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Niezwyciężona Shannon Queen

Czyt. str. 13

Spalinogród – ciąg dalszyKocha Presleya i Ursynów Tomaszewski Cup już 50. raz

Czyt. str. 10 Czyt. str. 15Czyt. str. 6, 7 i 9
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K owal zawinił, Cygana po-
wiesili. To stare polskie po-
rzekadło więcej mówi o nie-

sprawiedliwym potraktowaniu
człowieka niż całe tomy uczonych
wywodów. Dziś mamy akurat na-
bierającą coraz wyższej tempera-
tury dyskusję na temat odpowie-
dzialności zbiorowej. Dyskusja do-
tyczy akurat ofiar nakazanego
ustawą procesu dezubekizacji, któ-
ry w wielu wypadkach okazał się
już farsą. Nie dlatego zresztą, że
należało w nieskończoność utrzy-
mywać uprzywilejowanie emery-
talne pracowników najróżniej-
szych mundurowych albo utajnio-
nych służb z czasów PRL, tylko ze
względu na lekkomyślne wzięcie
olbrzymiej armii ludzi pod jeden
strychulec. 

M edia wyciągnęły akurat
na światło dzienne przy-
padek zasłużonego po-

wstańca warszawskiego, wojen-
nego bohatera z różnych frontów,
który jako lekarz przepracował
lat parę w przychodni MSW i
miałby właśnie z tego tytułu spo-
dziewać się ostrego obcięcia eme-
rytury. Usiłujący od ręki naprawić
zło, wyrządzone przez sejmowych
lekkoduchów obecny minister
spraw wewnętrznych od razu
ogłosił, że wobec tego wybitnego
polskiego patrioty ustawa zasto-
sowana nie będzie, ale przecież są
zapewne setki i tysiące innych

przypadków totalnego nieporo-
zumienia, a chodzi na przykład
o wybitnych sportowców z czasów
PRL, którzy byli po prostu człon-
kami klubów gwardyjskich i – jak
to się utarło we zwyczaju tamto-
czesnym – otrzymywali nieoficjal-
nie resortowe pieniądze. Podob-
nie było w klubach wojskowych
albo kolejowych. 
– Jako koszykarz Polonii Warsza-
wa pozostawałem na etacie „toro-
wego” –  śmieje się dzisiaj jeden z
komentatorów sportowych. 

N a podobnej zasadzie kopal-
nie zatrudniały sportow-
ców w klubach górniczych.

Opowiadał mi kiedyś trener lekko-
atletycznej sekcji Górnika Zabrze,
że w roku 1981 NSZZ Solidarność
wzięła się za piłkarzy, którzy będąc
na etatach górników dołowych
grali marnie, no i ci, którzy fak-
tycznie fedrowali pod ziemią, zażą-
dali, żeby tych szmaciarzy z bo-
iska również sprowadzić na dół i
zagonić do roboty. Odbywały się
nawet zebrania załogi, podczas
których głosowano, których za-
wodników oderwać od piłki i przy-
musić do zwykłej pracy przy wydo-
bywaniu węgla, a którym dać jesz-
cze szanse. Nad tym wszystkim i
tak jednak czuwała wciąż  jeszcze
władza PZPR, więc kierownik sek-
cji lekkoatletycznej kazał wszyst-
kim swoim zawodnikom zapisać
się do partii, żeby w razie czego
ten, kto faktycznie rządził lewymi
etatami sportowymi, nie zabrał ich
przypadkiem mistrzom skoczni,
rzutni i bieżni. No i lekkoatleci Gór-
nika podobno wstąpili w szeregi
partyjne w komplecie, co im urato-
wało etaty. Żeby było śmieszniej: na
ten pomysł wpadł jeden z szefów
klubu, były lekkoatleta, a jedno-
cześnie szef tamtejszej komórki
PZPR, w przeszłości wojennej

wszakże członek... NSDAP, koman-
dos, podobno jako pierwszy żoł-
nierz niemiecki w drugiej wojnie
światowej odznaczony za męstwo
przez Hitlera.  

W Warszawie, pozostają-
cej w czasach PRL wiel-
kim zagłębiem sporto-

wym, cała rzesza mistrzów repre-
zentowała chociażby barwy mili-
cyjnego klubu Gwardia. Nie mam
pojęcia, ilu z nich miało resortowe
etaty, ale gdyby to byli na przy-
kład dwukrotny mistrz olimpijski
w boksie Jerzy Kulej i wicemistrz
igrzysk 1960 w Rzymie Tadeusz
Walasek, to czy im również zmniej-

szono by dzisiaj emerytury za zwy-
cięstwa na ringu odnoszone – jak to
zawsze podkreślał Jurek – dla Pol-
ski... Czy również w taki sam spo-
sób spostponowano by mistrza
olimpijskiego w pchnięciu kulą
Władysława Komara, skądinąd też
warszawskiego gwardzistę? 

