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Dobrze się oglądało filmową
komedię Sylwestra Chęciń-
skiego „Sami swoi”, bo ła-

two rechotać, oglądając kogoś, kto
się wygłupia na ekranie. W praw-
dziwym życiu jednak, gdy się lu-
dzie 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 urzędni-
cy państwowi, którzy w religijnym
uniesieniu doszli w 1938 do wnio-
sku, 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, za-
częli po prostu rżnąć „Lachów”. No
i od czasu rzezi wołyńskiej znane
powiedzenie „strachy na Lachy”
straciło nagle żartobliwy sens. 

Nasi powojenni przesiedleń-
cy ze Wschodu zabrali ze
sobą na tak zwane Ziemie

Odzyskane specyficzny kresowy
humor i obyczajowość, wyrażoną
chociażby w genialnie napisanych
przez Andrzeja Mularczyka dia-
logach „Samych swoich”. Któż nie
pamięta charakterystycznej wy-
powiedzi babci Pawlakowej: „Sąd
sądem, a sprawiedliwość musi być
po naszej stronie”? Co ciekawe,
taki sam typ myślenia charaktery-

zował wiele politycznych ekip, wła-
dających Polską, zarówno w jej
okresie „ludowym”, jak i w minio-
nych 27 latach. Teraz zaś filozofię,
jaką prezentowała babcia Pawla-
kowa, mamy jakby w skali ma-
kro, czyli te tam Sądy Najwyższe i
insze Trybunały Konstytucyjne
niech se bedom, a Prawo i Spra-
wiedliwość – niezależnie od nich –
musi być po właściwej stronie. I
dobrze jest wpaść do kogoś na
przyjacielską pogaduchę, ale na
wszelki wypadek lepiej mieć gra-
nat w kieszeni. 

S yndrom określany jako „Sa-
mi swoi” jest bowiem nieod-
łącznym elementem polityki,

a ponoć najdosadniej powiedział o
tym przed laty Marek Kuchciński
(dzisiaj marszałek Sejmu), który
triumfalizm Akcji Wyborczej Soli-
darność wyszydził trzema ekspre-
syjnymi słowami „Teraz k.....rwa
my!” I to hasło jest powtarzane do
dzisiaj w eleganckim skrócie TKM,
znajdując bez trudu kolejnych wy-
znawców. Powierzanie wszystkich
ważnych i lukratywnych stanowisk
samym swoim to najprostszy spo-
sób stworzenia potężnego regimen-
tu 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”. 

T rudno nie zauważyć, iż do
programu TKM z wielką
chęcią dołącza się u nas na-

wet Kościół, nie bacząc na nauki,
głoszone przez papieża Francisz-
ka, który zamiast wywyższania się
nad tłumem wiernych zaleca księ-
żom, a zwłaszcza hierarchom,
skromność i pokorę, przestrzega-
jąc, by w żadnym państwie nie do-
chodziło do łączenia ołtarza z tro-
nem, czyli religii z polityką. 

T ymczasem dzisiejsza wła-
dza w Polsce wkracza na
kolejne Ziemie Odzyskane.

Jedną z tych ziem ma być wkrót-
ce miasto stołeczne Warszawa.
Prezydent Hanna Gronkiewicz-
Waltz kilkakrotnie już wspomi-
nała, że w stołecznym ratuszu
spodziewa się aresztowań. A mo-
gą one nastąpić nie tylko tam.
Podłożem spodziewanej akcji ma
być reprywatyzacja,  przeprowa-
dzana tylko pozornie „na dziko”.
Problem zwrotów nieruchomości
zagrabionych albo – jak kto woli
– upaństwowionych względnie
skomunalizowanych w czasach
„Polski Ludowej” dotyczy wpraw-
dzie nie tylko Warszawy, ale wła-

śnie w stolicy najwięcej komplika-
cji rodzi ogłoszony w 1945 „de-
kret Bieruta”. 

Z jednaj strony mamy bo-
wiem walczące o odzyska-
nie mienia swoich członków

stowarzyszenie „Dekretowiec”, z
drugiej starającą się o utrzyma-
nie własności komunalnej ekipę
„Miasto jest nasze”, no a z trzeciej
– ratusz z nieszczęsnym Biurem
Gospodarki Nieruchomościami.
Za sprawą długoletniego dyrekto-
ra Marcina Bajki BGM stworzyło
dla swoich urzędników iście bajko-
wy krajobraz miasta, w którym
jest wszystko do wzięcia, ale tylko
przez „samych swoich”. Aż głupio
to powiedzieć, ale w gronie benefi-

cjentów reprywatyzacji, polega-
jącej na sięganiu po cudze, zna-
lazł się nawet małżonek pani pre-
zydent, wywianowany po części
kamienicą przy ul. Noakowskie-
go 16, tuż po wojnie – jak informu-
ją rozliczne media i jak wynika z
wyroków sądowych – zwyczajnie
ukradzionej żydowskim właścicie-
lom. Tak w każdym razie przedsta-
wiono to opinii publicznej i trud-
no się dziwić, że ludzie nie są w
stanie pojąć, o co w tym wszyst-
kim chodzi i pytają, czy pan An-
drzej Waltz, dziedziczący część
owej majętności, to w końcu legal-
ny spadkobierca, czy – nie owija-
jąc w bawełnę – paser. Żeby nie
było wątpliwości natury etycznej,

powołuje się on na to, że wydanie
owej kamienicy jemu i pozostałym
spadkobiercom zostało nakazane
za warszawskiej prezydentury wy-
wodzącego się z Prawa i Sprawie-
dliwości Lecha Kaczyńskiego, a
sam akt przekazania nastąpił, gdy
komisarzem Warszawy był repre-
zentujący tę samą formację Kazi-
mierz Marcinkiewicz. Zdaje się
jednak, że w sensie prawnym oko-
liczności te niczego nie zmieniają. 

Z arówno BGM, jak i Samo-
rządowe Kolegium Odwo-
ławcze, żeby już nie czepiać

się prokuratury i sądów, dopusz-
czały przez wiele lat do prawnej
wolnoamerykanki reprywatyza-
cyjnej, opartej na zasadzie: wszyst-
kie chwyty dozwolone. W efekcie
dorabiała się grupa cwaniaków,
niemająca nic wspólnego z legal-
nymi właścicielami lub ich spadko-
biercami, a najwięcej traciło na tym
samo miasto. Dopiero tak zwana
mała ustawa reprywatyzacyjna,
podpisana niedawno przez prezy-
denta 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 oka-
zji zdekonspirował cały szereg funk-
cjonariuszy państwowych i samo-
rządowych, którzy wprost stawali
na głowie, żeby przewału bronić.
Zobaczymy, czy teraz za to wszyst-
ko bekną. Minister sprawiedliwości
Zbigniew Ziobro zapowiada, że do
aresztu mają nareszcie trafiać nie
ofiary przestępstw, lecz sami prze-
stępcy. Bo niezależnie od tego, jak
nazywa się pewna partia, prawo i
sprawiedliwość w Polsce muszą być. 

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O -
P A S S M I TA
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Nowe informacje w sprawie budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej.  Zapowia-
da się szczęśliwy koniec długiej historii odpadających płytek – na budynku przy ul.
Kłobuckiej 14 pojawi się nowa elewacja. Oczywiście, pierwszym niezbędnym kro-
kiem jest demontaż obecnej.  

Jak informują ursynowscy urzędnicy, „W dniu 24 sierpnia wpłynęła decyzja Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego (PINB) o konieczności demontażu obecnej elewacji. Decyzja jest
wynikiem wystąpienia Urzędu Dzielnicy Ursynów o przeprowadzenie kontroli stanu technicz-
nego budynku. Prace demontażowe zostaną zlecone tak szybko, jak tylko pozwalają na to prze-
pisy.”. 

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 miesz-
kańcami budynku. W czasie tego spotkania przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Ursynów poinformo-
wali mieszkańców o planowanym zakresie prac oraz zebrali uwagi, które pozwolą na przeprowadze-
nie zmiany elewacji tak, aby była ona jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. 

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie pozostawia złudzeń co do obec-
nego stanu budynku. W uzasadnieniu czytamy m. in.: „Okładzina jest w złym stanie technicz-
nym, polegającym głownie na odpadaniu pojedynczych płytek, całych fragmentów oraz „odpa-
rzaniu” i odspojeniu części okładziny. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest szereg czynników, z
których najważniejsze to: niewłaściwa technologia i wykonanie, zastosowanie niewłaściwych ma-
teriałów tj. rodzaju kleju” [..]. Jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w przed-
miotowej sprawie, elewacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Kło-
buckiej 14 w Warszawie jest w niezadowalającym stanie technicznym. Mając na uwadze powyż-
sze, w ocenie organu nadzoru budowlanego zasadne jest nałożenie na Miasto Stołeczne Warsza-
wa obowiązku wykonania robót budowlanych polegających na demontażu płytek ceramicz-
nych 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, któ-
re pojawiły się po pierwszych sygnałach o odpadających płytkach klinkierowych. Same prace bu-
dowlane związane z przygotowaniem nowej elewacji zakończą się jednak w przyszłym roku. 

Komentarz Łukasza Ciołko, zastępcy burmistrza Dzielnicy: – W poniedziałek spotkałem się z miesz-
kańcami Kłobuckiej 14, aby poinformować ich, jakie kroki podejmujemy. W mojej ocenie bezpie-
czeństwo mieszkańców jest najważniejsze i dlatego podejmujemy zdecydowane kroki. Zamiast nie
dającej gwarancji sukcesu naprawy przystąpimy do wymiany elewacji na Kłobuckiej 14. Poprosi-
liśmy 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 nie-
ustannych napraw, które zaczęły się tak naprawdę w pierwszych tygodniach od jego oddana do użyt-
ku – jeszcze na początku 2015 r.  

