowany taką formą oznakowania roweru może zgłosić się do jednostki Policji, aby skorzystać z „engravera”. Następnie informację o znakowanym rowerze wprowadzi policjant do specjalnie utworzonego
elektronicznego systemu znakowania rowerów. W ten sposób w
policyjnym systemie gromadzone będą dane o znakowanych rowerach i ich właścicielach. W przypadku kontroli rowerzysty wiadomo będzie na podstawie danych z
systemu, czy rowerem porusza się
prawowity właściciel.
Na terenie podległym KRP
Warszawa II znakowanie rowerów odbywa się w następujących terminach:
Komenda Rejonowa Policji
Warszawa II przy ul. Wita Stwosza 31 – każdą środę w godz.
17:00-19:00, tel. 22 603 34 03,
Komisariat Policji Warszawa
Ursynów ul. Janowskiego 7 –
każdy poniedziałek w godz.
17:00-19:00, tel. 22 603 19 78
Komisariat Policji Warszawa
Wilanów ul. Okrężna 57 – każdy czwartek w godz. 17:0019:00, tel. 22 603 25 08.
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Ursynowscy radni o planach zagospodarowania Placu Wielkiej Przygody – północnej części osiedla Stokłosy

Na razie chodzi o wstępny projekt
ców procedura planistyczna przewiduje w późniejszym etapie i z pewnością w odpowiednim czasie zwołam komisję Architektury i Ochrony
Środowiska, która będzie poświęcona tylko temu tematowi.
iemniej jednak w dniu 18
sierpnia odbyło się połączone posiedzenie wspomnianych komisji Rady, na które
przybyło wielu mieszkańców. Na
wstępie należy powiedzieć, że zostali oni poinformowani przez swoją
spółdzielnię niebywale późno, bo
dzień względnie dwa dni przed komisją, kiedy informacja o niej była
podana do publicznej wiadomości
10 dni wcześniej.
ieszkańcy przybyli na
komisję, przedstawili
swoje postulaty, wszystkie z nich zostały spisane w podjętym przez komisję stanowisku, które jako przewodniczący Komisji Architektury i Ochrony Środowiska
przygotowałem (skan dokumentu
obok) i przekazałem do Zarządu
Dzielnicy. Zarząd, co jest oczywiste, po zapoznaniu się z nimi przekazuje takie pismo do odpowiednich organów w mieście.
dniu 23 sierpnia odbyła się Sesja Rady Dzielnicy, na której zaproponowałem i poprosiłem Radę Dzielnicy o podjęcie stanowiska w ww.

N

Zarząd Dzielnicy Ursynów w
dniu 5.08.2016 przekazał do
Komisji Architektury i
Ochrony Środowiska oraz
komisji Inwestycji Komunalnych i Transportu wstępny
projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego północnej części
osiedla Stokłosy jako informację, celem zapoznania się
przez ww. komisję, a nie celem opiniowania i co za tym
idzie – uchwalania.
ołączone posiedzenie obu
komisji zostało zwołane
8.08.2016, a odbyło się
18.08.2016 roku. Uwagi mieszkań-
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sprawie, które Rada finalnie po
burzliwej dyskusji pozytywnie przyjęła (dokument obok). Owa dyskusja polegała głównie na krytykowaniu sposobu napisanego stanowiska i walorów stylistycznych, jednak uważam, że najważniejsza była INTENCJA i tempo zajęcia stanowiska, a nie walory językowe.
stanowisku znalazł się
opis sytuacji oraz zostały do niej załączone
WSZYSTKIE UWAGI MIESZKAŃCÓW. Podjęcie tego stanowiska już
na tym etapie procedury planistycznej pokaże osobom, które o nim decydują (a podkreślmy, że finalne zatwierdzanie planów nie dzieje się
na Ursynowie) jak ważny dla mieszkańców jest Plac Wielkiej Przygody i zachowanie go jako terenu zieleni z możliwością wprowadzenia
infrastruktury sportowej, ale NIE
kolejnych budynków.
awsze przy okazji uchwalania tego typu planów
podkreślam, że jako architekt krajobrazu i mieszkaniec Ursynowa jestem przeciwny dodatkowej zabudowie i niszczeniu jakże
cennych terenów zieleni i zawsze
będę stał na takim stanowisku.
Krystian Malesa
P r z e w o d n i c z ą c y Ko m i s j i
Architektury i Ochrony
Środowiska
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Propozycje planu dla północnych Stokłosów
Stokłosy, którego teren podzieliło na
dwa niezależne plany.
becnie rozpatrujemy propozycję planu m. in. dla enklawy
ulicy Koncertowej, Symfonii,
Elegijnej, Okaryny, Wokalnej, Stokłosy, Zamiany. Niemniej jednak sposób
rozpoczęcia dyskusji nad planem trochę
mnie rozczarował. 5 sierpnia wpłynęło
m. in. do burmistrza Dzielnicy Ursynów pismo z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, a do pisma załączony był projekt omawianego planu.
Warto podkreślić, że jest to jest to na
razie „wewnętrzny” – pomiędzy różnymi biurami miejskimi – proces konsultacji planu, niemniej skierowanie tak
ważnego dokumentu w środku sezonu
urlopowego uważam za pomysł nietrafiony. Jak tylko otrzymałem ten dokument, przesłałem go do władz Spółdzielni oraz do kilku osób, które są zaangażowane w obronę terenów osiedla Stokłosy przed zabudową, z prośbą
o rozpropagowanie tej informacji wśród
mieszkańców. Plan ten następnie został skierowane do dwóch dzielnicowych komisji, których posiedzenie odbyło się 18 sierpnia. Na połączone komisje, mimo okresu wakacyjnego, przybyło ponad 120 mieszkańców oraz władze Spółdzielni „Stokłosy”. W tym miejscu chciałbym wszystkim tym osobom
bardzo serdecznie podziękować za aktywne wzięcie udziału w tych połączonych komisjach i zgłoszenie licznych
uwag. Na połączonych komisjach mogliśmy zapoznać się z licznymi uwagami

O

W ostatnim tygodniu radni i
mieszkańcy mogli się zapoznać z
propozycją miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla północnej części osiedla
Stokłosy. Osobiście bardzo się
cieszę, że taka propozycja planu
w końcu dotarła do Dzielnicy Ursynów. Prawie całą zeszłą kadencję walczyłem o to, aby doszło do przystąpienia do sporządzania tego planu.
eszcze pod koniec ubiegłej kadencji Rady Dzielnicy miasto
wsłuchało się w postulaty płynące z Ursynowa i przystąpiło do sporządzania miejscowego planu dla osiedla

J

mieszkańców. Niestety, nie było nam
dane zapoznać się z uchwałą Zarządu
Dzielnicy, która jak się okazało została
podjęte dzień wcześniej. Później na sesji wiceburmistrz Piotr Zalewski bronił
się, że to tylko „wewnętrzne” konsultacje, w których przede wszystkim muszą
się wypowiedzieć urzędnicy. I tu jest
mój spór z Panem Burmistrzem, bo jeżeli już Zarząd postanowił skonsultować projekt planu z radnymi, to powinien poczekać na ich opinię. Tym sposobem w uchwale Zarządu nie ma ani
słowa o tym, że mieszkańcy nie godzą
się na nowo projektowaną drogę dojazdową (9 KD-D) do Placu Wielkiej Przygody od strony al. KEN, ale również nie
znajdziemy uwag Zarządu co do wysokość zabudowy działki przy Jastrzębowskiego 3 z dominantą wysokościowa 34
m. Nie odnotowałem też w uchwale Zarządu protestu mieszkańców w sprawie zabudowy parkingu przy al. KEN
naprzeciwko bloków przy Koncertowej
9 i 11, ale za to mogę w niej wyczytać
niekorzystne zapisy rozwiązań komunikacyjnych w enklawie domków jednorodzinnych przy ul. Elegijnej i Okaryny.
projektowanych planach dla
północnej części osiedla Stokłosy najbardziej jednak
niepokoją mnie kwestie związane z zagrożeniem zabudową Placu Wielkiej
Przygody i Jastrzębowskiego 3. Jak tylko zobaczyłem projekt planu, ucieszyłem się, że projektant dla Placu Wielkiej
Przygody przewidział usługi dla sportu
i publiczny park. Zaczęliśmy się jednak