M ój stryj ze strony matki
był w rządzie emigracyj-
nym jednym z oficerów z

najbliższego otoczenia gen. Wła-
dysława Sikorskiego. Gdy po woj-
nie powrócił do kraju, aż do roku
1976 – najpierw ubecy, a potem
esbecy wzywali go co pewien czas
na przesłuchania i bili w celu wy-

muszenia zeznań, grożąc, że jeśli
zdradzi żonie, gdzie był, on sam
straci pracę, a ona tak samo. Do
końca życia była biedna przeko-
nana, że mąż ma kochankę na bo-
ku i dlatego od czasu do czasu zni-
ka z domu, bo stryj zwierzył się z
tajemnicy tylko mojej matce, a
swojej siostrze. Ciągano go na prze-
słuchania i grożono prześladowa-
niami rodziny – na zasadzie od-
powiedzialności zbiorowej, czyli
postępując tak, jak stalinowscy i
hitlerowscy oprawcy. Pozwalam
sobie na tak drastyczne porówna-
nia, żeby wywieść jasno o co mi
chodzi. 

A już dla pełnej jasności przy-
pomnę, że nic nie jest cał-
kiem czarne i całkiem białe.

Bo przecież, przez tyle lat olbrzy-
mim obciążeniem dla budżetu pań-
stwa były potężne wypłaty emery-
talne dla pracowników służb mun-
durowych i górników, a o godziwe
zaopatrzenie wielu wartościowych
obywateli nikt się nie troszczył,
choć ludziom tym nie starczało na
przeżycie z dnia na dzień. Ale cóż,
każdy rząd daje przywileje swoim
pretorianom, żeby go nie udusili
własnymi rękami... 

D latego też przeciętny oby-
watel bywał w ostatnich la-
tach nękany z byle powo-

du i na przykład wyrzucany na
bruk z mieszkania zajmowanego w
dobrej wierze w bloku komunal-
nym, a  przedstawiciele wszystkich
partii mieli w d...pie los wyrzuca-
nych. Jeszcze dwa lata temu promi-
nentny przedstawiciel rządzącego
już ugrupowania wyjaśnił mi: re-
prywatyzacją w Warszawie i in-
nych miastach kraju zajmiemy się
dopiero w następnej kadencji. Te-
raz mamy sprawy ważniejsze.
Okazało się jednak, że wobec nara-
stających alarmów medialnych,
zajęcie się tą kwestią trzeba było
zdecydowanie przyspieszyć – stąd
tzw. Komisja Weryfikacyjna, któ-
ra – jak wiadomo – niczego rewo-
lucyjnego nie zdziała bez kompro-
misowej ustawy regulującej repry-
watyzację i uwzględniającej z jed-
nej strony dziejowe zaszłości, z dru-
giej zaś – interesy dawnych wła-
ścicieli, zajmujących ich domy loka-
torów, no i interes całego miasta.
Ciekaw jestem, czy Sejm odważy
się już w najbliższym czasie taką
ustawę uchwalić.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA A

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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Kończy się tegoroczna ak-
cja „Lato w mieście” na
Ursynowie, która została
sfinansowana ze środków
Dzielnicy Ursynów. Uczest-
nikami bezpłatnych zajęć
byli zarówno odbiorcy in-
dywidualni jak i grupy z
wakacyjnych placówek
edukacyjnych.

– Jak co roku bogata i różno-
rodna oferta „Lata w mieście”
była  dla młodych  mieszkańców
dzielnicy okazją  do tego, aby
wakacyjny czas spędzić cieka-
wie i wartościowo ponieważ
dzięki zaangażowaniu urzędu
każdy uczestnik  mógł znaleźć
coś ciekawego dla siebie.  Liczę,
że spędzony na przygotowanych
przez nas zajęciach czas będzie
dla młodzieży źródłem wiedzy i
umiejętności, a w perspektywie
czasu może także pasji” – pod-
kreśla zastępca burmistrza Łu-
kasz Ciołko. 

Co działo się w ramach „Lata
w mieście”?

W Domu Sztuki SMB Jary przy
ul. Wiolinowej 14 akcję „Lato w
Mieście”  przeprowadzono w lip-
cu. Odbyły się warsztaty plastycz-
ne pn. „Letnie zabawy dłutem i
kredką”, w których uczestniczyło
25 osób oraz warsztaty bębniar-
skie „Bębnij ile sił!”, w których
uczestniczyło ok. 40  dzieci. Pro-
gram warsztatów plastycznych
obejmował rzeźbę  w glinie, two-
rzenie małych form przestrzen-
nych z innych materiałów, rysu-
nek, malarstwo farbami wodny-
mi – w zależności od upodobań
uczestników (to samo dotyczy te-
matyki prac, przy czym domino-
wały portrety zwierząt i krajobra-
zy). Dla uczestników warsztatów
bębniarskich nauka wybijania
podstawowych rytmów na bęb-
nach djembe i przyśpiewek była
pomostem do wstępnego pozna-
nia kultury Afryki.