Ciąg dalszy historii domów komunalnych..

Nowa elewacja na Kłobuckiej

„Ursynowska Kumulacja Aktywności” na Służewcu

Biegiem po trawie!
Już 4 września na torze Wyścigów Kon-
nych Służewiec odbędzie się sportowy
piknik rodzinny Ursynowska Kumulacja
Aktywności. Piknik organizuje Urząd
Dzielnicy Ursynów  we współpracy z Fun-
dacją LOTTO Milion Marzeń. 

„W zeszłym roku rozpoczęliśmy współpracę z
Fundacją LOTTO Milion Marzeń, która zaowoco-
wała bardzo udanym piknikiem.  W tym roku kon-
tynuujemy wspólne działania, czego efektem jest
sportowy piknik rodzinny Ursynowska Kumula-
cja Aktywności.  Uważam, że jest to świetna spra-
wa, ponieważ dzięki obecności znanych sportow-
ców, w tym olimpijczyków, impreza zyska niepo-
wtarzalny charakter” – mówi o pikniku i współpra-
cy z fundacją Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.

Faktycznie znanych sportowców nie zabrak-
nie. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z urzę-
du „na specjalnie przygotowanych sportowych
stacjach do aktywności zachęcać będą m. in.: wio-
ślarze Kajetan Broniewski i Michał Słoma, koszy-
karze Katarzyna Dulnik i Wojciech Urbaniak, bia-
thlonistki Agnieszka Cyl i Dorota Zuberska, snow-
boardziści i narciarze alpejscy Mateusz Ligocki, Łu-
kasz Ligocki i Jakub Ilewicz, lekkoatleci Lidia Cho-
jecka, Anna Jesień, Grzegorz Sudoł i Rafał Kow-
natke  oraz szermierze Monika Johne i Mateusz
Górski. Obecni będą także złoci medaliści olimpij-
scy: Renata Mauer-Różańska, Paweł Nastula i Ma-

rek Kolbowicz oraz tegoroczna brązowa medali-
sta olimpijska Joanna Leszczyńska”.

Kulminacyjnym wydarzeniem pikniku będzie
piąta odsłona „Wielkiej Ursynowskiej” – wyjątko-
wego biegu po służewieckim hipodromie. Wciąż
można zapisać się na bieg na stronie internetowej
www.wielkaursynowska.pl. Warto przypomnieć
że „Wielka Ursynowska” odbywa się po nawierzch-
ni trawiastej – dokładnie tam gdzie rozgrywane są
gonitwy koni. Do przebiegnięcia są dwa okrąże-
nia toru, czyli około 5 km. Jest to wyjątkowa oka-
zja, bo tor rzadko wykorzystywany był w ten spo-
sób. 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 służewiec-
kiego toru biega się na bosaka.

Po zakończeniu biegu dzieci, młodzież i doro-
śli będą mogli spróbować swoich sił w sportowej
rywalizacji pod okiem utytułowanych sportow-
ców. Aktywność uczestników animacji nagradza-
na będzie pamiątkowymi medalami i dyplomami.
Nie zabraknie rewii konnej i pokazów woltyżerki
oraz zabaw najmłodszych w strefie dmuchańców.
Uczestnicy wydarzenia będą mogli również obej-
rzeć emocjonujące wyścigi konne, w tym Gonitwę
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursynów.
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Zatrzymany za kradzieże
mieszkaniowe

W ręce mokotowskich funk-
cjonariuszy wpadł mężczyzna
podejrzany o kradzieże miesz-
kaniowe. Łupem padła biżuteria
oraz sprzęt elektroniczny o łącz-
nej wartości ponad 25 000 zło-
tych. Mężczyzna usłyszał zarzu-
ty i trafił do policyjnej celi. 

Funkcjonariusze wydziału
mienia mokotowskiej komendy
odnotowali kilka kradzieży
mieszkaniowych na terenie dziel-
nicy. Z relacji mieszkańców lo-
kali wynikało, że znikały ich war-
tościowe przedmioty takie jak bi-
żuteria, zegarki czy sprzęt elek-
troniczny. W związku ze zgłosze-
niami funkcjonariusze przystą-
pili do pracy operacyjnej, celem
zatrzymania sprawcy kradzieży.
Dzięki szeroko zakrojonym czyn-
nościom policjanci ustalili, że czy-

nów tych mógł dokonać 29-letni
Adam B. Funkcjonariuszom po-
zostało tylko ustalić miejsce aktu-
alnego pobytu podejrzanego i go
zatrzymać.

Obserwacje jednego z lokali
na terenie Mokotowa doprowa-
dziły do zatrzymania mężczy-
zny. Adam B. został przewiezio-
ny do komendy przy ul. Mal-
czewskiego. Tam usłyszał łącz-
nie 4 zarzuty kradzieży z miesz-
kań, do których się przyznał. Za
kradzież grozi kara do 5 lat po-
zbawienia wolności.

Był czujny nawet 
przed służbą

Policjant jadąc do pracy rozpo-
znał sprawcę kradzieży mieszka-
niowej. Twarz podejrzanego zosta-
ła zarejestrowana przez kamery
monitoringu podczas kradzieży, do
którego doszło kilka dni wcześniej.
33-latek podejrzany jest również o
dokonanie ośmiu innych prze-
stępstw, m.in. włamań do samo-
chodów i kradzieży z mieszkań. 

Funkcjonariusz pełniący na
co dzień służbę w wydziale do
walki z przestępczością przeciw-
ko mieniu na Mokotowie jechał
właśnie do pracy. Jego uwagę
przykuł przechodzący nieopo-
dal mężczyzna. Szybko skoja-
rzył, że kilka dni temu widział tę
osobę na nagraniach monitorin-

gu z kradzieży z mieszkania
przy ul. Modzelewskiego. Hu-
bert Z., wykorzystując otwarte
drzwi, wszedł do jednego z
mieszkań i zabrał z niego torbę
z zawartością laptopa, gotówkę
oraz inne wartościowe przed-
mioty. Straty oszacowane zo-
stały na kwotę około 25 000 zł.

Mężczyzna został zatrzymany
i przewieziony do komendy przy
ul. Malczewskiego. Funkcjona-
riusze ustalili, że prawdopodob-
nie dokonał on również ośmiu
innych przestępstw, między in-
nymi włamywał się do samo-
chodów i mieszkań.

Hubert Z. przyznał się do za-
rzucanych mu czynów. Postano-
wieniem sądu został tymczasowo
aresztowany na okres 2 miesięcy.

Areszt za kradzieże 
rowerów

Kolejny raz, dzięki czujności
policjantów wydziału wywia-
dowczo patrolowego zatrzyma-
ny został mężczyzna podejrzany
o kradzieże rowerów. Mariusz
D. wpadł w ręce funkcjonariu-
szy w czasie spaceru po Mokoto-
wie, podczas którego wybierał
swoje kolejne „łupy”. Jak się
okazało na jego koncie znajdo-
wały się inne tego typu czyny.

Podczas nocnej służby czujność
patrolówki wzbudził mężczyzna

przyglądający się rowerowi po-
zostawionemu przy ul. Chocim-
skiej. Funkcjonariusze rozpozna-
li mężczyznę którego nagrał mo-
nitoring z miejsc wcześniejszych
kradzieży jednośladów. Podjęli
obserwację osoby oraz dokonali
legitymowania. Podczas kontro-
li osobistej w kieszeni  spodni Ma-
teusza D. ujawnili metalowe ob-
cęgi, które jak się później okaza-
ło służyły mu do przecinania za-
bezpieczeń rowerów. 

Mariusz D. usłyszał 9 zarzu-
tów za kradzież rowerów, do
których się przyznał. Został tym-
czasowo 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 licz-
ba kradzieży rowerów. Niezabez-
pieczone jednoślady giną z róż-
nych miejsc. Aby zapobiec utra-
cie naszych „dwóch kółek” war-
to zadbać o ich właściwe zabez-
pieczenie. Tylko w ciągu jednego
miesiąca (dane za okres 15.05-
15.06.2016r.) dzięki wytężonej
pracy mokotowskich, ursynow-
skich i wilanowskich policjantów
zatrzymano 12 osób, które na te-
renie Warszawy dokonywały kra-
dzieży jednośladów. Zatrzymane

osoby usłyszały łącznie 38 zarzu-
tów karnych. Funkcjonariuszom
udało się również odzyskać 9
skradzionych jednośladów, któ-
re w najbliższym czasie wrócą
do właścicieli. Od początku tego
roku policjanci oznakowali już
253 rowery.

Każdego roku w okresie let-
nim policjanci odbierają więcej
zgłoszeń kradzieży rowerów. W
wielu przypadkach osoba zawia-
damiająca o kradzieży tłumaczy,
że zostawiła go „na chwilę” przed
sklepem, urzędem, przed wła-
snym 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 pozosta-
wienia roweru, zwłaszcza nowe-
go lub droższego, właściciel mu-
si mieć świadomość, że nie wszy-
scy ludzie są uczciwi, a złodziej
wykorzysta każde ułatwienie.

Sposobem, który może chro-
nić przed kradzieżą, ale przede
wszystkim pozwala na później-
szą identyfikację roweru lub je-
go właściciela jest jego oznako-
wanie.

Rejestracja w komputerowej
bazie danych odbywa się na
podstawie:

– dokumentu tożsamości wła-
ściciela (osoba pełnoletnia),

– dowodu zakupu (paragon
lub faktura, umowa kupna
sprzedaży).