W

z mieszkańcami zastanawiać, jaką funkcję ma spełniać pociągnięta do tego terenu nowa droga? Przecież dziś można
dojechać do Placu Wielkiej Przygody już
istniejącymi ciągami pieszo-jezdnymi
zarówno od ul. Stokłosy, Beli Bartoka
czy Zamiany. Po co projektować nową
drogę tylko po to, żeby dojechać do miejsca, gdzie jest wyłącznie teren parkowy
i być może powstanie tam jakieś boisko
do gry w kosza czy w siatkówkę? Musimy pamiętać, że na Placu Wielkiej Przygody zostały wydane dwie decyzje o warunkach zabudowy, które mimo zaskarżenia przez Spółdzielnię do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zostały utrzymane w mocy i obecnie są
ostateczne. Oznacza to, że na ich podstawie inwestor może ubiegać się o pozwolenie na budowę na Placu Wielkiej Przygody. Boję się, żeby ta nowa droga nie
była rysowana dla tych projektowanych
bloków na Placu. Zawsze ostrzegam
przed powtórzeniem wariantu „Zakątka
Cybisa”, gdzie zostało wydane pozwolenie na budowę, a później się uprawomocnił projektowany tam miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.
To, co się wydarzyło na ul. Cybisa, powinno być dla nas wszystkim wielkim
ostrzeżeniem. Dlatego wraz z mieszkańcami nie widzimy żadnego uzasadnienia dla tej nowej drogi.
ako skandaliczne w propozycji
planu uważam również zapisy
dotyczące działki przy Jastrzębowskiego 3. Dla tej działki została określona dominanta wysokościowa – 34 m,
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praktycznie bez terenów zieleni i proponowanej wysokości zabudowy działki –
20m. Nie mniej skandaliczna jest zbieżność czasowa, bo w tym samym czasie
mieszkańcy sąsiadującej z ta działką posesji przy ul. Zamiany 6 zostali wyłączeni jako strona z toczącego się postępowania administracyjnego dotyczącego tej
inwestycji. To kolejny przejaw tego, jak
traktowani są mieszkańcy przez biuro
bezpośrednio podległe pani prezydent
Hannie Gronkiewicz-Waltz.
a wtorkowej sesji rady Dzielnicy (23.08) przegłosowaliśmy
stanowisko, do którego dołączone zostały uwagi mieszkańców i
Spółdzielni. Mam nadzieję, że te uwagi
zostaną poważnie potraktowane przez
Panią Prezydent. Na przełomie jesieni/zimy, ale mam nadzieję, że jeszcze w
tym roku, będzie miało miejsce wyłożenie planu do publicznego wglądu i
wszyscy będziemy mogli składać uwagi.
Czekamy również na to, że niedługo będziemy mogli się zapoznać się z projektem planu dla drugiej części osiedla Stokłosy obejmującej enklawę m. in. ZWM,
Lachmana, Bacewiczówny. Podczas prac
nad każdym z tych planów będę prosił
mieszkańców o to, aby jak najliczniej
angażowali się w proces planistyczny.
Jeżeli nie włączymy się w ten proces, to
za chwilę może okazać się, że będziemy
żyli na zabudowanej betonowej pustyni.
Nic o nas, bez nas!
Paweł LENARCZYK
radny Dzielnicy Ursynów
„Nasz Ursynów”
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Weterani wielkiej Legii Warszawa w hołdzie swoim bohaterom

Henryk Leliwa-Roycewicz ma już tablicę pamiątkową
Na legendarnym budynku PAST-y (Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej ) przy ul.
Zielnej zawisła piękna tablica upamiętniająca medalistę olimpijskiego rotmistrza
Henryka Leliwę-Roycewicza, dowódcę Batalionu „Kiliński”, czyli oddziału, który zasłynął wydarciem Niemcom tego gmachu w Powstaniu Warszawskim, 20 sierpnia
1944. Tablicę zainstalowano z inicjatywy byłego sekretarza generalnego CWKS Legia Janusza Żbikowskiego i długoletniego prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego
Marcina Szczypiorskiego.
eremonia odsłonięcia tablicy była częścią obchodów 72-lecia odbicia PA ST-y,
zorganizowanych przez Fundację Polskiego Państwa Podziemnego, będącą obecnie
administratorem historycznego budynku. Uroczystość została poprzedzona mszą w pobliskim
kościele Wszystkich Świętych przy placu Grzybowskim. W imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego wiązankę kwiatów pod tablicą złożył
prof. Kajetan Hądzelek.
enryk Leliwa-Roycewicz (1898-1990)
był wspaniałą postacią zarówno polskiej wojskowości, jak i polskiego sportu. Od 1918 służył w I Pułku Ułanów Wileńskich,
a w 1921 przeszedł do 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich. W latach 1928,1931 i 1932 zwyciężał w
jeździeckim Pucharze Narodów, a w 1936 w Berlinie został wraz ze Zdzisławem Kaweckim i Sewerynem Kuleszą srebrnym medalistą drużynowym we Wszechstronnym Konkursie Konia
Wierzchowego.
od koniec lat trzydziestych zajmował się
szkoleniem ułanów w Grudziądzu. We
wrześniu 1939 został ranny w walkach z
Armią Czerwoną i tylko brawurowa ucieczka ze
szpitala w Stryju zaoszczędziła mu losu wielu innych naszych oficerów zamordowanych w 1940 w
Katyniu. Po przedostaniu się w 1941 do Warszawy Roycewicz wstąpił do Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim dowodził Batalionem „Kiliński”, który odznaczył się między innymi wspomnianym zdobyciem PAST-y. We wrześniu 1944
został ciężko ranny, a dowództwo AK awansowało go do stopnia majora. Dwukrotnie otrzymał
Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyż Walecznych.
Po wojnie został skazany przez reżim prostali-
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nowski na sześć lat więzienia. Zrehabilitowano
go dopiero w 1956 roku.
otmistrz poświęcił się wtedy pracy trenerskiej w warszawskiej Legii, związawszy się z tym klubem na 30 lat. No i dawni legioniści o nim nie zapomnieli. W 1990 dzięki
klubowemu wnioskowi został awansowany do
stopnia pułkownika. Teraz postać tego wybitnego
Polaka upamiętnia tablica na gmachu PAST-y,
wspaniale wykonana przez artystę plastyka Stanisława Lejkowskiego i artystę rzeźbiarza Marka Guczalskiego (obaj z Bydgoszczy).
ym sposobem po części uczczono też
przypadające w tym roku 100-lecie Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego
Legia. Przez wiele lat był to wspaniale rozwinięty wielosekcyjny klub, prowadzący najszersze w
Polsce szkolenie młodzieży i wypuszczający rekordową liczbę olimpijczyków. Janusz Żbikowski
i Marcin Szczypiorski chcą o tym wszystkim przypomnieć poprzez zainstalowanie pamiątkowej tablicy przy wejściu na stadion im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Łazienkowskiej (przed modernizacją – Stadion Reprezentacyjny Wojska Polskiego). W tej inicjatywie wspierają ich: dawny as
sekcji kolarskiej Legii, wicemistrz olimpijski Czesław Lang, niegdysiejszy zapaśnik tego klubu, dzisiaj prezes Business Center Club Marek Goliszewski, wieloletni trener lekkoatletyki przy Łazienkowskiej (później rektor warszawskiej AWF) prof.
Henryk Sozański oraz prezes Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki dr Jerzy Skucha. Tablica będzie
miała elektroniczny kod, umożliwiający wejrzenie
do historii wielkiej Legii za pomocą telefonu koM a c i e j P e t r u c z e n ko
mórkowego.
Foto Piotr Pajewski
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LIST OTWARTY
DO SATYRYKA JANA P.

Bajki na trawie!

Po obejrzeniu w sobotę 6 sierpnia w programie TVP Kultura retransmisji występu Jana Pietrzaka z Klubu Ronina

Panie Pietrzak!
Był Pan kiedyś dla mnie wzorem,
Oczarował Kabaretem pod Egidą,
Imponował dobrym smakiem i humorem,
Dziś nazywa mnie Pan mendą, wszą i gnidą.
Był Pan kiedyś satyrykiem z wyższej półki,
Teraz słucham i coś mi się tu nie zgadza.
Drwił Pan z władzy w czasach Gierka i Gomułki,
Dziś wychwala to, co głosi nowa władza.
Co się stało? Jakże zawiódł Pan swych fanów!
Chciał Pan nawet objąć urząd Prezydenta!
Czy stek wyzwisk to jest język męża stanu?
Gdzie finezja, metafora, zgrabna pointa?
Czy te oczy mogą kłamać? Widać mogą!
Pan się zmienił, dziś poglądów swych nie kryje.
Ja mam prawo iść zupełnie inną drogą,
To nie powód, żeby zwać mnie świńskim ryjem.
Panie Janku!
Nie uchodzi! W pańskim wieku?
Wolne żarty! Tego się nie spodziewałem,
By tak mówić bez skrupułów o człowieku,
Że jest pluskwą, sukinkotem i cymbałem.