W Domu Kultury SBM Stokło-
sy przy ul. Lachmana 5 w okre-

sie od 26 czerwca do 7 lipca pro-
wadzono warsztaty plastyczne
pn. „Trzeci wymiar”, podczas
których dzieci dowiedziały się,
że przestrzeń jest niewidocznym,
ale niezwykle ważnym elemen-
tem kompozycji. Celem było za-
poznanie ze skalą, perspektywą
poprzez improwizowane zaba-
wy z otaczającą przestrzenią.  W
zajęciach uczestniczyło ok. 35
dzieci.  W czasie warsztatów te-
atralnych  pn. „Teatr od pod-
szewki” dzieci w 3 grupach te-
matycznych (scenograficzna, ak-
torska i techniczna) pod okiem
instruktorów przygotowały i wy-
stawiły dla publiczności spektakl
teatralny pod tytułem „Pchła
Szachrajka”.

W Domu Kultury SMB Imie-
lin przy ul. Dereniowej 6  w
czerwcu po raz kolejny odbyły
się Warsztaty Rockowe iM Gra-
nie. Pod okiem profesjonalnych
instruktorów młodzież dosko-
naliła swoje umiejętności gry
na gitarze elektrycznej, baso-
wej, perkusji oraz uczyła się wo-
kalu. Warsztaty trwały pięć dni
i zakończyły się wspólnym kon-
certem.

W Klubie A4  przy ul. Amund-
sena 4  odbyły się warsztaty pla-
styczne dla 25-osobowych grup
dzieci, dla których inspirację sta-
nowiły tematy:  „Bajka moja,
twoja, nasza…”, „O czym szu-
mią drzewa…”, „Maska” i  „Naro-
dowy strój polski”. Dodatkowo
zorganizowano warsztaty rzeź-
biarskie w Pracowni Rzeźby. 

Zakończył się cykl 5 seansów
filmowych dla dzieci w  Multiki-
nie Ursynów. Seanse odbyły się
w sali dla 345 osób i każdy z nich
był poprzedzony krótką tema-
tyczną prelekcją. 

Z kolei W Klubie „Przy Lasku”
SM Przy Metrze przy ul. Lasek
Brzozowy 2, w okresie od 3 do
21  lipca  przygotowano warszta-
ty plastyczne, podczas  których
dzieci lepiły dzbany z gliny, two-
rzyły biżuterię, przygotowywały

maski i kukiełki do spektaklu te-
atralnego. Podczas zajęć tanecz-
nych dzieci poznawały elemen-
ty flamenco, zorby, walca an-
gielskiego czy hip-hopu. Tema-
tem przewodnim warsztatów
było poznanie kultury różnych
rejonów świata. W zajęciach bra-
ło udział ok. 60 osób.

Zorganizowano zajęcia z ro-
botyki „STAR-WARS  - Fascyna-
cja i inspiracja” dla dzieci z grup
zorganizowanych ze szkół pod-
stawowych nr 323, 81, 96 i Gim-
nazjum Nr 91. Organizatorem
była Pracownia Nowoczesnej
Edukacji przy ul. Nowoursynow-
skiej 145. Projekt zakładał zorga-
nizowanie zajęć, które łącząc na-
ukę z zabawą, pomagają dzie-
ciom odnaleźć się w świecie no-
woczesnych technologii. Krótki
fragment filmu stanowił punkt
wyjścia do budowania statków
kosmicznych – robotów, dzięki
którym uczestnicy zajęć przeno-
szą się w świat „Gwiezdnych wo-
jen”. Liczba uczestników tych za-
jęć to ok. 120 osób. 

Zajęcia ceramiczne zorgani-
zowała Pracownia Ceramiczna
„Moja Lepa” przy ul. Małej Łąki
76 dla dzieci z grup zorganizo-
wanych ze Szkół Podstawowych
Nr 322 i 330. Zajęcia zostały
przeprowadzone w oparciu o au-
torski program, podczas którego
dzieci uczą się różnych technik
lepienia, elementów historii
garncarstwa oraz dowiadują się,
że ceramika to także fizyka i che-
mia. W zajęciach wzięło udział
ok. 50 dzieci.

Trwają  warsztaty plastyczne
w Klubie „Osiedle Kabaty”  przy
ul. Bronikowskiego 2a,  dla dzie-
ci – uczestników indywidual-
nych.   Warsztaty zakończą się 25
sierpnia.  

Na koniec sierpnia zaplano-
wano także zajęcia z rękodzieła
pn.:”Co pływa – co lata” dla dzie-
ci z grup zorganizowanych ze
Szkół Podstawowych 313,340
oraz 336.

Lato w mieście: rzeźba, tańce, film...

Ulica Roentgena z nową nawierzchnią
Od środy kierowcy mogą już jeździć wyremontowaną ulicą Roentgena. Prace trwały
od piątku i są częścią większych robót w tym rejonie, w ramach których remonto-
wana jest droga dla rowerów i chodniki.