Każdy właściciel, zainteresowa-
ny taką formą oznakowania ro-
weru może zgłosić się do jednost-
ki Policji, aby skorzystać z „engra-
vera”. Następnie informację o zna-
kowanym rowerze wprowadzi po-
licjant do specjalnie utworzonego
elektronicznego systemu znako-
wania rowerów. W ten sposób w
policyjnym systemie gromadzo-
ne będą dane o znakowanych ro-
werach i ich właścicielach. W przy-
padku kontroli rowerzysty wiado-
mo będzie na podstawie danych z
systemu, czy rowerem porusza się
prawowity właściciel.

Na terenie podległym KRP
Warszawa II znakowanie rowe-
rów odbywa się w następują-
cych terminach:

Komenda Rejonowa Policji
Warszawa II przy ul. Wita Stwo-
sza 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 – każ-
dy czwartek w godz. 17:00-
19:00, tel. 22 603 25 08.

Kronika policyjna

Rozmawiamy z Agatą Schirok z Fundacji  „TAKI JESTEM”

Integracja z osobami niepełnosprawnymi
PPAASSSSAA:: OOdd kkiieeddyy ddzziiaałłaa ffuunnddaaccjjaa,, iillee oossóóbb

uucczzeessttnniicczzyy ww jjeeggoo pprraaccaacchh??
AAGGAATTAA SSCCHHIIRROOKK:: Fundacja TAKI JE-

STEM istnieje od sierpnia 2013 r – 31 sierp-
nia obchodzimy swoje trzecie urodziny.
Wszystkie działania są podejmowane i reali-
zowane przez dwie osoby: przeze mnie oraz
moją siostrę Małgorzatę Schirok.

JJaakkiimmii sspprraawwaammii zzaajjmmuujjee ssiięę wwaasszzaa oorrggaa-
nniizzaaccjjaa??

Głównym celem fundacji jest inicjowanie
działań oraz aktywizowanie i wspieranie w
przedsięwzięciach kulturalnych, społecz-
nych i zawodowych osób z niepełnospraw-
nością intelektualną i ich rodzin. W działa-
niach podejmowanych przez nas staramy
się ukazać osobę niepełnosprawną intelek-
tualnie 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 zamierze-
nia realizujemy na wiele sposobów i na róż-
nych płaszczyznach m. in. poprzez udział
w inicjatywach twórczych i zawodowych,
organizowanie i uczestnictwo w akcjach
społecznych, kulturalnych, ekologicznych,
sportowych, imprezach publicznych. Wszyst-
kie te działania mają stwarzać możliwości
rozwoju osobistego i kształtować kompe-
tencje społeczne naszych niepełnospraw-
nych Przyjaciół.

JJaakkiiee kkoonnkkrreettnnee ddzziiaałłaanniiaa ssąą ppooddeejjmmoo-
wwaannee?? JJaakk ppoommaaggaacciiee??

Zorganizowaliśmy cykl warsztatów te-
atralnych, m. in.: w Warszawskim Centrum
Pantomimy - Scena Na Woli Teatru Drama-
tycznego, w teatrach: Baj, Roma, Scena Sta-
ra Prochownia, Rozmaitości. Podsumowa-
niem tych warsztatów było I i II Spotkania
Teatralne TAKI JESTEM 2015 r., które odby-
ły się w Teatrze Studio oraz na Scenie Teatru
Dramatycznego Przodownik. Braliśmy
udział w warsztatach teatralnych w Teatrze
Baj w ramach Warszawskiego Tygodnia Kul-
tury bez Barier. Fundacja zorganizowała
również zajęcia z profesjonalnym trenerem
z Dog Frisbee, imprezę sportową  “Z tenisem
za Pan brat”, 22 Finał WOŚP (wraz z Gimna-
zjum nr 92 przy ul. Koncertowej i Ursynow-
skim Sztabem Mandarynka), przygotowali-
śmy kalendarze na rok 2014 (z pracami pla-
stycznymi 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 niepeł-
nosprawnych, aby jak najwięcej osób miało
możliwość poznać je i ich świat. Bardzo do-
brze oceniamy współpracę ze wspierającą
nas pełnosprawną młodzieżą. 

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa rreeaagguujjąą nnaa
PPaańńssttwwaa aakkttyywwnnoośśćć??

Swoimi działaniami przekraczamy gra-
nice dzielnicy. Ale tak jak wszędzie, tak i tu,
najczęściej spotykamy się z akceptacją te-
go, co robimy.

JJaakkiiee pprroojjeekkttyy uuddaałłoo ssiięę zzrreeaalliizzoowwaaćć??
W tym roku Urząd Dzielnicy Ursynów

przyznał nam dotację na realizację zadania
publicznego pn. Warsztaty profilaktyczne

,,Bądź sobą – wspomaganie wszechstron-
nego rozwoju uczniów poprzez ograniczenie
zachowań agresywnych”   Projekt realizowa-
ny jest na terenie Szkoły Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi nr 330 na ul. Man-
darynki. 

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy nnaa nnaajjbblliiżżsszząą pprrzzyysszzłłoośśćć??
Pomysłów mamy mnóstwo. Oto niektóre

z nich: edukacyjne warsztaty integracyjne
„Poznajmy się” dla uczniów warszawskich
(ursynowskich) szkół, konkurs fotograficz-
ny TAKI JESTEM połączony z zajęciami ple-

nerowymi i wystawą, warsztaty teatralne,
turniej piłki nożnej, organizacja wolonta-
riatu. W planach, ale to już tych dalszych,
mamy również większe projekty, m. in. or-
ganizowanie wypoczynku podczas wakacji
dla najuboższych, praktyki zawodowe i two-
rzenie miejsc pracy, stworzenie miejsca,
gdzie po zakończeniu edukacji w placów-
kach specjalnych osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną będą nabywały umiejęt-
ności zawodowych i społecznych.

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa mmooggąą wweess-
pprrzzeećć wwaasszzee ddzziiaałłaanniiee??

Na pewno finansowo, ale również po-
przez większą otwartość instytucji i placó-
wek edukacyjnych na nasze propozycje i
działania, włączanie się w nasze akcje,
wspieranie w formie pomocy niekoniecz-
nie finansowej, np. udostępnianie nam prze-
strzeni (np. sali sportowej, warsztatowej).

R o z m a w i a ł a :  E w a  B a k u l i ń s k a

WW nnaassttęęppnnyymm nnuummeerrzzee „„PPaassssyy”” pprrzzyybblliiżżyy-
mmyy hhiissttoorriięę kkoolleejjnneejj oorrggaanniizzaaccjjii..
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W ostatnim tygodniu radni i
mieszkańcy mogli się zapoznać z
propozycją miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen-
nego dla północnej części osiedla
Stokłosy. Osobiście bardzo się
cieszę, że taka propozycja planu
w końcu dotarła do Dzielnicy Ur-
synów. Prawie całą zeszłą ka-
dencję walczyłem o to, aby do-
szło do przystąpienia do sporzą-
dzania tego planu. 

Jeszcze pod koniec ubiegłej ka-
dencji Rady Dzielnicy miasto
wsłuchało się w postulaty pły-

nące z Ursynowa i przystąpiło do sporzą-
dzania miejscowego planu dla osiedla

Stokłosy, którego teren podzieliło na
dwa niezależne plany. 

Obecnie rozpatrujemy propo-
zycję planu m. in. dla enklawy
ulicy Koncertowej, Symfonii,

Elegijnej, Okaryny, Wokalnej, Stokło-
sy, Zamiany. Niemniej jednak sposób
rozpoczęcia dyskusji nad planem trochę
mnie rozczarował. 5 sierpnia wpłynęło
m. in. do burmistrza Dzielnicy Ursy-
nów pismo z Biura Architektury i Plano-
wania Przestrzennego, a do pisma załą-
czony był projekt omawianego planu.
Warto podkreślić, że jest to jest to na
razie „wewnętrzny” – pomiędzy różny-
mi biurami miejskimi – proces konsul-
tacji planu, niemniej skierowanie tak
ważnego dokumentu w środku sezonu
urlopowego uważam za pomysł nietra-
fiony. Jak tylko otrzymałem ten doku-
ment, przesłałem go do władz Spół-
dzielni oraz do kilku osób, które są za-
angażowane w obronę terenów osie-
dla Stokłosy przed zabudową, z prośbą
o rozpropagowanie tej informacji wśród
mieszkańców. Plan ten następnie zo-
stał skierowane do dwóch dzielnico-
wych komisji, których posiedzenie od-
było się 18 sierpnia. Na połączone komi-
sje, mimo okresu wakacyjnego, przy-
było ponad 120 mieszkańców oraz wła-
dze Spółdzielni „Stokłosy”. W tym miej-
scu chciałbym wszystkim tym osobom
bardzo serdecznie podziękować za ak-
tywne wzięcie udziału w tych połączo-
nych komisjach i zgłoszenie licznych
uwag. Na połączonych komisjach mogli-
śmy zapoznać się z licznymi uwagami

mieszkańców. Niestety, nie było nam
dane zapoznać się z uchwałą Zarządu
Dzielnicy, która jak się okazało została
podjęte dzień wcześniej. Później na se-
sji wiceburmistrz Piotr Zalewski bronił
się, że to tylko „wewnętrzne” konsulta-
cje, w których przede wszystkim muszą
się wypowiedzieć urzędnicy. I tu jest
mój spór z Panem Burmistrzem, bo je-
żeli już Zarząd postanowił skonsulto-
wać projekt planu z radnymi, to powi-
nien poczekać na ich opinię. Tym spo-
sobem w uchwale Zarządu nie ma ani
słowa o tym, że mieszkańcy nie godzą
się na nowo projektowaną drogę dojaz-
dową (9 KD-D) do Placu Wielkiej Przy-
gody od strony al. KEN, ale również nie
znajdziemy uwag Zarządu co do wyso-
kość zabudowy działki przy Jastrzębow-
skiego 3 z dominantą wysokościowa 34
m. Nie odnotowałem też w uchwale Za-
rządu protestu mieszkańców w spra-
wie zabudowy parkingu przy al. KEN
naprzeciwko bloków przy Koncertowej
9 i 11, ale za to mogę w niej wyczytać
niekorzystne zapisy rozwiązań komuni-
kacyjnych w enklawie domków jedno-
rodzinnych przy ul. Elegijnej i Okaryny.