Miał Pan klasę, dziś po uszy tkwi w rynsztoku
I zamienia salwy śmiechu w tani rechot.
Konkuruje do tytułu Hieny Roku
Z Karnowskimi, Sakiewiczem i Warzechą?

Bajki na trawie – to nowy cykl przygotowany przez Urząd Dzielnicy Ursynów, w
ramach którego dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy przygotowano dwa
przedstawienia plenerowe. Pierwszy spektakl „Mapa marzeń” w wykonaniu
aktorów Teatru Kultureska odbędzie się już w niedzielę - 28 sierpnia br. o godz.
14.00 na terenie zieleni koło placu zabaw „Olkówek”.
Drugie przedstawienie w ramach cyklu pt. ”Jak ocalić las” odbędzie się 4 września 2016 r. o godz.
14.00 w parku „Moczydełko” na Kabatach przy ul. Stryjeńskich.
– W zeszłym roku na zlecenie urzędu zostało przygotowanie badanie dotyczące oferty kulturalnej
naszej dzielnicy. Jednym z wniosków z tego badania było to, że mieszkańcy oczekują organizacji
większej liczby spektakli teatralnych, w tym w szczególności przedstawień dla dzieci. „Bajki na
trawie” są więc reakcją na oczekiwania naszych mieszkańców i miłym akcentem na zakończenie
wakacji” – mówi Łukasz Ciołko, zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów.
Zgodnie z informacją prasową urzędu spektakl „Mapa marzeń” to „wesoła opowieść o tym, jak ważne
w życiu każdego z nas są marzenia. Jest to widowisko plenerowe adresowane do dzieci w różnym wieku.
Wykonawcy zadbają o dobrą zabawę młodych widzów, wesołą animację i powodowanie nieustającego
uśmiechu na buziach najmłodszych. Dzieci wezmą udział w licznych zabawach i konkurencjach,
natomiast po spektaklu będą uczestniczyć w konkursach, animacjach ruchowych i pokazie baniek
mydlanych”.

Wielbiciele dzisiaj Pana nie poznają!
Czy naprawdę warto tworzyć takie kicze
Jak Makowski i Dłużewski w Studiu Ya-Yo,
Albo Wolski Z Tyłu Wizji z Ziemkiewiczem?

Razem przeciw molochowi

Pan lżyć musi? Wtedy czuje się szczęśliwy?
Dumny z tego, ze pogardza Rodakami?
Skąd nienawiść, pełne jadu inwektywy,
Obrzucanie przeciwników obelgami?
To prostactwo! Można różnić się w poglądach,
Mnie nie lubić, choć nie poznał mnie Pan z bliska,
Lecz szkalować, szczuć jak W sieci, Trwam i Fronda?
Polemika ma polegać na wyzwiskach?

Co Pan teraz prezentuje na antenie?
To się wprost nie mieści w głowie, by ktoś taki
Dla poklasku czerpał z szamba swe natchnienie
I po sobie chciał zostawić smród z kloaki!
To jest standard? Szczyt kultury? Szkoda gadać!
Nie wstyd Panu? Dobre imię łatwo stracić!
Pozostanie tylko niesmak i żenada.
W czyjej służbie aż tak warto się zeszmacić?
Żeby Polska była Polską... Święte słowa!
Niejednemu wyciskały łzy wzruszenia.
Nie do wiary, że Pan wszystko chce zmarnować
I na drobne swój dorobek dziś rozmienia.
Panie Pietrzak!
Ma być normą prawo wilcze?
Czegoś więcej oczekuję po satyrze!
Chcę na koniec zakląć szpetnie, lecz zamilczę.
Do poziomu Pana nigdy się nie zniżę.
MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)
Także na Facebooku.

Sąsiedzkie spotkanie
na Ursynowie
Spotkania Sąsiedzkie IKEA to cykl spotkań organizowanych w polskich miastach na przełomie
sierpnia i września. Jedno z nich odbędzie się w naszej dzielnicy - 27 sierpnia, w Parku Romana
Kozłowskiego. Spotkanie będzie idealną okazją do poznania się bliżej i spędzenia czasu w miłym
towarzystwie oraz serdecznej atmosferze. Do dyspozycji uczestników będą foodtracki, specjalnie
zaaranżowana przestrzeń, w której będzie można zjeść wspólny posiłek oraz strefa wypoczynku
i zabawy. Spotkanie sąsiedzkie zaplanowano w godzinach 9.00 – 16.00. Wstęp bezpłatny.
„Celem inicjatywy jest integracja lokalnej społeczności oraz odbudowa tradycji dobrych relacji sąsiedzkich. To okazja do poznania mieszkańców swojej dzielnicy i wymiany doświadczeń. Zachęcamy do tego, by zjeść śniadanie na świeżym powietrzu i rozpocząć sąsiedzką znajomość” –
mówi Małgorzata Jezierska, Specjalista ds. PR IKEA Retail w Polsce. Na piknik zapraszają IKEA
oraz Urząd Dzielnicy Ursynów.