Nowy asfalt pojawił się na obu jezdniach ul. Roentgena, na odcinku od ul. Płaskowickiej do ul. Pi-
leckiego. Aby poprawić komfort użytkowania, nawierzchnia została wykonana z tzw. cichego asfal-
tu i dodatkowo wzmocniona specjalną siatką szklano-węglową. Pozwoli to zwiększyć trwałość wy-
konanego remontu. Na nowym asfalcie odtworzono oznakowanie poziome.

Równolegle trwają prace związane z remontem chodnika i drogi dla rowerów. Roboty obejmują
odcinek od ul. Płaskowickiej do al. Komisji Edukacji Narodowej.

Droga rowerowa, zjazdy i chodniki otrzymały nową nawierzchnię – asfaltową i z płyt betonowych.
Ruch rowerowy został odseparowany od ruchu pieszego za pomocą pasów zieleni oraz opasek z kost-
ki granitowej. Na wlocie ul. Makolągwy pojawił się wyniesiony przejazd dla rowerzystów i przejście
dla pieszych. Dodatkowo, na odcinku pomiędzy ul. Makolągwy a ul. Płaskowickiej, wybudowany zo-
stał brakujący fragment infrastruktury rowerowej. Z D M

W sobotę 
oddaj krew!

W najbliższą sobotę, 26 sierpnia,  w godzi-
nach od 10.00 do 15.00, przed Urzędem Dziel-
nicy Ursynów odbędzie się kolejna zbiórka
krwi organizowana wspólnie przez  Klub Ho-
norowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów”
oraz Urząd Dzielnicy Ursynów. Zbiórka jest
kontynuacją akcji „40 litrów krwi na 40-lecie
Ursynowa.

Po ostatniej (czwartej w tym roku) zbiórce, tj.
29 lipca udało się zebrać 53,1 litra krwi. Tym sa-
mym udało się zebrać „40 litrów krwi na 40-lecie
Ursynowa”. Jubileuszowa akcja trwa jednak do
końca roku. Klub „Krewki Ursynów” zaplanował
zbiórki krwi do końca roku w terminach: 30 wrze-
śnia, 28 października i 25 listopada.

Podczas zbiórki krwi odbędzie się również
rejestracja potencjalnych dawców szpiku przy
współpracy z Fundacją DKMS Polska. Od po-
czątku akcji udało się również pozyskać 23 po-
tencjalnych dawców szpiku.

W niedzielę zaśpiewa
Andrzej Rosiewicz 

W niedzielę, 27 sierpnia, o godz. 19.00 na
scenie plenerowej na parkingu Urzędu Dzielni-
cy Ursynów odbędzie się koncert Andrzeja Ro-
siewicza z zespołem Asocjacja Hagaw. Jest to
ostatnie spotkanie w ramach tegorocznej edy-
cji letnich koncertów plenerowych organizowa-
nych przez Urząd Dzielnicy Ursynów pn. „Mu-
zyczne Lato na Ursynowie”. Wstęp wolny

„Kończy się kolejna edycja „Muzycznego La-
to na Ursynowie”.  W tym roku z okazji 40-le-
cia Ursynowa repertuar był bardzo bogaty – dla
ursynowskiej publiczności do tej pory zagrali:
Orkiestra Reprezentacyjna SGGW, Andrzej
Wierciński, Ewa Bem oraz  BIG BAND URSY-
NÓW. Zapraszam na ostatni już w ramach te-
gorocznej edycji koncert, podczas którego usły-
szymy przeboje Andrzeja Rosiewicza w no-
wych wersjach nawiązujących do 40-lecia
współczesnego Ursynowa” – informuje zastęp-
ca burmistrza Łukasz Ciołko.

WW uubbiieeggłłąą ssoobboottęę,, 1199 ssiieerrppnniiaa,, ooddbbyyłłaa ssiięę jjuużż kkoo-
lleejjnnaa UUrrssyynnoowwsskkaa PPoottaańńccóówwkkaa.. SSoobboottnniiaa ddeesszz-
cczzoowwaa ppooggooddaa nniiee ooddssttrraasszzyyłłaa mmiieesszzkkaańńccóóww  kkttóó-
rrzzyy śśwwiieettnniiee ssiięę bbaawwiillii.. PPaarrkkiieetteemm ddoo ttaańńccaa ddllaa
ookkoołłoo 220000 uucczzeessttnniikkóóww bbyyłł ccaałłyy tteerreenn pprrzzyy ffoonn-
ttaannnniiee.. NNaa kkoolleejjnnaa ppoottaańńccóówwkkęę  oorrggaanniizzaattoorr cczzyy-
llii UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww,, zzaapprraasszzaa 22 wwrrzzeeśśnniiaa
ddoo SSaaddkkuu NNaattoolliińńsskkiieeggoo..

UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww zzaacchhęęccaa ppaarryy,, kkttóórree oobb-
cchhooddzząą ww rrookkuu jjuubbiilleeuusszzuu UUrrssyynnoowwaa ookkrrąąggłłee
rroocczznniiccee zzaawwaarrcciiaa zzwwiiąązzkkóóww mmaałłżżeeńńsskkiicchh –– 4400,,
5500,, 6600 llaatt,, ddoo zzggłłaasszzaanniiaa ssiięę ddoo uurrzzęędduu.. UUrrzząądd
ppllaannuujjee bboowwiieemm oorrggaanniizzaaccjjęę uurroocczzyyssttoośśccii jjuubbiillee-
uusszzoowweejj.. ZZaaiinntteerreessoowwaannyycchh pprroossiimmyy oo kkoonnttaakktt
tteelleeffoonniicczznnyy ppoodd nnrr 2222 444433 7733 5544 lluubb nnaa aaddrreess ee-
mmaaiill:: pprroommooccjjaa@@uurrssyynnooww..ppll..

Deszcz nie 
przeszkodził 

w zabawie

Okrągła rocznica 
zawarcia związku

małżeńskiego – zgłoś
się do urzędu!



5

Trwają bezpłatne zajęcia sportowo-kreatywne dla ca-
łej rodziny w ramach budżetu partycypacyjnego. Przed
nami ostatnie dwie soboty zajęć w godz. od 9.00 do
13.00. Obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną
liczbę miejsc. Zapisy telefonicznie: 577 936 746 w piąt-
ki od 9.00 do 10.00 lub w czasie sobotnich zajęć - osobi-
ście.  Na projekt „SP 100 - Aktywne soboty” zagłosowa-
ło 295 osób. 

HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM::
SSIIEERRPPIIEEŃŃ
Kiedy? sobota  26 sierpnia w godz. 9.00 – 13.00
Co? Zajęcia sportowe, origami i ceramika
Gdzie?  Szkoła Podstawowa Nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58

WWRRZZEESSIIEEŃŃ
Kiedy? sobota 2 września w godz. 9.00 – 13.00
Co? Zajęcia sportowe 
Gdzie?  Szkoła Podstawowa Nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58

Po wakacyjnej przerwie startują  bezpłatne zajęcia sportowo-ta-
neczne -  ZUMBA i SALSATION. Wystarczy wygodny strój sporto-
wy i dobry humor. Na projekt budżetu partycypacyjnego „Aktyw-
ne My” zagłosowało 656 osób. 

HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM::
WWTTOORRKKII
Wrzesień 5, 12, 19, 26;
Październik 3, 10, 17, 24, 31;
Listopad 7, 14, 21, 28;
Grudzień 5, 12, 19.
CCZZWWAARRTTKKII
Wrzesień 7, 14, 21, 28;
Październik 5, 12, 19, 26;
Listopad 2, 9, 16, 23, 30;
Grudzień 7, 14, 21.

Zapisy: zapisujemy się na daną grupę w systemie miesięcznym.
Nie ma możliwości zmiany grupy w czasie trwania miesiąca kalen-
darzowego. Istnieje możliwość zapisania się na wszystkie miesią-
ce (tj. wrzesień, październik, listopad i grudzień) w dniu 28 sierp-
nia. Jedna osoba może zapisać się na jedną grupę. Wyjaśnijmy to
przykładem. Osoba X może sobie wybrać uczestnictwo w Zumbie
w grupie na 19:00 na wrzesień i Salsation na 20:00 w październi-
ku i listopadzie. Na zajęcia można zapisać się TYLKO TELEFO-
NICZNIE  pod numerem 795 00 58 58.

Sport, zajęcia kreatywne
i taniec z Budżetu 

Partycypacyjnego 

Już 3 września kolejna edycja organizowanego od 2008 roku Onkobiegu. Rejestra-
cja uczestników odbędzie się o godzinie 11:00 na parkingu Centrum Onkologii w
Warszawie przy ul. Roentgena 5. Bieg rozpocznie się o godzinie 13.30 i będzie trwał
60 minut, a każdy uczestnik może pokonać dowolną liczbę okrążeń trasy. Na hasło
Onkobieg można skorzystać z darmowego miejsca parkingowego. Jak co roku dla
każdego uczestnika przygotowana będzie pamiątkowa koszulka, a na mecie czekać
będzie medal. Podczas biegu przewidziane są konkursy dla najmłodszych oraz wy-
darzenie artystyczne, koncert. 

W imprezie mogą wziąć udział: dorośli i dzieci, zdrowi i chorzy, poruszający się samodzielnie lub
z pomocą sprzętu wspomagającego takiego jak: wózek inwalidzki, wózek dziecięcy, łyżworolki, a na-
wet hulajnoga. Każdy uczestnik sam decyduje o całkowitym czasie przebywania na trasie Onkobie-
gu jak i technice. 

Onkobieg jest niekonwencjonalną formą spędzenia czasu wolnego  w ramach imprezy rekreacyj-
no-rozrywkowej. Bieg na wyznaczonej trasie w postaci pętli 1560m wyraża solidarność z pacjenta-
mi walczącymi z nowotworami. Rozmiar imprezy i jej charakter czynią z niej wielkie święto dla
wszystkich osób zmagających się z chorobą nowotworową, a także dla tych, którzy angażują się w po-
moc pokonując kolejne kilometry.  