Wprojektowanych planach dla
północnej części osiedla Sto-
kłosy najbardziej jednak

niepokoją mnie kwestie związane z za-
grożeniem zabudową Placu Wielkiej
Przygody i Jastrzębowskiego 3. Jak tyl-
ko zobaczyłem projekt planu, ucieszy-
łem się, że projektant dla Placu Wielkiej
Przygody przewidział usługi dla sportu
i publiczny park. Zaczęliśmy się jednak

z mieszkańcami zastanawiać, jaką funk-
cję ma spełniać pociągnięta do tego te-
renu 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 miej-
sca, gdzie jest wyłącznie teren parkowy
i być może powstanie tam jakieś boisko
do gry w kosza czy w siatkówkę? Musi-
my pamiętać, że na Placu Wielkiej Przy-
gody zostały wydane dwie decyzje o wa-
runkach zabudowy, które mimo zaskar-
żenia przez Spółdzielnię do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego zo-
stały utrzymane w mocy i obecnie są
ostateczne. Oznacza to, że na ich podsta-
wie inwestor może ubiegać się o pozwo-
lenie na budowę na Placu Wielkiej Przy-
gody. 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 pozwole-
nie na budowę, a później się uprawo-
mocnił projektowany tam miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.
To, co się wydarzyło na ul. Cybisa, po-
winno być dla nas wszystkim wielkim
ostrzeżeniem. Dlatego wraz z miesz-
kańcami nie widzimy żadnego uzasad-
nienia dla tej nowej drogi.

J ako skandaliczne w propozycji
planu uważam również zapisy
dotyczące działki przy Jastrzę-

bowskiego 3. Dla tej działki została okre-
ślona dominanta wysokościowa – 34 m,

praktycznie bez terenów zieleni i propo-
nowanej wysokości zabudowy działki –
20m. Nie mniej skandaliczna jest zbież-
ność czasowa, bo w tym samym czasie
mieszkańcy sąsiadującej z ta działką po-
sesji przy ul. Zamiany 6 zostali wyłącze-
ni jako strona z toczącego się postępowa-
nia administracyjnego dotyczącego tej
inwestycji. To kolejny przejaw tego, jak
traktowani są mieszkańcy przez biuro
bezpośrednio podległe pani prezydent
Hannie Gronkiewicz-Waltz. 

N a wtorkowej sesji rady Dzielni-
cy (23.08) przegłosowaliśmy
stanowisko, do którego dołą-

czone zostały uwagi mieszkańców i
Spółdzielni. Mam nadzieję, że te uwagi
zostaną poważnie potraktowane przez
Panią Prezydent. Na przełomie jesie-
ni/zimy, ale mam nadzieję, że jeszcze w
tym roku, będzie miało miejsce wyło-
żenie planu do publicznego wglądu i
wszyscy będziemy mogli składać uwagi.
Czekamy również na to, że niedługo bę-
dziemy mogli się zapoznać się z projek-
tem planu dla drugiej części osiedla Sto-
kłosy 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!

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

„ N a s z  U r s y n ó w ”

Ursynowscy radni o planach zagospodarowania Placu Wielkiej Przygody – północnej części osiedla Stokłosy

Na razie chodzi o wstępny projekt

Propozycje planu dla północnych Stokłosów

Zarząd Dzielnicy Ursynów w
dniu 5.08.2016 przekazał do
Komisji Architektury i
Ochrony Środowiska oraz
komisji Inwestycji Komunal-
nych i Transportu wstępny
projekt miejscowego planu
zagospodarowania prze-
strzennego północnej części
osiedla Stokłosy jako infor-
mację, celem zapoznania się
przez ww. komisję, a nie ce-
lem opiniowania i co za tym
idzie – uchwalania. 

Połączone posiedzenie obu
komisji zostało zwołane
8.08.2016, a odbyło się

18.08.2016 roku. Uwagi mieszkań-

ców procedura planistyczna przewi-
duje w późniejszym etapie i z pew-
nością w odpowiednim czasie zwo-
łam komisję Architektury i Ochrony
Środowiska, która będzie poświęco-
na tylko temu tematowi. 

Niemniej jednak w dniu 18
sierpnia odbyło się połą-
czone posiedzenie wspo-

mnianych komisji Rady, na które
przybyło wielu mieszkańców. Na
wstępie należy powiedzieć, że zosta-
li oni poinformowani przez swoją
spółdzielnię niebywale późno, bo
dzień względnie dwa dni przed ko-
misją, kiedy informacja o niej była
podana do publicznej wiadomości
10 dni wcześniej.

Mieszkańcy przybyli na
komisję, przedstawili
swoje postulaty, wszyst-

kie z nich zostały spisane w podję-
tym przez komisję stanowisku, któ-
re jako przewodniczący Komisji Ar-
chitektury i Ochrony Środowiska
przygotowałem (skan dokumentu
obok) i przekazałem do Zarządu
Dzielnicy. Zarząd, co jest oczywi-
ste, po zapoznaniu się z nimi prze-
kazuje takie pismo do odpowied-
nich organów w mieście. 

Wdniu 23 sierpnia odby-
ła się Sesja Rady Dziel-
nicy, na której zapropo-

nowałem i poprosiłem Radę Dziel-
nicy o podjęcie stanowiska w ww.

sprawie, które Rada finalnie po
burzliwej dyskusji pozytywnie przy-
jęła (dokument obok). Owa dysku-
sja polegała głównie na krytykowa-
niu sposobu napisanego stanowi-
ska i walorów stylistycznych, jed-
nak uważam, że najważniejsza by-
ła INTENCJA i tempo zajęcia sta-
nowiska, a nie walory językowe. 

Wstanowisku znalazł się
opis sytuacji oraz zosta-
ły do niej załączone

WSZYSTKIE UWAGI MIESZKAŃ-
CÓW.  Podjęcie tego stanowiska już
na tym etapie procedury planistycz-
nej pokaże osobom, które o nim de-
cydują (a podkreślmy, że finalne za-
twierdzanie planów nie dzieje się
na Ursynowie) jak ważny dla miesz-
kańców jest Plac Wielkiej Przygo-
dy i zachowanie go jako terenu zie-
leni z możliwością wprowadzenia
infrastruktury sportowej, ale NIE
kolejnych budynków.

Z awsze przy okazji uchwa-
lania tego typu planów
podkreślam, że jako archi-

tekt krajobrazu i mieszkaniec Ursy-
nowa jestem przeciwny dodatko-
wej zabudowie i niszczeniu jakże
cennych terenów zieleni i zawsze
będę stał na takim stanowisku.

K r y s t i a n  M a l e s a  
P r z e w o d n i c z ą c y  K o m i s j i  

A r c h i t e k t u r y  i  O c h r o n y  
Ś r o d o w i s k a
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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 za-
słynął  wydarciem Niemcom tego gmachu w Powstaniu Warszawskim, 20 sierpnia
1944. Tablicę zainstalowano z inicjatywy byłego sekretarza generalnego CWKS Le-
gia Janusza Żbikowskiego i długoletniego prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego
Marcina Szczypiorskiego. 

Weterani wielkiej Legii Warszawa w hołdzie swoim bohaterom

Henryk Leliwa-Roycewicz ma już tablicę pamiątkową

Ceremonia odsłonięcia tablicy była czę-
ścią obchodów 72-lecia odbicia PA ST-y,
zorganizowanych przez Fundację Pol-

skiego Państwa Podziemnego, będącą obecnie
administratorem historycznego budynku. Uro-
czystość została poprzedzona mszą w pobliskim
kościele Wszystkich Świętych przy placu Grzy-
bowskim. W imieniu Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego wiązankę kwiatów pod tablicą złożył
prof. Kajetan Hądzelek.

H enryk Leliwa-Roycewicz (1898-1990)
był wspaniałą postacią zarówno pol-
skiej wojskowości, jak i polskiego spor-

tu. Od 1918 służył w I Pułku Ułanów Wileńskich,
a w 1921 przeszedł do 25. Pułku Ułanów Wielko-
polskich. W latach 1928,1931 i 1932 zwyciężał w
jeździeckim Pucharze Narodów, a w 1936 w Ber-
linie został wraz ze Zdzisławem Kaweckim i Se-
werynem Kuleszą srebrnym medalistą drużyno-
wym we Wszechstronnym Konkursie Konia
Wierzchowego. 

Pod 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 in-
nych naszych oficerów zamordowanych w 1940 w
Katyniu. Po przedostaniu się w 1941 do Warsza-
wy Roycewicz wstąpił do Armii Krajowej. W Po-
wstaniu Warszawskim dowodził Batalionem „Ki-
liński”, który odznaczył się między innymi wspo-
mnianym zdobyciem PAST-y. We wrześniu 1944
został ciężko ranny, a dowództwo AK awansowa-
ło go do stopnia majora. Dwukrotnie otrzymał
Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyż Walecznych.
Po wojnie został skazany przez reżim prostali-

nowski na sześć lat więzienia. Zrehabilitowano
go dopiero w 1956 roku. 

Rotmistrz poświęcił się wtedy pracy tre-
nerskiej w warszawskiej Legii, związaw-
szy się z tym klubem na 30 lat. No i daw-

ni 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 Stani-
sława Lejkowskiego i artystę rzeźbiarza Marka Gu-
czalskiego (obaj z Bydgoszczy). 