Coraz więcej znanych publicznie postaci protestuje przeciwko postawieniu przez
firmę GTC długiego na 300 metrów masywnego budynku galerii handlowej u zbiegu
Branickiego i Przyczółkowej w Miasteczku Wilanów.
Aktorzy, sportowcy, muzycy fotografują się z kartką, na której czytamy:
“#NIEkochaMOLOCHA”
Akcja to pomysł Fundacji Nasze Miasteczko (dużo szczegółów na profilu fundacji na Facebooku),
który ma wesprzeć sprzeciw wobec projektu budowy w Wilanowie ogromnego, jednobryłowego
obiektu handlowo-usługowego Galerii Wilanów. Fundacja od dłuższego czasu walczy o to, aby projekt był przyjazny dla lokalnego otoczenia i społeczności. Akcję wsparli m. in: Jacek Poniedziałek,
Anna Guzik, Danuta Błażejczyk, Marek Kościkiewicz, Joanna Sydor, Izabela Kopeć, Małgorzata
Szmajdzińska, Edward Lutczyn, Anna Samusionek, Andrzej Zieliński i Wojciech Fibak.
Akcję zainicjowali solidarnie radni wszystkich klubów z rady dzielnicy: PO, Stowarzyszenia
Mieszkańców Miasteczka Wilanów i PiS. Popiera ją sporo mieszkańców, całych wspólnot mieszkaniowych (szczególnie z sąsiedztwa przyszłej budowy). Oczywiście, popiera również dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie Paweł Jaskanis, który chętnie się wypowiada w tej sprawie.
Nie od rzeczy będzie przypomnieć, że podobne obawy budzi na Kabatach planowana rozbudowa
TESCO. W Warszawie jednak możliwy jest każdy skandal urbanistyczno-architektoniczny. Wystarczy wspomnieć postawienie na wypełnionym zabytkami Placu Piłsudskiego - szklanego biurowca Metropolitan, którym zasłonięto południową pierzeję Teatru Wielkiego.
rk
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W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Kobiety górą
grzyska Olimpijskie Rio 2016 dobiegły końca. Powoli opadają emocje sportowe i pozasportowe również. Tych drugich, niestety, nie dało się uniknąć.
Niektórzy nasi reprezentanci nie ustrzegli się pokusy osiągania wyników przy
pomocy niedozwolonych środków, co doprowadziło przyłapanych delikwentów do
dyskwalifikacji. Warto zadać sobie pytanie – jak w przyszłości skutecznie zapobiegać podobnym praktykom w sporcie. Jak wiadomo, kładą się one głębokim cieniem również na pozostałe dyscypliny i uczciwych sportowców. Nie trzeba dodawać, że stosowanie zabronionego przepisami „wspomagania” jest sprzeczne z ideą igrzysk oraz wszelkiej rywalizacji sportowej w ogóle.
Igrzyska poddały weryfikacji umiejętności i jakość przygotowania niektórych „pewniaków”. Cieszyć może fakt, że kilkoro z naszych młodych reprezentantów pokazało się z jak najlepszej strony.
Co ciekawe, jeśli chodzi o nasze uczestnictwo w igrzyskach, prawdziwymi triumfatorkami są nasze panie. Na 11 medali, które w różnych dyscyplinach udało nam się wywalczyć, tylko dwa zdobyli mężczyźni.
Problem płci, a właściwie granicy między jedną a drugą, pojawił się podczas igrzysk potwierdzając potrzebę uregulowania przepisów określających m. in. poziom męskiego hormonu, testosteronu i zdefiniowania, kto jest kobietą, a kto mężczyzną. Bez jasnych przepisów regulujących te kwestie trudna będzie rywalizacja z zawodniczkami, których poziom męskich hormonów jest znacznie
wyższy niż u pozostałych pań. Być może, powinna powstać jakaś nowa kategoria obejmująca stany pośrednie, czyli jakąś trzecią płeć.
Panuje przekonanie, że płeć piękna jest słabsza, jednak nie potwierdzają tego ani wyniki osiągnięte podczas igrzysk w Rio, ani dane statystyczne, ani badania naukowe.
Na świecie żyje około 450 tys. osób, które przekroczyły wiek 100 lat, z czego aż 95% stanowią
kobiety. Ostatnie badania dowodzą, że mężczyźni żyją krócej, bo mają słabsze geny. Tak w każdym
razie wynika z badań prowadzonych przez dr Madeleine Beekman i jej zespół z Uniwersytetu Sydney w Australii. Okazuje się, że za dłuższe życie kobiet odpowiedzialna jest jedna organella – mitochondrium. To ono sprawia m. in., że kobiety rzadziej zapadają na niektóre choroby.
Nie zagłębiając się w zawiłe procesy biologiczne, można stwierdzić, że dłuższe życie kobiet jest
uwarunkowane biologicznie. A jeśli tak, to natura najwidoczniej miała jakiś powód, by tak było.
Z punktu widzenia niektórych mężczyzn nie jest to takie złe, bo to w końcu kobiety opiekują się
nimi znacznie częściej niż na od„Panuje przekonanie, że płeć
wrót. W tym względzie natura
nam, mężczyznom. Skoro
piękna jest słabsza, jednak nie sprzyja
mamy opuścić ten padół, niech napotwierdzają tego ani wyniki sze ostatnie chwile umili nam obecżyczliwej i wciąż sprawnej toosiągnięte podczas igrzysk w ność
warzyszki życia.
Rio, ani dane statystyczne, ani Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda – dr Anne Brunet oraz doktobadania naukowe”
rant Ben Dulken porównali spadek
zdolności regeneracyjnych w organizmach kobiet i mężczyzn, chcąc sprawdzić w jaki sposób hormony płciowe (takie jak estrogen i testosteron) wpływają na długość życia. Z badań przeprowadzanych na myszach wynika, że estrogen wpływa na liczbę komórek macierzystych u samic, co zwiększa zdolności regeneracyjnyne niektórych komórek, a tym samym przyczynia się do wydłużenia życia. Również podawanie estrogenów (hormonów żeńskich) samcom myszy wpłynęło na wydłużenie ich życia. W odniesieniu do ludzi, oznacza to, że hormony mają wpływ na to, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Tak więc najskuteczniejszy sposób na wydłużenie życia to urodzenie się kobietą. A swoją drogą nawet kastraci żyją o około 14 lat dłużej od pozostałych mężczyzn.
Pomimo uprzywilejowanego traktowania kobiet przez naturę do głosu dochodzą rozmaite organizacje feministyczne, walczące o prawa dla nich. Osobiście wyznaję pogląd, że kobiety zasługują
na znacznie więcej niż możemy im zaoferować. Oczywiste jest, że powinny być traktowane na równi z mężczyznami, a nade wszystko należy im zapewnić wszelkie wsparcie, by mogły realizować się
w każdej roli, do której są predestynowane.
Niestety, walka o prawa kobiet stała się przedmiotem gry politycznej różnych środowisk i organizacji kobiecych, z którymi jednak większość kobiet w naszym kraju nie chce być utożsamiana. Nic
zresztą dziwnego, zważywszy, że po stronie zadeklarowanych feministek pojawiają się kobiety gotowe wywołać awantury medialne, dokonać ostentacyjnej aborcji lub innej bulwersującej opinię społeczną prowokacji. Na szczęście takie zachowania nie znajdują powszechnej akceptacji. Przeciwnie,
kobiety, w przeważającej części, odcinają się od tego. Małe zainteresowanie feminizmem w naszym
kraju wynika również z tego, że feministki definiują swoje postulaty w kontrze do czegoś. Tymczasem większość pań odrzuca taką narrację.
Postulaty walczących feministek są często niezrozumiałe dla mężczyzn. Kobiety mają przecież nieskończoną listę sposobów, które potrafią skutecznie stosować, aby osiągnąć to, na czym im zależy.
Tym bardziej, że żaden mężczyzna, który ma poczucie własnej wartości nie potrzebuje podbudowywać swojego ego, ani potwierdzać swojej wyższości kosztem kobiety. Zazwyczaj takiemu mężczyźnie nie trzeba tłumaczyć, że kobietę należy traktować po partnersku, bo to dla niego jest oczywiste.

I

Witold Bańka
minister sportu i turystyki
Jak bańki mydlane pryskały nasze szanse medalowe na olimpiadzie w Rio. W przyrodzie nic
nie ginie. Co jednym ucieka, drudzy dostają. Wystarczy popatrzeć na ciała amerykańskich sportowców, gdzie oprócz medali widać krążki po bańkach. Bańki można brać i można bańki dostawać. Nasi sportowcy na olimpiadzie w Rio zaliczają się do tych, którzy bańki dostają od innych.
Polski sport ma ścisły związek resortowy z turystyką i wielu sportowcom olimpiada pomyliła się
z karnawałem w Rio.
Jerzy Derkacz

Ćwierkanie z pasażerami
Piąte miejsce na świecie wśród lotnisk pod względem liczby śledzących na Twitterze i jeden z najwyższych wskaźników interaktywności na Facebooku – Lotnisko Chopina w Warszawie może być wzorem dla innych firm, jak komunikować się z klientami w erze mediów społecznościowych.
Czasem jedno krótkie zdanie na Twitterze wystarczy, żeby dzień od razu stał
się lepszy… Kiedyś jedna z naszych fanek czekała na lotnisku w Paryżu na przylot swojej matki. Z powodu złej pogody we Francji lot, który matka miała z Warszawy, najpierw został opóźniony, a później odwołany. Panie nie miały ze sobą kontaktu, więc córka poprosiła nas na
Twitterze o pomoc. Podała nam nazwisko matki oraz swój numer telefonu, a my przekazaliśmy te
dane obsłudze w terminalu. Poprzez lotniskową rozgłośnię pasażerkę została poproszona o podejście do informacji i stamtąd mogła zadzwonić do córki. Obie były później wniebowzięte takim sposobem załatwienia sprawy.
Lotnisko Chopina było jedną z pierwszych firm w Polsce, która zaczęła wykorzystywać media
społecznościowe, zwłaszcza Twittera, jako narzędzie wspomagające obsługę pasażerów. Mikroblog
jest najwygodniejszą formą zgłaszania problemów napotykanych przez osoby korzystające z lotniska. Krótkie zdanie pozwala zasygnalizować sprawę, a wysłanie go nie wymaga żadnego wysiłku. Łatwiej przy tym znaleźć profil na Twitterze czy Facebooku niż szukać na stronie internetowej
numeru telefonu. Prostota i wygoda tego narzędzia są jego największą siłą. A zgłaszane problemy
bywają najróżniejsze: poczynając od braku papieru w toalecie, nieczynnej windy, po zagubiony samolot z Norwegii (czy już wylądował). Sygnały internautów spowodowały m. in. poprawę oznakowania trasy z terminala do stacji kolejowej, a także zmiany w organizacji ruchu na postoju taksówek.
Dzisiaj warszawskie lotnisko jest jedną z najpopularniejszych polskich marek w social mediach:
180 tys. śledzących na Twitterze, 70 tys. fanów na Facebooku, 10 tys. followersów na Instagramie.
A przecież mamy jeszcze konta na: Google Plus, Pintereście, Vine, Soundcloud i Snapchat’cie. Mówiąc w skrócie – jesteśmy wszędzie tam gdzie mogą być ludzie, którzy korzystają z lotniska. Rozmawiamy z nimi, słuchamy ich uwag i spostrzeżeń.
Media społecznościowe są idealną platformą do upowszechniania wiedzy na temat funkcjonowania portu lotniczego. Na lotniskowych profilach można obejrzeć zdjęcia i filmy z miejsc, gdzie
żaden pasażer nigdy nie zajrzy, i dowiedzieć się jak to wszystko działa. Lotnisko to skomplikowany organizm, w którym krzyżują się interesy 200 różnych firm, instytucji i służb. Dzięki mediom
społecznościowym wyjaśniamy, kto jest za co odpowiedzialny i jak wszyscy razem współpracujemy dla dobra i komfortu pasażera.
Aktywność widać w statystykach. Według firmy konsultingowej Sotrender Lotnisko Chopina należy do piątki najbardziej angażujących polskich marek. 40 proc. wszystkich fanów obserwujących
profile lotniska angażuje się w dyskusje, a także lajkuje i udostępnia treści. Warszawski port jest
także w pierwszej piątce najaktywniejszych i najbardziej popularnych lotnisk na świecie.
Obecność w social mediach niezwykle przydaje się w sytuacjach kryzysowych. Najwięcej takich
przypadków zdarza się jesienią i zimą, kiedy mgła i śnieg utrudniają pracę lotniska i powodują opóźnienia lub odwołania lotów. Takie tematy równie mocno interesują newsowe stacje telewizyjne,
jak i internautów – w tym przypadku gust mediów tradycyjnych i nowych mediów całkowicie się
pokrywa. Twitter i Facebook doskonale pomagają nam wtedy w dostarczaniu aktualnych i przydatnych informacji dla obydwu grup.
Pielęgnowanie społeczności i gotowość odpowiadania na jej potrzeby oznacza także gotowość
do przyjmowania wszelkich uwag i skarg. Lotnisko codziennie zachęca swoich fanów, żeby dzielili się swoimi doświadczeniami i wiele osób z tej zachęty korzysta. Dostajemy zarówno pochwały, jak i nagany. Za wszystkie dziękujemy i bierzemy je sobie do serca. Co można – poprawiamy, a
co trzeba – wyjaśniamy. W tym sensie Twitter i Facebook dają nam szansę na budowanie wiarygodności w oczach pasażerów.
Przemysław Przybylski