„Po raz kolejny wspieramy Centrum Onkologii w organizacji tej najstarszej w Polsce imprezy bie-
gowej o tematyce onkologicznej. Jestem dumny, że mieszkańcy Ursynowa co roku tak licznie uczest-
niczą w wydarzeniu, którego celem jest wsparcie najbardziej potrzebujących osób chorych onkolo-
giczne i ich rodzin. Zachęcam wszystkich do biegu, który odbędzie się już 3 września. Powalczmy wspól-
nie, aby pobić ubiegłoroczny rekord pokonanych wspólnie kilometrów” – mówi burmistrz Ursynowa
Robert Kempa.

Onkobieg już 3 września
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Czarny dym i ludzie w maskach. Tylko happening czy realne zagrożenia z tunelu POW?

Pokazaliśmy czym grozi brak filtrów

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

Wdziałaniach zachęcających
do wysyłania petycji do
władz  aktywnie uczestni-

czyły lokalne stowarzyszenia, wśród
których wiodącą rolę odgrywał Projekt
Ursynów. Podsumowaniem akcji stała
się plenerowa konferencja prasowa zor-
ganizowana przez Projekt Ursynów, po-
łączona z happeningiem smogowym.

Wtorkowy poranek przy
skrzyżowaniu ul. Rosoła i
ul. Płaskowickiej. Grupa

młodych ludzi w białych kamizelkach i
maseczkach na twarzy, wysoka rura –
jakby komin, jakiś ruch, przedstawicie-
le mediów z kamerami i mikrofonami.
Przechodzący ludzie zerkają zacieka-
wieni, zatrzymują się. Nagle z ponad
trzymetrowej rury zaczyna wylatywać
czarny dym. Pomimo silnego wiatru
dym leci w różnych kierunkach, wzbi-

ja się, ale za chwilę opada do ziemi,
wkrótce jego specyficzny, niemiły za-
pach czuć w odległości wielu metrów od
komina. To tylko happening realizowa-
ny przez aktywistów z Projektu Ursy-
nów. Czarny dym z rury symbolizuje
spaliny, które będą emitowane z pozba-
wionych filtrów wyrzutni zaplanowane-
go w pobliżu wylotu wschodniego por-
talu POW. 

– Tunelem Południowej Obwodnicy
Warszawy ma docelowo przemiesz-
czać się do 100 tysięcy pojazdów dzien-
nie – wyjaśnia zgromadzonym dzienni-
karzom Kamil Orzeł, szef stowarzysze-
nia Projekt Ursynów. – To jest olbrzy-
mia ilość samochodów i olbrzymia ilość
spalin. Uważamy, że te spaliny nie po-
winny tak na żywca być wyrzucane w
dzielnicy mieszkalnej, jaką jest Ursy-
nów, czy dalej Wilanów, ale powinny
być filtrowane – zauważa nasz roz-
mówca. Jest to zarazem stanowisko
wielkiej liczby ursynowian, zwłaszcza
mieszkających w pobliżu wyrzutni Ur-
synów Zachód i Ursynów Wschód. W
ciągu stosunkowo krótkiego okresu
konsultacji petycje do władz przeciw-
ko pozbawieniu wyrzutni filtrów wysła-
ło ponad trzy tysiące osób. Jest to od-
powiedź na stanowisko inwestora POW
- Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad - rezygnującego z instalacji
filtrów ze względu na jakoby brak ne-
gatywnego wpływu na środowisko spa-
lin emitowanych z wyrzutni tunelu. 

– Jeśli próbuje się nam wmówić, że
przejazd 100 tys. samochodów dziennie
nie będzie szkodliwy dla mieszkańców,
to my się stanowczo z tym nie zgadza-
my – dodaje Kamil Orzeł.

Swoją decyzję rezygnacji z fil-
trów GDDKiA uzasadnia opty-
mistycznymi wynikami badań

zrealizowanych na zlecenie wykonaw-
cy ursynowskiego odcinka POW – firmy
Astaldi. Z badań tych wynika, że spali-
ny będą prawie całkowicie rozpraszały
się w atmosferze, a minimalne prze-
kroczenie dopuszczalnych norm wy-
stąpi jedynie do odległości kilkudzie-
sięciu metrów na południe od portalu
wschodniego, w części nie zamieszka-
nej. To przekroczenie norm, jak twier-
dzą autorzy badań, bez problemów da
się wyeliminować wybudowaniem wa-
łów ziemnych i nasadzeniami zieleni.

J uż nawet pobieżna analiza ba-
dań Astaldi, choć zapewne wy-
konanych prawidłowo,  wska-

zuje jednak na pobieżność i uproszcze-
nia założeń. Przede wszystkim
uwzględniono tylko jeden dominujący
kierunek wiatru – północno - zachodni.
A kierunek ten, tradycyjnie przyjmo-
wany jako najczęściej występujący w
rejonie Warszawy, już od wielu lat - na
co wskazują statystyki meteorologiczne
- odgrywa coraz mniejszą rolę na rzecz
kierunków południowych i wschodnich.
Dlatego też badania należało wykonać
wariantowo dla trzech lub nawet czte-
rech kierunków wiatrów i dla okresów
ich największego nasilenia trwającego
nawet po kilkanaście dni. 