T ym sposobem po części uczczono też
przypadające w tym roku 100-lecie Cen-
tralnego Wojskowego Klubu Sportowego

Legia. Przez wiele lat był to wspaniale rozwinię-
ty wielosekcyjny klub, prowadzący najszersze w
Polsce szkolenie młodzieży i wypuszczający re-
kordową liczbę olimpijczyków. Janusz Żbikowski
i Marcin Szczypiorski chcą o tym wszystkim przy-
pomnieć poprzez zainstalowanie pamiątkowej ta-
blicy przy wejściu na stadion im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego przy Łazienkowskiej (przed moder-
nizacją – Stadion Reprezentacyjny Wojska Pol-
skiego). W tej inicjatywie wspierają ich: dawny as
sekcji kolarskiej Legii, wicemistrz olimpijski Cze-
sław Lang, niegdysiejszy zapaśnik tego klubu, dzi-
siaj prezes Business Center Club Marek Goliszew-
ski, wieloletni trener lekkoatletyki przy Łazien-
kowskiej (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 ko-
mórkowego. M a c i e j  P e t r u c z e n k o  

F o t o  P i o t r  P a j e w s k i
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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.

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?

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?

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?

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.

MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))
TTaakkżżee nnaa FFaacceebbooookkuu..

LIST OTWARTY 
DO SATYRYKA JANA P.

W o j t e k  D ą b r o w s k i

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 rela-
cji sąsiedzkich. To okazja do poznania mieszkańców swojej dzielnicy i wymiany doświadczeń. Za-
chęcamy 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 pro-
jekt 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 mieszka-
niowych (szczególnie z sąsiedztwa przyszłej budowy). Oczywiście, popiera również dyrektor Mu-
zeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie Paweł Jaskanis, który chętnie się wypowia-
da 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. Wystar-
czy wspomnieć postawienie na wypełnionym zabytkami Placu Piłsudskiego - szklanego biurowca Me-
tropolitan, którym zasłonięto południową pierzeję Teatru Wielkiego. 

r k

Razem przeciw molochowi

Bajki na trawie!

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”.
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Piórem Derkacza

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 spor-
towców, gdzie oprócz medali widać krążki po bańkach. Bańki można brać i można bańki dosta-
wać. 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. 

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

Igrzyska Olimpijskie Rio 2016 dobiegły końca. Powoli opadają emocje spor-
towe 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 zapobie-
gać podobnym praktykom w sporcie. Jak wiadomo, kładą się one głębokim cieniem również na po-
zostałe dyscypliny i uczciwych sportowców. Nie trzeba dodawać, że stosowanie zabronionego prze-
pisami „wspomagania” jest sprzeczne z ideą igrzysk oraz wszelkiej rywalizacji sportowej w ogóle. 

Igrzyska poddały weryfikacji umiejętności i jakość przygotowania niektórych „pewniaków”. Cie-
szyć 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 na-
sze panie. Na 11 medali, które w różnych dyscyplinach udało nam się wywalczyć, tylko dwa zdo-
byli mężczyźni. 

Problem płci, a właściwie granicy między jedną a drugą, pojawił się podczas igrzysk potwierdza-
jąc potrzebę uregulowania przepisów określających m. in. poziom męskiego hormonu, testostero-
nu i zdefiniowania, kto jest kobietą, a kto mężczyzną. Bez jasnych przepisów regulujących te kwe-
stie trudna będzie rywalizacja z zawodniczkami, których poziom męskich hormonów jest znacznie
wyższy niż u pozostałych pań. Być może, powinna powstać jakaś nowa kategoria obejmująca sta-
ny pośrednie, czyli jakąś trzecią płeć. 

Panuje przekonanie, że płeć piękna jest słabsza, jednak nie potwierdzają tego ani wyniki osiągnię-
te 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 Syd-
ney w Australii. Okazuje się, że za dłuższe życie kobiet odpowiedzialna jest jedna organella – mi-
tochondrium. 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-
wrót. W tym względzie natura
sprzyja nam, mężczyznom. Skoro
mamy opuścić ten padół, niech na-
sze ostatnie chwile umili nam obec-
ność życzliwej i wciąż sprawnej to-
warzyszki życia. 

Naukowcy z Uniwersytetu Stan-
forda – dr Anne Brunet oraz dokto-
rant Ben Dulken porównali spadek

zdolności regeneracyjnych w organizmach kobiet i mężczyzn, chcąc sprawdzić w jaki sposób hor-
mony płciowe (takie jak estrogen i testosteron) wpływają na długość życia. Z badań przeprowadza-
nych na myszach wynika, że estrogen wpływa na liczbę komórek macierzystych u samic, co zwięk-
sza zdolności regeneracyjnyne niektórych komórek, a tym samym przyczynia się do wydłużenia ży-
cia. Również podawanie estrogenów (hormonów żeńskich) samcom myszy wpłynęło na wydłuże-
nie ich życia. W odniesieniu do ludzi, oznacza to, że hormony mają wpływ na to, że kobiety żyją dłu-
żej niż mężczyźni. Tak więc najskuteczniejszy sposób na wydłużenie życia to urodzenie się kobie-
tą. A swoją drogą nawet kastraci żyją o około 14 lat dłużej od pozostałych mężczyzn.

Pomimo uprzywilejowanego traktowania kobiet przez naturę do głosu dochodzą rozmaite orga-
nizacje 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 rów-
ni 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 orga-
nizacji 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 go-
towe wywołać awantury medialne, dokonać ostentacyjnej aborcji lub innej bulwersującej opinię spo-
łeczną 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. Tymcza-
sem większość pań odrzuca taką narrację.

Postulaty walczących feministek są często niezrozumiałe dla mężczyzn. Kobiety mają przecież nie-
skończoną 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 podbudowy-
wać swojego ego, ani potwierdzać swojej wyższości kosztem kobiety. Zazwyczaj takiemu mężczyź-
nie nie trzeba tłumaczyć, że kobietę należy traktować po partnersku, bo to dla niego jest oczywiste.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Kobiety górą 

„Panuje przekonanie, że płeć
piękna jest słabsza, jednak nie
potwierdzają tego ani wyniki
osiągnięte podczas igrzysk w
Rio, ani dane statystyczne, ani
badania naukowe”

Ćwierkanie z pasażerami 
Piąte miejsce na świecie wśród lotnisk pod względem liczby śledzą-
cych na Twitterze i jeden z najwyższych wskaźników interaktywno-
ści na Facebooku – Lotnisko Chopina w Warszawie może być wzo-
rem dla innych firm, jak komunikować się z klientami w erze me-
diów 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 przy-
lot swojej matki. Z powodu złej pogody we Francji lot, który matka miała z Warszawy, najpierw zo-
stał 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 podej-
ście do informacji i stamtąd mogła zadzwonić do córki. Obie były później wniebowzięte takim spo-
sobem 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 lot-
niska. Krótkie zdanie pozwala zasygnalizować sprawę, a wysłanie go nie wymaga żadnego wysił-
ku. 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 sa-
molot z Norwegii (czy już wylądował). Sygnały internautów spowodowały m. in. poprawę ozna-
kowania trasy z terminala do stacji kolejowej, a także zmiany w organizacji ruchu na postoju tak-
sówek. 

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. Mó-
wiąc w skrócie – jesteśmy wszędzie tam gdzie mogą być ludzie, którzy korzystają z lotniska. Roz-
mawiamy z nimi, słuchamy ich uwag i spostrzeżeń. 

Media społecznościowe są idealną platformą do upowszechniania wiedzy na temat funkcjono-
wania 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 skomplikowa-
ny 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 współpracuje-
my dla dobra i komfortu pasażera.

Aktywność widać w statystykach. Według firmy konsultingowej Sotrender Lotnisko Chopina na-
leży 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 opóź-
nienia 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 przy-
datnych 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 dzie-
lili się swoimi doświadczeniami i wiele osób z tej zachęty korzysta. Dostajemy zarówno pochwa-
ły, 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 wiary-
godności w oczach pasażerów.

P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i

Instytut Teatralny im. Zbi-
gniewa Raszewskiego
oraz Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujaz-
dowski zapraszają na są-
siedzki weekend (27-28
sierpnia) – Koni(e)c lata
na Jazdowie. 

Wszystkie wydarzenia są bez-
płatne, a w programie między in-
nymi wspólne otwarte śniadanie,
prezentacja najpopularniejszych
stałych cykli obu instytucji, wie-
czorny koncert i inne atrakcje.

Instytut Teatralny i Centrum
Sztuki Współczesnej po raz kolej-
ny zrzeszają się na terenie Jazdo-
wa, otwierając swoje przestrze-
nie dla szerokiej widowni. Tego-
roczne pożegnanie lata przybierze
formę sąsiedzkiego weekendu.

Rozpocznie się on w sobotę o
godzinie 11.00 w Parku między
Instytutem Teatralnym a Cen-
trum Sztuki Współczesnej –
wspólnym wydarzeniem pod ty-
tułem „3 metry wspólnego śnia-
dania”, przygotowanym wraz z
Qchnią Artystyczną pod kierun-
kiem foodesignerki Marty Ges-
sler. Tego dnia na swój Dzień
Otwarty zaprosi CSW: wstęp do
galerii będzie bezpłatny w godzi-
nach od 12.00 do 22.00, a swój fi-
nał będą miały wszystkie letnie

cykle: Smykowizje, OdJazdowe
Dzieciaki, Plenery Kreatywne
oraz Kino Letnie Jazdów, realizo-
wane przez Fundację „Sztuka i
Współczesność“ oraz współfinan-
sowane przez urząd miasta. 