Koniec Lata na Jazdowie
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
oraz Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski zapraszają na sąsiedzki weekend (27-28
sierpnia) – Koni(e)c lata
na Jazdowie.
Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, a w programie między innymi wspólne otwarte śniadanie,
prezentacja najpopularniejszych
stałych cykli obu instytucji, wieczorny koncert i inne atrakcje.
Instytut Teatralny i Centrum
Sztuki Współczesnej po raz kolejny zrzeszają się na terenie Jazdowa, otwierając swoje przestrzenie dla szerokiej widowni. Tegoroczne pożegnanie lata przybierze
formę sąsiedzkiego weekendu.
Rozpocznie się on w sobotę o
godzinie 11.00 w Parku między
Instytutem Teatralnym a Centrum Sztuki Współczesnej –
wspólnym wydarzeniem pod tytułem „3 metry wspólnego śniadania”, przygotowanym wraz z
Qchnią Artystyczną pod kierunkiem foodesignerki Marty Gessler. Tego dnia na swój Dzień
Otwarty zaprosi CSW: wstęp do
galerii będzie bezpłatny w godzinach od 12.00 do 22.00, a swój finał będą miały wszystkie letnie

cykle: Smykowizje, OdJazdowe
Dzieciaki, Plenery Kreatywne
oraz Kino Letnie Jazdów, realizowane przez Fundację „Sztuka i
Współczesność“ oraz współfinansowane przez urząd miasta.
W ramach ostatnich spotkań z
cyklu „Plenery kreatywne“ unikatowe warsztaty malowania desek do deskorolek pt. Jazda po desce poprowadzi Hakobo – jeden z
pięćdziesięciu najważniejszych
plakacistów świata (wg. Johna
Forstera), zaś warsztaty Wędrujące miasto, podczas których grupa
chętnych osób będzie pracowała
nad scenografią do premierowego spektaklu memoopery – poprowadzi Hakobo wraz z Konradem Dworakowskim z Teatru Pinokio w Łodzi. Wspomniana memoopera będzie miała premierę
17 września tego roku w ramach

59 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej
„Warszawska Jesień“.
Ponadto w tym dniu zostanie
wystawione do oglądania przez
jedno z dzieł z kolekcji CSW – Voodoo Africa Grupy Luxus, a wokół niego odbędą się wspólne działania edukacyjno-artystyczne dla
dzieci i dorosłych pod hasłem Africa Fun, prowadzone przez Mamadou Dioufa i Joannę Rentowską.
Atrakcją na pograniczu sportu,
relaksu i choreografii będą także
warsztaty deskorolkowe dla początkujących dorosłych, prowadzone przez znanego deskorolkarza
Piotra Dabova oraz spacer po obiektach małej architektury i sztuki w
przestrzeniach Jazdowa, pt. Sztuka,
która nie mieści się w pudełku.
Mirosław Miroński
Foto Internet
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Emocjonujący Dzień Arabski na Służewcu

Ogier Tefkir przełamał zaczarowaną barierę
Fantastyczny finisz ogiera Tefkira, łzy wzruszenia jego trenerki
Małgorzaty Łojek, oberwanie
chmury, prominentni goście
znad Zatoki Perskiej i niestety
kolejny blamaż szefa spółki
Traf, organizatora końskiego
totalizatora, to najważniejsze
punkty zorganizowanego w niedzielę na Służewcu Dnia Arabskiego.
woździem mityngu była gonitwa o Nagrodę Europy zaliczana do światowego festiwalu wyścigów koni arabskich im. Sheikha Zayeda bin Sultana al Nahyana,
założyciela Zjednoczonych Emiratów
Arabskich. Festiwal organizowany jest
na trzech kontynentach, Służewiec został do niego włączony w 2010 roku.
Wyścig o Nagrodę Europy jest rozgrywany na służewieckim hipodromie od
1985 r., ale do 1993 nie brały w nim
udziału konie z zachodniej Europy.
Wtedy to pierwszy gość z Zachodu,
francuski ogier Madjel, przyjechał do
Warszawy i lekko ograł nasze najlepszy
araby, w tym derbistę Dziewierza,
ustanawiając przy okazji nowy rekord
toru na dystansie 2600 m (3:02.5).
Od 2010 r., a więc od momentu włączenia Służewca do światowego
festiwalu im. Sheikha Zayeda
bin Sultana al Nahyana, nie
udało się wygrać gonitwy
o Nagrodę Europy żadnemu arabowi trenowanemu w polskiej
stajni. Aż do minionej niedzieli.
decydowanym
faworytem
tegorocznej
edycji tego
prestiżowego wyścigu
był trenowany we Francji
czteroletni
gniady Ziyadd, świeżo
upieczony zdobywca europejskiego
Triple
Crown Champion
2016. Trenowany
przez Antoine Watriganta dla właściciela HH
Sheikha Mansoora ogier
zgromadził na swoim koncie
18 punktów, co wywindowało
go na pierwsze miejsce w europejskim Triple Crown dla koni czystej
krwi. Za nim uplasowały się tak wartościowe wyścigowce jak Sir Bani Yas
czy Lightning Bolt. Nic więc dziwnego, że zdecydowana większość fachowców typowała gościa z Francji
na pierwszego faworyta. Drugim był
nasz Alladyn. Gonitwa o Nagrodę Europy, jak i kilka innych w tym dniu, rozegrana została w strugach ulewnego
deszczu. Wydawało się, że lekko idący w cuglu Ziyadd pod Pierantonio
Convertino kontroluje sytuację i rzeczywiście tak było do połowy ostatniej prostej. Ku zaskoczeniu części widzów ze stawki finiszujących koni oderwał się Tefkir trenowany przez Małgorzatę Łojek i niezagrożony minął
celownik. Za nim kończyli Ziyadd, Alladyn i jako trzeci nieliczony Magoun. Była to sensacja, ale chyba nie dla
wszystkich. Szczęśliwcy, którzy trafili “trójki”, spodziewali się sutych wygranych, jednak musieli obejść się
smakiem.
a zwycięstwo Tefkira jego
właściciel Zbigniew Górski
zainkasuje 85 tysięcy złotych.
Małgorzata Łojek, trenerka ogiera,
miała łzy w oczach. – Obserwując Tefkira podczas treningów uważałam, że
bardziej sprzyja mu lekki tor – powiedziała po zakończeniu gonitwy. – Myślałam, że zakopie się na grząskim
podłożu, tymczasem on rozwinął
skrzydła. Inna sprawa, że gdy przed
biegiem przyglądałam się koniom na
padoku, mój prezentował się najlepiej. Był też spokojny, jakby pewny
swojej siły. Chcę bardzo podziękować
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dżokejowi Lukáškowi, że wybrał najlepszą drogę do zwycięstwa finiszując
w tych trudnych warunkach środkiem
toru – dodała trenerka.
riumfatora tegorocznej edycji Nagrody Europy dekorowali na padoku JE Youssef Issa Hassan Al Sabri, ambasador ZEA w
Polsce, w towarzystwie pani Lary Sawaya, dyrektorki światowego festiwalu wyścigów dla koni czystej krwi arabskiej rozgrywanego pod patronatem
wicepremiera ZEA, szejka Mansoura
bin Zayeda al Nahyana. W Memoriale
im. Bogdana Ziemiańskiego triumfował wicederbista Poryw pod Martinem Srnecem, który pobił Tristaila
oraz Ziko pokonując ostatnią “ćwiartkę” w 32.2 sek. Takie osiągi prezentują folbluty ścigające się w niższych grupach. W międzynarodowej gonitwie
Ladies World Championship IFAHR,
rozgrywanej pod patronatem HH Sheikha Fatima Bint Mubarak i będącej
nieoficjalnymi mistrzostwami
świata amazonek,
świetnie spisa-
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nionym także francuski ogier Hanouh
oraz holenderska klacz PourVous
Kossack.
imo trudnych warunków
atmosferycznych (ulewa)
oraz technicznych (remont
trybuny głównej) należy ocenić niedzielny mityng jako udany. Personel
Oddziału Służewiec Wyścigi Konne
Totalizatora Sportowego spisał się na
piątkę. Na tym kończą się jednak pochwały, bowiem szef spółki “Traf”, siostrzanej spółki TS organizującej koński totalizator, przekroczył w tym dniu
wszelkie dopuszczalne granice wymuszając na gościach zaproszonych
do namiotu VIP, w większości zagranicznych, obstawianie potrójnej stawki w grze porządkowej. Dopuścił się
tym samym nierównego traktowania
graczy w tym samym miejscu i w tym
samym czasie – dla tych w namiocie
VIP minimalne zagranie w grze po-