Natomiast najpoważniejszą lu-
ką i zarazem słabością tych
badań było nieuwzględnie-

nie sytuacji w warunkach smogowych,

występujących bardzo często jesienią i
zimą.  W warunkach bezwietrznych
tworzą się wówczas na stosunkowo nie-
wielkich wysokościach tzw. warstwy
inwersyjne powietrza, które blokują od-
pływ spalin na większą wysokość. Spa-
liny docierają do wysokości kilkudzie-
sięciu metrów i nie mogąc przebić się
wyżej rozpraszają się już jako smog na
boki. Ponieważ pojazdy cały czas prze-
mieszczają się tunelem, spaliny poprzez
wyrzutnie zasilają bez przerwy smog,
który ulega dalszej koncentracji, gęst-
nieje i zarazem rozprzestrzenia się cen-
trycznie. 

T rudno dziwić się niezadowole-
niu i determinacji ursynowian,
nie akceptujących rezygnacji

z instalowania filtrów. – “Mieszkam tu
9 lat i uważam, że tu było najlepsze
miejsce w Warszawie do zamieszkania”
– opowiada pani Mirosława z pobliskie-
go osiedla, sąsiadującego bezpośred-
nio z lokalizacją wyrzutni wschodniej.
–A teraz ja w ogóle nie wiem, tu nam się
jakiś koszmar szykuje. Przecież wszyst-
ko stracimy, bo będziemy wąchać tylko
spaliny i truć się! – dodaje zaniepokojo-
na pani Mirosława. 

Szczególnie denerwujące jest
ciągłe zmienianie wersji i usta-
leń, co powoduje, że mieszkań-

cy po prostu przestają wierzyć zapew-
nieniom o bezpieczeństwie i braku
szkodliwych emisji spalin. Wieloletnie
zapewnienia, że powietrze z wyrzutni
będzie oczyszczone przez filtry, niespo-
dziewanie zostało przez GDDKiA “tro-
chę” zmodyfikowane: tak, powietrze
będzie czyste, czyste bez filtrów, filtry są
niepotrzebne! 

– Ci różni panowie oszukują nas od
początku – -daje upust irytacji pan
Wiesław. – Najpierw gdy do planu za-
gospodarowania przestrzennego włą-
czano trasę, mówiono, że będzie prze-
jeżdżać nią najwyżej 50 tys. samocho-
dów dziennie. Natomiast gdy oddano
do eksploatacji drogę ekspresową S8,
na stronach GDDKiA pojawiła sie infor-
macja, że trasą przez Ursynów będzie
dziennie jeździć 150 tys. samochodów.
Gdy zaczęliśmy im to wytykać i naci-
skać na spotkaniach, ostatnio pojawi-
ły się informacje, że może 120, a mo-
że tylko 100 tys. lub jeszcze mniej...
Przecież to są żarty i kpiny z nas – koń-
czy oburzony. 

O ptymizmu autorów raportu,
opracowanego na zlecenie
Astaldi, nie podzielają

mieszkańcy Ursynowa Zachodniego.
Z wyników badań wnioskuje się, że w
tym rejonie nie wystąpi przekrocze-
nie dopuszczalnych norm emisji szko-
dliwych składników spalin, zarówno
z wyrzutni jak i portalu zachodniego.
– Mieszkam od strony portalu zachod-
niego i tam sytuacja woła o pomstę do
nieba – kontynuuje pan Wiesław. –
Udowodniono już dawno, m. in. prof.
Frederica Perera z Uniwersytetu Co-
lumbia w Nowym Jorku, że co naj-

mniej kilometr od trasy poziom zanie-
czyszczeń przekracza normy dopusz-
czalne szkodliwości dla człowieka. W
pobliżu wyrzutni zachodniej jest spo-
ro szkół, przedszkoli, żłobków. Jest
tam parę tysięcy dzieciaków, drugie
tyle maluchów z matkami w domu.
To po prostu żenada, panowie z Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad. Pora wziąć się za robotę a nie
udawać, teraz będziemy robić jakieś
badania, z których wynika że nie ma
problemu. Pora wreszcie wyciągnąć
wnioski, które inni dawno zrozumieli
(...) – słyszymy z ust pana Wiesława.
Cóż, nic dodać, nic ująć.