W ramach ostatnich spotkań z
cyklu „Plenery kreatywne“ uni-
katowe warsztaty malowania de-
sek do deskorolek pt. Jazda po de-
sce poprowadzi Hakobo – jeden z
pięćdziesięciu najważniejszych
plakacistów świata (wg. Johna
Forstera), zaś warsztaty Wędrują-
ce miasto, podczas których grupa
chętnych osób będzie pracowała
nad scenografią do premierowe-
go spektaklu memoopery – po-
prowadzi Hakobo wraz z Konra-
dem Dworakowskim z Teatru Pi-
nokio w Łodzi.  Wspomniana me-
moopera będzie miała premierę
17 września tego roku w ramach

59 edycji Międzynarodowego Fe-
stiwalu Muzyki Współczesnej
„Warszawska Jesień“. 

Ponadto w tym dniu zostanie
wystawione do oglądania przez
jedno z dzieł z kolekcji CSW – Vo-
odoo Africa Grupy Luxus, a wo-
kół niego odbędą się wspólne dzia-
łania edukacyjno-artystyczne dla
dzieci i dorosłych pod hasłem Afri-
ca Fun, prowadzone przez Mama-
dou Dioufa i Joannę Rentowską. 

Atrakcją na pograniczu sportu,
relaksu i choreografii będą także
warsztaty deskorolkowe dla po-
czątkujących dorosłych, prowadzo-
ne przez znanego deskorolkarza
Piotra Dabova oraz spacer po obiek-
tach małej architektury i sztuki w
przestrzeniach Jazdowa, pt. Sztuka,
która nie mieści się w pudełku.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i
F o t o  I n t e r n e t

Koniec Lata na Jazdowie
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Emocjonujący Dzień Arabski na Służewcu

Ogier Tefkir przełamał zaczarowaną barierę
Fantastyczny finisz ogiera Tefki-
ra, 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 nie-
dzielę na Służewcu Dnia Arab-
skiego. 

Gwoździem mityngu była go-
nitwa o Nagrodę Europy za-
liczana do światowego festi-

walu wyścigów koni arabskich im. She-
ikha Zayeda bin Sultana al Nahyana,
założyciela Zjednoczonych Emiratów
Arabskich. Festiwal organizowany jest
na trzech kontynentach, Służewiec zo-
stał do niego włączony w 2010 roku.
Wyścig o Nagrodę  Europy jest rozgry-
wany 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 włą-
czenia Służewca do światowego
festiwalu im. Sheikha Zayeda
bin Sultana al Nahyana, nie
udało się wygrać gonitwy
o Nagrodę Europy żad-
nemu arabowi treno-
wanemu w polskiej
stajni. Aż do mi-
nionej niedzieli.

Zdecy-
dowa-
nym

faworytem
tegorocznej
edycji tego
prestiżowe-
go wyścigu
był trenowa-
ny we Francji
czteroletni
gniady Ziy-
add, świeżo
upieczony zdo-
bywca europej-
skiego Triple
Crown Champion
2016. Trenowany
przez Antoine Watri-
ganta dla właściciela HH
Sheikha Mansoora ogier
zgromadził na swoim koncie
18 punktów, co wywindowało
go na pierwsze miejsce w europej-
skim Triple Crown dla koni czystej
krwi. Za nim uplasowały się tak war-
tościowe wyścigowce jak Sir Bani Yas
czy Lightning Bolt. Nic więc dziwne-
go, że zdecydowana większość fa-
chowców typowała gościa z Francji
na pierwszego faworyta. Drugim był
nasz Alladyn. Gonitwa o Nagrodę Eu-
ropy, jak i kilka innych w tym dniu, ro-
zegrana została w strugach ulewnego
deszczu. Wydawało się, że lekko idą-
cy w cuglu Ziyadd pod Pierantonio
Convertino kontroluje sytuację i rze-
czywiście tak było do połowy ostat-
niej prostej. Ku zaskoczeniu części wi-
dzów ze stawki finiszujących koni ode-
rwał się Tefkir trenowany przez Mał-
gorzatę Łojek i niezagrożony minął
celownik. Za nim kończyli Ziyadd, Al-
ladyn i jako trzeci nieliczony Mago-
un. Była to sensacja, ale chyba nie dla
wszystkich. Szczęśliwcy, którzy trafi-
li “trójki”, spodziewali się sutych wy-
granych, jednak musieli obejść się
smakiem. 

Z a zwycięstwo Tefkira jego
właściciel  Zbigniew Górski
zainkasuje 85 tysięcy złotych.

Małgorzata Łojek, trenerka ogiera,
miała łzy w oczach. – Obserwując Tef-
kira podczas treningów uważałam, że
bardziej sprzyja mu lekki tor – powie-
działa po zakończeniu gonitwy. – My-
ślałam, że zakopie się na grząskim
podłożu, tymczasem on rozwinął
skrzydła. Inna sprawa, że gdy przed
biegiem przyglądałam się koniom na
padoku, mój prezentował się najle-
piej. Był też spokojny, jakby pewny
swojej siły. Chcę bardzo podziękować

dżokejowi Lukáškowi, że wybrał naj-
lepszą drogę do zwycięstwa finiszując
w tych trudnych warunkach środkiem
toru – dodała trenerka. 

T riumfatora tegorocznej edy-
cji Nagrody Europy dekoro-
wali na padoku JE Youssef Is-

sa Hassan Al Sabri, ambasador ZEA w
Polsce, w towarzystwie pani Lary Sa-
waya, dyrektorki światowego festiwa-
lu wyścigów dla koni czystej krwi arab-
skiej rozgrywanego pod patronatem
wicepremiera ZEA, szejka Mansoura
bin Zayeda al Nahyana. W Memoriale
im. Bogdana Ziemiańskiego triumfo-
wał wicederbista Poryw pod Marti-
nem Srnecem, który pobił Tristaila
oraz Ziko pokonując ostatnią “ćwiart-
kę” w 32.2 sek. Takie osiągi prezentu-
ją folbluty ścigające się w niższych gru-
pach. W międzynarodowej gonitwie
Ladies World Championship IFAHR,
rozgrywanej pod patronatem HH She-
ikha Fatima Bint Mubarak i będącej
nieoficjalnymi mistrzostwami
świata amazonek,
świetnie spisa-

ła się nasza Joan-
na Wyrzyk. Na trenowa-
nym przez Krzysztofa Zawilińskiego
ogierze Cepton nie dała rywalkom z
dziewięciu krajów świata żadnych
szans. Druga minęła celownik Nor-
weżka Nora Hagelund Holm na wała-
chu Dar Duni (trener Kamila Urbań-
czyk), trzecia była reprezentująca bar-
wy USA Erika Taylor na ogierze LB Naj
(trener Michał Romanowski).

Wwyścigu Apprentice World
Championship IFAHR, któ-
remu również patronuje

HH Sheikha Fatima Bint Mubarak, ko-
ni dosiadali wyłącznie jeźdźcy nie po-
siadający tytułu dżokeja. Po bardzo
dobrej taktycznie i technicznie jeździe
zwyciężył reprezentant Bahrajnu Ali
Al Shuwaikh dosiadający trenowane-
go przez Bogdana Strójwąsa wałacha
Eastway. Drugi był wałach Inextremo
(trener Michał Romanowski) pod Bry-
tyjczykiem Rowanem Scottem, a trze-
ci ogier Wincent (trener Krzysztof Za-
wiliński) z naszym Ireneuszem Wój-
cikiem 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 trenowa-
ny na Służewcu przez Macieja Jodłow-
skiego ogier Cakouet de Bozouls. W
niedzielę zwycięstwa odniosły aż trzy
konie z tej stajni –  poza wyżej wymie-

nionym także francuski ogier Hanouh
oraz holenderska klacz  PourVous 
Kossack.

M imo trudnych warunków
atmosferycznych (ulewa)
oraz technicznych (remont

trybuny głównej) należy ocenić nie-
dzielny mityng jako udany. Personel
Oddziału Służewiec Wyścigi Konne
Totalizatora Sportowego spisał się na
piątkę. Na tym kończą się jednak po-
chwały, bowiem szef spółki “Traf”, sio-
strzanej spółki TS organizującej koń-
ski totalizator, przekroczył w tym dniu
wszelkie dopuszczalne granice wy-
muszając na gościach zaproszonych
do namiotu VIP, w większości zagra-
nicznych, obstawianie potrójnej staw-
ki 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-

rządkowej ustalił na 15 zł, natomiast
widzom zgromadzonym na trybunie
środkowej łaskawie zezwolił na ob-
stawianie stawki pojedynczej, czyli za
5 zł. Jest to sytuacja bez precedensu na
torach wyścigowych całego świata.
Niedopuszczalne jest dzielenie gra-
czy na dwie różne grupy. Niedopusz-
czalne jest również zmuszanie graczy,
poprzez wprowadzanie jako minimal-
nej potrójnej stawki, do uprawiania
twardego hazardu. To ociera się o kry-
minał. 

Organizator totalizatora musi
dać graczowi alternatywę –
obowiązuje stawka X, a ty

możesz grać za pół stawki, jednostko-
wo, podwójnie, potrójnie, a nawet sto-
krotnie, o ile cię na to stać. Kto gdzie-
kolwiek słyszał o koncepcji wprowa-
dzonej w życie w minioną niedzielę na
części służewieckiego hipodromu  –
obowiązująca stawka to 5 zł, ale ty w
namiocie VIP nie możesz zagrać poje-
dynczo. Aby uczestniczyć w grze, mu-
sisz 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 dro-
gę, by wrócić do namiotu. I tak dzie-

więć razy, ponieważ tyle było gonitw w
tym dniu. Można domyślać się z dużą
dozą prawdopodobieństwa, jakimi
przesłankami kierował się Tomasz Ce-
kała, szef spółki “Traf”. Korzystając z
obecności zamożnych gości znad Zato-
ki Perskiej chciał im po prostu maksy-
malnie wydrenować portfele, by pod-
nieść wpływy z gry, a tym samym przy-
podobać się zarządowi TS i uprawdo-
podobnić swoje coraz bardziej szaleń-
cze koncepcje. 