M

więć razy, ponieważ tyle było gonitw w
tym dniu. Można domyślać się z dużą
dozą prawdopodobieństwa, jakimi
przesłankami kierował się Tomasz Cekała, szef spółki “Traf”. Korzystając z
obecności zamożnych gości znad Zatoki Perskiej chciał im po prostu maksymalnie wydrenować portfele, by podnieść wpływy z gry, a tym samym przypodobać się zarządowi TS i uprawdopodobnić swoje coraz bardziej szaleńcze koncepcje.
pełną odpowiedzialnością nazywam to, co wydarzyło się
w ostatnią niedzielę, próbą
grabieży w biały dzień. Próba ta spaliła na panewce, bo Arabowie prawdopodobnie wyczuli, że coś jest nie tak,
i że chcą ich na Służewcu oskubać, ponieważ obroty w namiocie VIP były
śmiesznie niskie. Czy ten fakt da Cekale cokolwiek do myślenia? Nie sądzę.
Pan prezes jest bowiem człowiekiem
przeświadczonym o własnej nieomylności. W ogóle nie wsłuchuje
się w przechodzący
powoli
w
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ła się nasza Joanna Wyrzyk. Na trenowanym przez Krzysztofa Zawilińskiego
ogierze Cepton nie dała rywalkom z
dziewięciu krajów świata żadnych
szans. Druga minęła celownik Norweżka Nora Hagelund Holm na wałachu Dar Duni (trener Kamila Urbańczyk), trzecia była reprezentująca barwy USA Erika Taylor na ogierze LB Naj
(trener Michał Romanowski).
wyścigu Apprentice World
Championship IFAHR, któremu również patronuje
HH Sheikha Fatima Bint Mubarak, koni dosiadali wyłącznie jeźdźcy nie posiadający tytułu dżokeja. Po bardzo
dobrej taktycznie i technicznie jeździe
zwyciężył reprezentant Bahrajnu Ali
Al Shuwaikh dosiadający trenowanego przez Bogdana Strójwąsa wałacha
Eastway. Drugi był wałach Inextremo
(trener Michał Romanowski) pod Brytyjczykiem Rowanem Scottem, a trzeci ogier Wincent (trener Krzysztof Zawiliński) z naszym Ireneuszem Wójcikiem w siodle. Warto odnotować
jeszcze fantastyczny rekord toru na
1600 m (1:46.6), który ustanowił w
gonitwie Al Khalediah Poland Cup
(kat. A) zakupiony we Francji przez
Krzysztofa Goździalskiego i trenowany na Służewcu przez Macieja Jodłowskiego ogier Cakouet de Bozouls. W
niedzielę zwycięstwa odniosły aż trzy
konie z tej stajni – poza wyżej wymie-
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rządkowej ustalił na 15 zł, natomiast
widzom zgromadzonym na trybunie
środkowej łaskawie zezwolił na obstawianie stawki pojedynczej, czyli za
5 zł. Jest to sytuacja bez precedensu na
torach wyścigowych całego świata.
Niedopuszczalne jest dzielenie graczy na dwie różne grupy. Niedopuszczalne jest również zmuszanie graczy,
poprzez wprowadzanie jako minimalnej potrójnej stawki, do uprawiania
twardego hazardu. To ociera się o kryminał.
rganizator totalizatora musi
dać graczowi alternatywę –
obowiązuje stawka X, a ty
możesz grać za pół stawki, jednostkowo, podwójnie, potrójnie, a nawet stokrotnie, o ile cię na to stać. Kto gdziekolwiek słyszał o koncepcji wprowadzonej w życie w minioną niedzielę na
części służewieckiego hipodromu –
obowiązująca stawka to 5 zł, ale ty w
namiocie VIP nie możesz zagrać pojedynczo. Aby uczestniczyć w grze, musisz wyłożyć stawkę potrójną, czyli 15
zł. A jeśli chcesz grać po 5 zł, biegnij w
ulewnym deszczu przez zielony tor aż
do bramy głównej, wejdź na trybunę i
tam kup sobie bilet jednostkowy. Potem
musisz oczywiście przebyć tę samą drogę, by wrócić do namiotu. I tak dzie-
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krzyk rozpaczy
wyścigowy vox populi.
Systematycznie podnosząc stawki w
poszczególnych zakładach z zabawy
wyścigami konnymi uczynił grę hazardową, która staje się coraz ostrzejsza,
ocierając się już o twardy hazard. W
ten sposób morduje wyścigi konne, bo
z tygodnia na tydzień zmniejsza się
liczba amatorów bywania na zabytkowym Służewcu. Wielu stałych bywalców, którzy od dziesiątek lat w każdy
wyścigowy weekend dźwigali na tor
zaoszczędzone zaskórniaki, zrezygnowało. Nie stać ich po prostu na sprostanie wysokim wymogom wprowadzanym w końskim totalizatorze przez pana Cekałę. Piszącego te słowa tylko
krok dzieli od powzięcia podobnej decyzji. Po czterdziestu latach obecności na Służewcu.
anim jednak do tego dojdzie,
wykonam tak zwany rzut na
taśmę. Wielokrotnie pisałem,
że wyczyny Tomasza Cekały w ogóle
nie idą w parze z deklaracjami zarządu
spółki Totalizator Sportowy o przyciąganiu na Służewiec rzeszy nowych pasjonatów wyścigów konnych. Dzieje
się na odwrót – ludzie przychodzą, popatrzą, trochę pograją i szybko uciekają z pustymi portfelami, by więcej w
to miejsce nie wrócić. Już nie można,
jak przez całe dekady, wpaść na Służewiec i pobawić się wyścigami. Dzisiaj
stołeczne tory mogą przyciągać wy-
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łącznie tych z zasobnymi portfelami,
bądź amatorów pikniku na trawie. Wielokrotnie pisałem, że środowisko wyścigowe oczekuje raczej obniżenia stawek, ponieważ to napędza grę, niż ich
systematycznego podnoszenia. Nie doczekałem się żadnej reakcji osób odpowiedzialnych za nadzór nad spółką
“Traf”. A przecież są niezbite dowody
na to, że postulaty środowiska są słuszne, ponieważ opierają się nie na gdybaniach, przewidywaniach, czy założeniach, lecz na faktach empirycznych.
Jeszcze niedawno, bez żadnych dotacji
ze strony organizatora totalizatora, obroty w kwincie w każdym dniu wyścigowym przekraczały 40 tys. złotych,
kilka lat wcześniej dochodziły nawet
do 100 tys. złotych. Ale wówczas podstawowa stawka w kwincie wynosiła 2,
a nie jak dzisiaj 3 złote. Podobnie rzecz
miała się w “czwórkach”, gdzie wysokość pul od pewnego czasu systematycznie spada.
padłem na pewien pomysł.
Przez ostatnie dwa lata usiłowałem zainteresować organy ścigania ewidentnym przekrętem
przy reprywatyzacji kamienicy Narbutta 60. Niestety, obijałem się od drzwi
dwóch prokuratur, które odmawiały
wszczęcia postępowań w sprawie
ewidentnego kantu kosztującego miasto przynajmniej 2
miliony zł. Nie pomogło
kilkanaście publikacji
na ten temat zamieszczonych na naszych
łamach, jak również dwie audycje wyemitowane na antenie
Radia dla Ciebie. Pomógł
prezes PiS
Jarosław Kaczyński. Kiedy został poinformowany o sprawie,
niezwłocznie
zwrócił się z
interwencją
do ministra
sprawiedliwości
i prokuratora Generalnego. W ciągu zaledwie kilku tygodni Prokuratura
Okręgowa w Warszawie
poleciła podległym jej służbowo kolegom na Mokotowie
podjęcie na nowo pięciu umorzonych postępowań i połączenie
ich w jedno śledztwo. Kilka dni temu
Departament ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej poinformował nas na piśmie, że również interesuje się reprywatyzacją Narbutta 60.
ając na uwadze powyższe
nie, zamierzam dłużej bić
głową w mur w kwestii wyczynów pana Tomasza Cekały. Skoro
osoby nadzorujące działalność spółki
“Traf” nie reagują na krytykę prasową,
a przede wszystkim na vox populi, zdecydowałem, że napiszę skargę do prezesa Kaczyńskiego ze szczegółowym
opisem sprawy. Podniosę przede
wszystkim to, że Cekała wyspecjalizował się w drenowaniu kieszeni bywalców Służewca, w większości osób starszych – emerytów i rencistów, którzy
przychodzą tam od lat, by kibicować i
bawić się grą w konie. W ten sposób
powoli morduje wielowiekową tradycję,
bowiem pierwszy wyścig konny w Polsce o charakterze rywalizacji sportowej
miał miejsce już w roku 1777. Dokonuje mordu na wyjątkowo widowiskowej
dyscypliny sportu zmuszając bywalców
zabytkowych i remontowanych za publiczne pieniądze torów do uprawiania
twardego hazardu. Przywołam oczywiście niedzielny incydent, ponieważ
poszkodowani zostali zagraniczni goście, których szef spółki “Traf” zmusił do
obstawiania gonitw za potrójną stawkę.
Myślę, że skarga do prezesa Kaczyńskiego jest jedynym sposobem na okiełznanie szaleńczych zapędów Tomasza
Cekały.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
Fo t o T S
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ALE SZYBKA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł.
Tel. 668-681-911
POŻYCZKA do 25 000 zł,
Tel. 663-271-508
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790-564-948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
601 336 063
DREWNO opałowe
i kominkowe, 602-77-03-61
OLCHA, 602-77-03-61
SKUP książek, dojazd,
509-548-582
ZASILACZE do laptopów.
Naprawa-sprzedaż.
Centrum Serwisowe,
ul. Meander 2 A,
tel. 22 649-68-43;
668-108-222