Zpełną odpowiedzialnością na-
zywam to, co wydarzyło się
w ostatnią niedzielę, próbą

grabieży w biały dzień. Próba ta spali-
ła na panewce, bo Arabowie prawdo-
podobnie wyczuli, że coś jest nie tak,
i że chcą ich na Służewcu oskubać, po-
nieważ obroty w namiocie VIP były
śmiesznie niskie. Czy ten fakt da Ceka-
le cokolwiek do myślenia? Nie sądzę.
Pan prezes jest bowiem człowiekiem
przeświadczonym o własnej nieomyl-

ności. W ogóle nie wsłuchuje
się w przechodzący

powoli w

krzyk rozpaczy
wyścigowy vox populi.

Systematycznie podnosząc stawki w
poszczególnych zakładach z zabawy
wyścigami konnymi uczynił grę hazar-
dową, 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 zabytko-
wym Służewcu. Wielu stałych bywal-
ców, którzy od dziesiątek lat w każdy
wyścigowy weekend dźwigali na tor
zaoszczędzone zaskórniaki, zrezygno-
wało. Nie stać ich po prostu na sprosta-
nie wysokim wymogom wprowadza-
nym w końskim totalizatorze przez pa-
na Cekałę. Piszącego te słowa tylko
krok dzieli od powzięcia podobnej de-
cyzji. Po czterdziestu latach obecno-
ści na Służewcu. 

Zanim 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 przycią-
ganiu na Służewiec rzeszy nowych pa-
sjonatów wyścigów konnych. Dzieje
się na odwrót – ludzie przychodzą, po-
patrzą, trochę pograją i szybko ucie-
kają z pustymi portfelami, by więcej w
to miejsce nie wrócić. Już nie można,
jak przez całe dekady, wpaść na Służe-
wiec i pobawić się wyścigami. Dzisiaj
stołeczne tory mogą przyciągać wy-

łącznie tych z zasobnymi portfelami,
bądź amatorów pikniku na trawie. Wie-
lokrotnie pisałem, że środowisko wyści-
gowe oczekuje raczej obniżenia sta-
wek, ponieważ to napędza grę, niż ich
systematycznego podnoszenia. Nie do-
czekałem się żadnej reakcji osób od-
powiedzialnych za nadzór nad spółką
“Traf”. A przecież są niezbite dowody
na to, że postulaty środowiska są słusz-
ne, ponieważ opierają się nie na gdyba-
niach, przewidywaniach, czy założe-
niach, lecz na faktach empirycznych.
Jeszcze niedawno, bez żadnych dotacji
ze strony organizatora totalizatora, ob-
roty w kwincie w każdym dniu wyści-
gowym przekraczały 40 tys. złotych,
kilka lat wcześniej dochodziły nawet
do 100 tys. złotych. Ale wówczas pod-
stawowa stawka w kwincie wynosiła 2,
a nie jak dzisiaj 3 złote. Podobnie rzecz
miała się w “czwórkach”, gdzie wyso-
kość pul od pewnego czasu systema-
tycznie spada. 

Wpadłem na pewien pomysł.
Przez ostatnie dwa lata usi-
łowałem zainteresować or-

gany ścigania ewidentnym przekrętem
przy reprywatyzacji kamienicy Narbut-
ta 60. Niestety, obijałem się od drzwi

dwóch prokuratur, które odmawiały
wszczęcia postępowań w sprawie

ewidentnego kantu kosztują-
cego miasto przynajmniej 2

miliony zł. Nie pomogło
kilkanaście publikacji

na ten temat zamiesz-
czonych na naszych

łamach, jak rów-
nież dwie audy-

cje wyemitowa-
ne na antenie
Radia dla Cie-
bie. Pomógł
prezes PiS
Jarosław Ka-
czyński.  Kie-
dy został po-
informowa-
ny o sprawie,
niezwłocznie

zwrócił się z
interwencją

do ministra
sprawiedliwości

i prokuratora Ge-
neralnego. W cią-

gu zaledwie kilku ty-
godni Prokuratura

Okręgowa w Warszawie
poleciła podległym jej służ-

bowo kolegom na Mokotowie
podjęcie na nowo pięciu umo-

rzonych postępowań i połączenie
ich w jedno śledztwo. Kilka dni temu
Departament ds. Przestępczości Gospo-
darczej Prokuratury Krajowej poinfor-
mował nas na piśmie, że również inte-
resuje się reprywatyzacją Narbutta 60. 

Mając na uwadze powyższe
nie, zamierzam dłużej bić
głową w mur w kwestii wy-

czynów pana Tomasza Cekały. Skoro
osoby nadzorujące działalność spółki
“Traf” nie reagują na krytykę prasową,
a przede wszystkim na vox populi, zde-
cydowałem, że napiszę skargę do pre-
zesa Kaczyńskiego ze szczegółowym
opisem sprawy. Podniosę przede
wszystkim to, że Cekała wyspecjalizo-
wał się w drenowaniu kieszeni bywal-
ców Służewca, w większości osób star-
szych – 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 Pol-
sce o charakterze rywalizacji sportowej
miał miejsce już w roku 1777. Dokonu-
je mordu na wyjątkowo widowiskowej
dyscypliny sportu zmuszając bywalców
zabytkowych i remontowanych za pu-
bliczne pieniądze torów do uprawiania
twardego hazardu. Przywołam oczy-
wiście niedzielny incydent, ponieważ
poszkodowani zostali zagraniczni go-
ście, których szef spółki “Traf” zmusił do
obstawiania gonitw za potrójną stawkę.
Myślę, że skarga do prezesa Kaczyń-
skiego jest jedynym sposobem na okieł-
znanie szaleńczych zapędów Tomasza
Cekały.  

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o  T S
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AALLEE SSZZYYBBKKAA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668-681-911

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

PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790-564-948

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

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

OOLLCCHHAA, 602-77-03-61
SSKKUUPP książek, dojazd, 

509-548-582

ZZAASSIILLAACCZZEE ddoo llaappttooppóóww.
Naprawa-sprzedaż. 

Centrum Serwisowe, 
ul. Meander 2 A, 

tel. 22 649-68-43; 
668-108-222

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

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641-82-83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

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

DDOOMM w stanie surowym w
Nowym Prażmowie 200/1400 m2,
602-77-03-61

DDZZIIAAŁŁKKAA 3000 m2 w
Prażmowie, 602-77-03-61

DDZZIIAAŁŁKKAA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602-77-03-61

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

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

AAppaarrttaammeennttyy::
!WWaarrsszzaawwaa-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.

!WWiillaannóóww,, 9911 mm22, cudny ap., 
4 pok., garaż na 2 sam. + piwnica
w cenie, do wejścia, odrębna
własność lokalu, księga wieczysta.
Tylko 900 tys. zł.

!WWiillaannóóww, Branickiego, 
98 m2, III p. z windą, standard. Oś.
strzeż.,ochrona.. W cenie 2 miejsca
post. w garażu. Cena 960 tys. zł.

MMiieesszzkkaanniiaa::
!CCeennttrruumm, Al. Jerozolimskie,

40 m2, 1 pokojowe, świetny punkt.
Cena 460 tys. zł.

!CCeennttrruumm, ul. Smolna,
mieszkanie 2-pokojowe, 55 m2,
wykończone i zrobione. 
Cena 600 tys. zł.

!CCeennttrruumm, ul. Noakowskiego,
obok metra, 96 m2, 4 pokoje,
dobry standard, kamienica, I p.,
okazja - świetna cena 780 tys. zł.

!MMookkoottóóww, 4 pokoje, 80 m2,
dobry standard. Cena 720 tys. zł 
z garażem. Ochrona, nowy blok.

! PPookkóójj z oddzielną kuchnią 
33 m2, Ip. Okęcie, ul. 17 Stycznia.
Cena 210 tys. zł. do negocjacji.

! SSaaddyybbaa, 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.  

! SSttaarróówwkkaa,, 2 pok. 56 m2, do
wejścia. Cena 720 tys. zł.

!WWiillaannóóww 59 m2, 2 pok. 
z garażem i komórką.Dobry
standard, taras, cisza, spokój.
Okazja, tylko 505 tys.zł.!
Miasteczko Wilanów

DDoommyy::
!DDoomm w Konstancinie

360m2/1000m działka,
starodrzew, piękny ogród, tylko 
1 mln 450 tys.zł. Do neg. Super
okazja !!!

!DDwwiiee rezydencje z basenami,
Konstancin, Strefa A. Działka
odlotowa, starodrzew. Cena 6 mln.
i 6 mln.900 tys.zł. do wejścia.

! JJóózzeeffoossłłaaww, segment 200/400
m2, stan deweloperski, tylko 
730 tys. zł.

!MMookkoottóóww,, super okazja!!.
Segment narożny z ogródkiem.
Operat szacunkowy na 3 mln. zł.
Cena tylko 1 mln 100 tys. zł.

!NNoowwaa IIwwiicczznnaa,
280m2/1000m2, dobry standard.
Cisza, spokój, w okolicy ładne
domy.

! PPiiaasseecczznnoo okolice, dom 200
m2/1000m2, po kapitalnym
remoncie, dobry standard i dobra
cena - 890 tys.zł, Cisza, spokój.

DDzziiaałłkkii::
!GGmmiinnaa Żabia Wola, działka

2300 m2 w otulinie lasu, z domem
ok. 100 m2 z 1997 r. Super cena
tylko 390 tys. zł.

!KKoommoorróóww,, działka 1550 m2.
Cena 1 200 tys.zł. Najpiękniejsza
część Komorowa. Działka pod
rezydencję. Okazja - cena do
negocjacji.

!KKoonnssttaanncciinn działka, strefa A,
3000 m2, starodrzew, piękna w
otoczeniu rezydencji, dobra cena 
2 200 tys. zł.

! PPiiaasseecczznnoo, działka bud. pod
mieszkaniówkę, 4 ha, 50 tys.PUM.
Cena 15 mln. zł do negocjacji.

!ŻŻaabbiiaa WWoollaa - 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.

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!DDoo wwyynnaajjęęcciiaa lokal 92 m2,

rondo Wiatraczna, z witrynami na
każdą działalność. Cena 10 000 zł
netto + VAT.

!KKuuppiięę llookkaallee handlowe,
najchętniej z najemcami, cała
Warszawa

! SSaasskkaa KKęęppaa, lokal 95 m2,  ze
stabilnym, sieciowym najemcą.
Cena 1 mln 200 tys. zł + VAT.
Dobra stopa zwrotu.

!UUrrssyynnóóww, lokal  43 m2. Dobry
standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji. 

!WWSSPPAANNIIAAŁŁYY 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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa
sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,

aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,
rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,

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

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

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee

mmiieesszzkkaańń ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh ddoo 
kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

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

FFIIRRMMAA produkująca wyroby z
blach, rur i profili zatrudni
lakiernika proszkowego i ślusarza,
Gołków k/Piaseczna, 602-253-180

FFIIRRMMAA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów. Mile widziani
sprawni renciści i emeryci, 
605-613-451

FFRRYYZZJJEERRCCEE, 501-143-827
PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE 339944 szuka

pomocy kuchennej na 0,75 etatu.
Tel.: 22 641-52-16

SSZZKKOOŁŁAA PPOODDSSTTAAWWOOWWAA 334400,
ul. Lokajskiego 3, Warszawa,
zatrudni od 1 września 2016
sprzątaczkę, tel. 22 546-61-26

TTRRAANNSSPPOORRTT,, pprrzzeepprroowwaaddzzkkii -
zzaattrruuddnniięę na stałe pracownika w
wieku 20-40 lat, (z samochodem
na dojazd do pracy), 
tel. 535-170-170

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ ekspedientkę w
sklepie piekarniczo-cukierniczym,
ul. Romera 2. Mile widziane
doświadczenie, 516-915-329

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ  eekkssppeeddiieennttkkęę ww
sskklleeppiiee ssppoożżyywwcczzyymm ““PPiiąąttkkaa BBiiss””
PPiiaasseecczznnoo,, 550011-440066-116600

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ samodzielnego
mechanika samochodowego w
Piasecznie, 607-383-353

AANNTTEENNYY,, 603-375-875

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602-27-17-18

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 667-619-662
CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, osobiście,

513-018-428
DDAACCHHYY - pokrycia, naprawy,

502-473-605
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642-96-16

DDOOMMOOFFOONNYY, 603-375-875
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507-153-734
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507-153-734

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA,, remonty, 
602-651-211

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KKOOMMPPUUTTEERRYY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

MMAALLAARRSSKKIIEE,, tapetowanie, 
607-775-259

MMAALLOOWWAANNIIEE, 722-920-650
MMAALLOOWWAANNIIEE mieszkań, 

728-426-345

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

NNAAPPRRAAWWAA pprraalleekk BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp.,

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

NNAAPPRRAAWWAA 
TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW

502-288-514

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII,, 
tanio, solidnie, 
501-535-889

RREEMMOONNTTOOWWOO-BUDOWLANE,
ogrodzenia, 513-137-581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

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

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

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

UUKKŁŁAADDAANNIIEE kostki brukowej,
517-477-531

UUSSŁŁUUGGII mini koparką-
ładowarką, 517-477-531

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668-327-588

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648-68-41, 
602-731-299

WWRRÓÓŻŻKKAA doświadczona, tanio,
501-623-919

WWRRÓÓŻŻKKAA FRIDA, 517-026-538,
Internet

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

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

DrDr ugi diagrugi diagr am tram tr udnieudnie jszyjszy
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje WWaaccłłaaww PPrrzzyybbyyllsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

Do 25 sierpnia, we wtorki i
czwartki w godzinach 10.00-
11.00 i 11.15-12.15, odbywają się
bezpłatne warsztaty teatralne dla
dzieci i młodzieży (akcja „Lato
w mieście”).* Ponadto Modelar-
nia Lotnicza (ul. Służby Polsce
1) zaprasza dzieci i młodzież od
lat 10 na bezpłatne warsztaty
modelarskie. Warsztaty odbywa-
ją się w dni robocze, do 31 sierp-
nia, w godzinach 16.00-20.00.

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

KKlluubbootteekkaa 
DDoojjrrzzaałłeeggoo CCzzłłoowwiieekkaa
uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk UU99,,

tteell.. 2222 337700 2299 2299

Zajęcia - nowy nabór 
kurs fotograficzny - od 1.09

br. wtorki g.16:30*
* projekt “Kalejdoskop II edy-

cja” współfinansuje m.st War-
szawa, Dzielnica Ursynów

gry planszowe - od 1.09 br.
wtorki g.11:00**

śmiechoterapia - od 1.09 br.
środy g. 12:00**

** projekt “Kolaż integracyj-
ny” finansuje m.st. Warszawa,
Dzielnica Ursynów

0011..0099..22001166,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz..
1188::0000 – Wernisaż wystawy Han-
ny SZAFRAŃSKIEJ pt. PAT-
CHWORKI 

0088..0099..22001166,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz..
1188::0000 – prowadzenie: Henryk
DITCHEN, śpiew: Swietłana
GRIGORIEWA, akordeon: Bog-
dan POPIŃSKI

NNaattoolliińńsskkii OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy
uull.. NNaa UUbboocczzuu 33
tteell.. 2222 664488 6655 8811

Miasto Stołeczne Warszawa
oraz Natoliński Ośrodek Kultury
zapraszają osoby powyżej 60 ro-
ku życia, zamieszkałe w Warsza-
wie na bezpłatne porady dla se-
niorów (obsługa komputera, in-
ternetu, telefonu i tabletu). Za-
praszamy w poniedziałki w
godz. 9.00 – 15.00. Zapisy wy-
łącznie telefoniczne pod nr 576
179 148.

Latający Dom Kultury zapra-
sza w dwie kolejne ostatnie so-
boty wakacji ,to jest  dwudzie-
stego i dwudziestego siódme-
go  sierpnia w godz. 11.00 –
13.00 zapraszamy dzieci w wie-
ku 8 –11 lat na piątą i szóstą
edycję warsztatów plenerowo
– architektonicznych. Zapisy te-
lefoniczne 22 648 65 81. Wstęp
wolny.

KKlluubb JJAARR 
uull.. KKoońńsskkii JJaarr 66 

TTeell.. 778899 005522 882233

Godziny otwarcia: pn.-ndz.:
15.00 do ostatniego gościa. Naj-
bardziej imprezowe miejsce na
Ursynowie reaktywowane!
Znajdź nas na facebooku:
https://www.facebo-
ok.com/klubjarreaktywacja

UUrrssyynnootteekkaa
uull.. ZZWWMM 55

tteell.. 2222 664488 1111 3322

WW ssoobboottęę 0033..0099 zapraszamy na
piknik rodzinny na pożegnanie
lata. Impreza odbędzie się w ogro-

dzie Biblioteki dla dzieci nr 11,
przy ul. Fanfarowej 19. Program:

1166::0000 - zabawy integracyjne
dla dzieci pod hasłem “Letnie
dożynki ze Złotym Dukatem”-
wspólną zabawę oraz gry inte-
raktywne poprowadzą aktorzy
z teatru Złoty Dukat

1177::0000 - spotkanie autorskie w
cyklu Kuchnia i Literatura: o
zdrowej kuchni i zdrowym stylu
życia opowiedzą Karolina i Ma-
ciej Szaciłło, autorzy książek
(m.in. “Jak oczyścić swój orga-
nizm, czyli DETOKSY dla zdro-
wia i urody” oraz “Jedz i pracuj...
nad własnym zdrowiem”, które
będą do nabycia w atrakcyjnych
cenach). 

Ponadto: degustacja smako-
łyków przygotowanych przez
Karolinę i Macieja Szaciłło, wa-
ta cukrowa. Imprezę poprowa-
dzi Marcin Michrowski.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0011..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Jerzym Eislerem pt.: „Jak
rozpętano II wojnę światową”

0066..0099 –– wwttoorreekk – spotkanie dr.
Piotrem Laskiem w nowym cy-
klu „Inaczej o sztuce” pt.: „Maski,
potwory i przywary. Sztuka ro-
mańska mniej znana”

0088..0099 –– cczzwwaarrtteekk – 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!!!

VAGABUNDUS
Sobota 27.08.2016 
(Zalew Zegrzyński)

Wycieczka rowerowa na
trasie ZOO (wejście od strony
Mostu Gdańskiego) - ścieżka
rowerowa wzdłuż Wisły - Że-
rań - Kanał Żerański (Królew-
ski) - Nieporęt - Zegrze - Dębe
(zapora) - Góra - Nowy Dwór
Mazowiecki - Rajszew - Ja-
błonna - Tarchomin - Most
Północny - Las Bielański -
ścieżka rowerowa wzdłuż Wi-
sły do Mostu Gdańskiego
(Park Fontann) (ok. 85 km,
po ścieżkach rowerowych,
drogach gruntowych i asfalto-
wych)

Przewidywany postój na
kąpiel i plażowanie nad Za-
lewem Zegrzyńskim. Ewen-
tualna możliwość skrócenia
trasy: powrót pociągiem ze
stacji Nowy Dwór Mazo-
wiecki.

ZZbbiióórrkkaa oo ggooddzz.. 0099::0000
przed Warszawskim ZOO
(wejście od strony Mostu
Gdańskiego).

PPrroowwaaddzzii:: Piotr Sitnicki (e-
mail: pisit@wp.pl).

Wzmożony ruch 
lotniczy nad Ursynowem

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.
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