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

MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649-40-27, 691-502-327

DOM w stanie surowym w
Nowym Prażmowie 200/1400 m2,
602-77-03-61
DZIAŁKA 3000 m2 w
Prażmowie, 602-77-03-61
DZIAŁKA budowlana 1000 m2
Prażmów, 602-77-03-61
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:.
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net
Apartamenty:
! Warszawa-Kabaty, ul. Jerzego
Zaruby, 5 pokoi o pow. 127 m2,
V p. winda, 2000 r. bud., duży
54 m2 taras, piwnica i garaż w
cenie. Zdjęcia i plan apartamentu
drogą mailową. Klimatyczne
mieszkanie w pięknej, cichej
okolicy, 300 m od lasu, blisko
metro. Apartament jak bajka.
Cena 1 mln 350 tys. zł do
niewielkich negocjacji.
! Wilanów, 91 m2, cudny ap.,
4 pok., garaż na 2 sam. + piwnica
w cenie, do wejścia, odrębna
własność lokalu, księga wieczysta.
Tylko 900 tys. zł.

! Wilanów, Branickiego,
98 m2, III p. z windą, standard. Oś.
strzeż.,ochrona.. W cenie 2 miejsca
post. w garażu. Cena 960 tys. zł.
Mieszkania:
! Centrum, Al. Jerozolimskie,
40 m2, 1 pokojowe, świetny punkt.
Cena 460 tys. zł.
! Centrum, ul. Smolna,
mieszkanie 2-pokojowe, 55 m2,
wykończone i zrobione.
Cena 600 tys. zł.
! Centrum, ul. Noakowskiego,
obok metra, 96 m2, 4 pokoje,
dobry standard, kamienica, I p.,
okazja - świetna cena 780 tys. zł.
! Mokotów, 4 pokoje, 80 m2,
dobry standard. Cena 720 tys. zł
z garażem. Ochrona, nowy blok.
! Pokój z oddzielną kuchnią
33 m2, Ip. Okęcie, ul. 17 Stycznia.
Cena 210 tys. zł. do negocjacji.
! Sadyba, 67 m2, ładne 3-pok.
mieszkanie do weścia - nie
wymaga remontu, I/IV, cegła,duży
taras, 2 piwnice i 2 miejsca
parkingowe. Okazyjna cena tylko
510 tys. zł.
! Starówka, 2 pok. 56 m2, do
wejścia. Cena 720 tys. zł.
! Wilanów 59 m2, 2 pok.
z garażem i komórką.Dobry
standard, taras, cisza, spokój.
Okazja, tylko 505 tys.zł.!
Miasteczko Wilanów
Domy:
! Dom w Konstancinie
360m2/1000m działka,
starodrzew, piękny ogród, tylko
1 mln 450 tys.zł. Do neg. Super
okazja !!!
! Dwie rezydencje z basenami,
Konstancin, Strefa A. Działka
odlotowa, starodrzew. Cena 6 mln.
i 6 mln.900 tys.zł. do wejścia.
! Józefosław, segment 200/400
m2, stan deweloperski, tylko
730 tys. zł.
! Mokotów, super okazja!!.
Segment narożny z ogródkiem.
Operat szacunkowy na 3 mln. zł.
Cena tylko 1 mln 100 tys. zł.
! Nowa Iwiczna,
280m2/1000m2, dobry standard.
Cisza, spokój, w okolicy ładne
domy.
! Piaseczno okolice, dom 200
m2/1000m2, po kapitalnym
remoncie, dobry standard i dobra
cena - 890 tys.zł, Cisza, spokój.
Działki:
! Gmina Żabia Wola, działka
2300 m2 w otulinie lasu, z domem
ok. 100 m2 z 1997 r. Super cena
tylko 390 tys. zł.
! Komorów, działka 1550 m2.
Cena 1 200 tys.zł. Najpiękniejsza
część Komorowa. Działka pod
rezydencję. Okazja - cena do
negocjacji.
! Konstancin działka, strefa A,
3000 m2, starodrzew, piękna w
otoczeniu rezydencji, dobra cena
2 200 tys. zł.
! Piaseczno, działka bud. pod
mieszkaniówkę, 4 ha, 50 tys.PUM.
Cena 15 mln. zł do negocjacji.
! Żabia Wola - 10140 m2 działki
gruntu podzielone na 3 działki
budowlane: 2 x 3000 m2 i 1 x 4140
m2. Media: woda gminna, prąd,
telefon, własna oczyszczalnia
ścieków. Bez gazu. Działki w
otulinie lasu. Cena 60 zł za 1 m2 do
negocjacji.
Lokale handlowe:
! Do wynajęcia lokal 92 m2,
rondo Wiatraczna, z witrynami na
każdą działalność. Cena 10 000 zł
netto + VAT.

! Kupię lokale handlowe,
najchętniej z najemcami, cała
Warszawa
! Saska Kępa, lokal 95 m2, ze
stabilnym, sieciowym najemcą.
Cena 1 mln 200 tys. zł + VAT.
Dobra stopa zwrotu.
! Ursynów, lokal 43 m2. Dobry
standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji.
! WSPANIAŁY lokal 50 m2
w wysokim standardzie na każdą
działalność. Stan idealny. Obecnie
w lokalu gabinet dentystyczny z
pełnym wyposażeniem. Cena 450
tys. z garażem. . Rewelacyjny
punkt tuż obok stacji Metro
Stokłosy, 601-720-840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie szuka dla
swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice,
Sadyba, Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie poszukuje
mieszkań dwupokojowych,
trzypokojowych
i czteropokojowych do
kupna bezpośrednio,
tel. : 601-7
720-8
840,
www.vanderzal.oferty.net

TAPICERSTWO, 22 618-18-26;
22 842-94-02
UKŁADANIE kostki brukowej,
517-477-531
USŁUGI mini koparkąładowarką, 517-477-531

ZATRUDNIĘ ekspedientkę w
sklepie spożywczym “Piątka Bis”
Piaseczno, 501-4
406-1
160
ZATRUDNIĘ samodzielnego
mechanika samochodowego w
Piasecznie, 607-383-353

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608-303-530

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644-26-05,
601-737-777
MALARSKIE, tapetowanie,
607-775-259
MALOWANIE, 722-920-650
MALOWANIE mieszkań,
728-426-345

WYLEWKI agregatem,
668-327-588

WRÓŻKA, 22 648-68-41,
602-731-299
WRÓŻKA doświadczona, tanio,
501-623-919
WRÓŻKA FRIDA, 517-026-538,
Internet

ANTENY, 603-375-875
BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,
okna, rolety,
meble na zamówienie,
602-27-17-18
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756-57-63,
502-093-588
CYKLINOWANIE, 667-619-662
CYKLINOWANIE, osobiście,
513-018-428
DACHY - pokrycia, naprawy,
502-473-605
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501-624-562
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642-96-16
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA,
507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie,
507-153-734

AAA NAPRAWA pralek,
kuchenek mikrofalowych
i elektrycznych, płyt,
odkurzaczy, 22 641-69-47,
604-660-792
NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp.,
22 644-52-59,
501-122-888
NAPRAWA
TELEWIZORÓW
502-288-514

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613-98-37;
22 671-15-79
LEKARZ seksuolog,
22 825-19-51
FIRMA produkująca wyroby z
blach, rur i profili zatrudni
lakiernika proszkowego i ślusarza,
Gołków k/Piaseczna, 602-253-180
FIRMA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów. Mile widziani
sprawni renciści i emeryci,
605-613-451
FRYZJERCE, 501-143-827
PRZEDSZKOLE 394 szuka
pomocy kuchennej na 0,75 etatu.
Tel.: 22 641-52-16
SZKOŁA PODSTAWOWA 340,
ul. Lokajskiego 3, Warszawa,
zatrudni od 1 września 2016
sprzątaczkę, tel. 22 546-61-26
TRANSPORT, przeprowadzki zatrudnię na stałe pracownika w
wieku 20-40 lat, (z samochodem
na dojazd do pracy),
tel. 535-170-170
ZATRUDNIĘ ekspedientkę w
sklepie piekarniczo-cukierniczym,
ul. Romera 2. Mile widziane
doświadczenie, 516-915-329

HYDRAULIKA, remonty,
602-651-211
PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501-535-889
REMONTOWO-BUDOWLANE,
ogrodzenia, 513-137-581
REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608-303-530

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

ROLETY, plisy,
moskitiery,żaluzje, producent,
602-380-218
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644-65-07, 502-101-202
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601-36-22-82
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Ważne telefony

Co i kto
Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Do 25 sierpnia, we wtorki i
czwartki w godzinach 10.0011.00 i 11.15-12.15, odbywają się
bezpłatne warsztaty teatralne dla
dzieci i młodzieży (akcja „Lato
w mieście”).* Ponadto Modelarnia Lotnicza (ul. Służby Polsce
1) zaprasza dzieci i młodzież od
lat 10 na bezpłatne warsztaty
modelarskie. Warsztaty odbywają się w dni robocze, do 31 sierpnia, w godzinach 16.00-20.00.
*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

Natoliński Ośrodek Kultury
ul. Na Uboczu 3
tel. 22 648 65 81

Miasto Stołeczne Warszawa
oraz Natoliński Ośrodek Kultury
zapraszają osoby powyżej 60 roku życia, zamieszkałe w Warszawie na bezpłatne porady dla seniorów (obsługa komputera, internetu, telefonu i tabletu). Zapraszamy w poniedziałki w
godz. 9.00 – 15.00. Zapisy wyłącznie telefoniczne pod nr 576
179 148.
Latający Dom Kultury zaprasza w dwie kolejne ostatnie soboty wakacji ,to jest dwudziestego i dwudziestego siódmeKluboteka
go sierpnia w godz. 11.00 –
Dojrzałego Człowieka
13.00 zapraszamy dzieci w wieul. Lanciego 13 lok U9,
ku 8 –11 lat na piątą i szóstą
tel. 22 370 29 29
edycję warsztatów plenerowo
– architektonicznych. Zapisy teZajęcia - nowy nabór
lefoniczne 22 648 65 81. Wstęp
kurs fotograficzny - od 1.09 wolny.
br. wtorki g.16:30*
* projekt “Kalejdoskop II edyKlub JAR
cja” współfinansuje m.st Warul. Koński Jar 6
szawa, Dzielnica Ursynów
Tel. 789 052 823
gry planszowe - od 1.09 br.
wtorki g.11:00**
Godziny otwarcia: pn.-ndz.:
śmiechoterapia - od 1.09 br. 15.00 do ostatniego gościa. Najśrody g. 12:00**
bardziej imprezowe miejsce na
** projekt “Kolaż integracyj- Ursynowie reaktywowane!
ny” finansuje m.st. Warszawa, Znajdź nas na facebooku:
Dzielnica Ursynów
https://www.facebo01.09.2016, czwartek godz. ok.com/klubjarreaktywacja
18:00 – Wernisaż wystawy Hanny SZAFRAŃSKIEJ pt. PATUrsynoteka
CHWORKI
ul. ZWM 5
08.09.2016, czwartek godz.
tel. 22 648 11 32
18:00 – prowadzenie: Henryk
W sobotę 03.09 zapraszamy na
DITCHEN, śpiew: Swietłana
GRIGORIEWA, akordeon: Bog- piknik rodzinny na pożegnanie
dan POPIŃSKI
lata. Impreza odbędzie się w ogro-

dzie Biblioteki dla dzieci nr 11,
przy ul. Fanfarowej 19. Program:
16:00 - zabawy integracyjne
dla dzieci pod hasłem “Letnie
dożynki ze Złotym Dukatem”wspólną zabawę oraz gry interaktywne poprowadzą aktorzy
z teatru Złoty Dukat
17:00 - spotkanie autorskie w
cyklu Kuchnia i Literatura: o
zdrowej kuchni i zdrowym stylu
życia opowiedzą Karolina i Maciej Szaciłło, autorzy książek
(m.in. “Jak oczyścić swój organizm, czyli DETOKSY dla zdrowia i urody” oraz “Jedz i pracuj...
nad własnym zdrowiem”, które
będą do nabycia w atrakcyjnych
cenach).
Ponadto: degustacja smakołyków przygotowanych przez
Karolinę i Macieja Szaciłło, wata cukrowa. Imprezę poprowadzi Marcin Michrowski.

Ursynów
Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Cantrala
fax

Drugi diagram trudniejszy
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Wacław Przybylski
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

22 443 71 00
22 443 72 91

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 56 51 400
22 56 51 402
Urząd Skarbowy
22 84 86 151
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
01.09 – czwartek – spotkanie
z prof. Jerzym Eislerem pt.: „Jak
rozpętano II wojnę światową”
06.09 – wtorek – spotkanie dr.
Piotrem Laskiem w nowym cyklu „Inaczej o sztuce” pt.: „Maski,
potwory i przywary. Sztuka romańska mniej znana”
08.09 – czwartek – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w nowym cyklu „Miles Polonus,
czyli tajemnice, wzloty i upadki
staropolskiej szkoły wojennej”
pt.: „Cedynia, czyli o Mieszka I
udanym wojennym fortelu”
Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!!!

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

701 75 00

757 20 51
750 19 41
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399
Pomoc Drogowa
756 20 10

Wzmożony ruch
lotniczy nad Ursynowem

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Warszawska 32
756 48 10, 754 41 71
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
Ratunkowe
999, 756 75 11

Informujemy, że w dniach 26-28 sierpnia Lotnisko Chopina planuje rutynowe prace
konserwacyjne na pasie startowym numer 3 (kierunek Piaseczno – Włochy, Ochota, Bemowo).
W związku z tym cały ruch na lotnisku będzie odbywał się na pasie startowym numer 1 (kierunek
Ursynów – Ursus), co spowoduje wzmożony ruch lotniczy nad Ursynowem.
Prowadzone prace mają na celu utrzymanie najwyższego poziomu sprawności technicznej
infrastruktury lotniska i tym samym zapewnienie bezpieczeństwa dla operujących z Lotniska
Chopina samolotów.

Lesznowola

VAGABUNDUS
Sobota 27.08.2016
(Zalew Zegrzyński)
Wycieczka rowerowa na
trasie ZOO (wejście od strony
Mostu Gdańskiego) - ścieżka
rowerowa wzdłuż Wisły - Żerań - Kanał Żerański (Królewski) - Nieporęt - Zegrze - Dębe
(zapora) - Góra - Nowy Dwór
Mazowiecki - Rajszew - Jabłonna - Tarchomin - Most
Północny - Las Bielański ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły do Mostu Gdańskiego
(Park Fontann) (ok. 85 km,
po ścieżkach rowerowych,
drogach gruntowych i asfaltowych)
Przewidywany postój na
kąpiel i plażowanie nad Zalewem Zegrzyńskim. Ewentualna możliwość skrócenia
trasy: powrót pociągiem ze
stacji Nowy Dwór Mazowiecki.
Zbiórka o godz. 09:00
przed Warszawskim ZOO
(wejście od strony Mostu
Gdańskiego).
Prowadzi: Piotr Sitnicki (email: pisit@wp.pl).

Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe
992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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