D oskonały pomysł aktywistów
Projektu Ursynów przygoto-
wania happeningu z dymem

imitującym emisję spalin smogowych
z wyrzutni tunelu pod Ursynowem,
dał dodatkowy i nieoczekiwany efekt.
Była to znakomita ilustracja zachowa-
nia się spalin emitowanych z wyrzut-
ni. Pomimo dosyć silnego wiatru dym
od razu nie rozwiewał się! Widać to
dobrze na krótkim filmiku ilustrują-
cym wydarzenie. Pierwsze kilkanaście
metrów od wylotu czasem faktycznie
unosił się do góry, ale potem biegł po-
ziomo, by za chwilę zmienić kierunek,
albo spłynąć do powierzchni ziemi. Ta
obserwacja wskazała, jak silne zawiro-
wania występują na stosunkowo nie-
wielkiej wysokości. 

T rzeba teraz przypomnieć so-
bie, że wyrzutnie spalin będą
miały po 15 m wysokości, czy-

li sięgną wysokości  piątego piętra. W
przypadku wyrzutni wschodniej, bu-
dynki na północ i północny zachód od
wyrzutni mają właśnie taką lub nieco
większą wysokość, zaś zabudowania
po przeciwnej stronie sięgają 2 - 3 pię-
ter. Oznacza to tyle, że podczas pozio-
mego wylotu spalin duża ich część bę-
dzie owiewała właśnie budynki miesz-
kalne. W przypadku wyrzutni zachod-
niej sytuacja jest jeszcze groźniejsza,
ponieważ budynki mają tam wysokość
8 - 12 pięter. Jest naiwnością (najdeli-
katniej mówiąc) wierzyć, że spaliny z
wyrzutni będą unosić się cały czas pio-
nowo lub prawie pionowo do góry. Ta-
ka sytuacja występuje sporadycznie, o
czym można przekonać się obserwu-
jąc dym z kominów EC Siekierki. Ozna-
cza to tyle, że znaczna część spalin z
wyrzutni, w tym szkodliwe składniki,
będą owiewać budynki i przenikać do
mieszkań. Zaś jesienią i zimą, w razie
wystąpienia warunków smogowych,
sytuacja będzie dramatyczna. 

Cóż, 100 tysięcy pojazdów na
dobę... Konkluzja jest jedna -
filtry w wyrzutniach muszą

być zainstalowane!!! Właśnie taki obraz
uwidocznił happening, przygotowany
przez stowarzyszenie  Projekt Ursynów,
a przy okazji eksperyment pokazujący
rozprzestrzenianie się dymu. I właśnie
ta sytuacja wskazuje potrzebę dalszej
walki o filtry – aż do skutku.

Miesięczne konsultacje społeczne dotyczące oddziaływania na
środowisko Południowej Obwodnicy Warszawy wzbudzały
ogromne emocje ursynowian. Głównym wątkiem był sprzeciw
mieszkańców dotyczący rezygnacji inwestora POW z instalacji
filtrów w wyrzutniach spalin z tunelu komunikacyjnego biegną-
cego pod Ursynowem. 
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W ciągu ostatnich dni Zarząd Dróg Miejskich doświe-
tlił 40 przejść dla pieszych, 80 od początku roku, a do
końca 2017 roku poprawi widoczność jeszcze w 200 lo-
kalizacjach.

Dodatkowe, jasne i kontrastowe oświetlenie przejścia dla pieszych
i dojścia do niego to jeden z priorytetów ZDM w ostatnich latach.
W 2016 r. w ten sposób poprawiono bezpieczeństwo na ponad 80
przejściach. W ciągu ostatnich kilkunastu dni doświetlono 40
przejść dla pieszych, od początku roku 80 „zebr”, a to dopiero po-
czątek. Do końca roku zmiany obejmą nawet 300 przejść. Nowe
oświetlenie montowane jest codziennie na 5-6 przejściach.

Wśród 80 przejść doświetlonych od początku roku, najwięcej
znajduje się na Pradze-Południe – aż 33 lokalizacje zamontowane
w wakacje, jednak również na Ursynowie gołym okiem widać pra-
cę ZDM, gdzie zmodernizowano aż 10 przejść dla pieszych. Do
końca roku nowe oświetlenie pojawi się w 16 dzielnicach na 300
przejściach dla pieszych.

Doświetlone przejścia na Ursynowie:
1. Wąwozowa – Mielczarskiego
2. Wąwozowa – przy bazarku
3. Roentgena –Makolągwy
4. Roentgena – Łukaszczyka
5. Roentgena – przy nr 20
6. Roentgena – Pustułeczki
7. Kłobucka – Taborowa
8. Kłobucka – Taborowa
9. Kłobucka – przy nr 18
10. Kłobucka – Rondo Stamma

Oświetlenie przejścia dla pieszych jest jednym z elementów po-
prawiających bezpieczeństwo pieszych po zmroku. To szczegól-
nie ważne zwłaszcza przy gorszej widoczności i w okresie zimowym,
kiedy zmrok zapada w godzinach największego natężenia ruchu.
Tam, gdzie w pobliżu przejścia istnieją już latarnie, doświetlenie jest
możliwe poprzez montaż nowego źródła światła na podwójnym wy-
sięgniku, z oprawami o jasnym świetle LED. W ten sposób bez ko-
nieczności przebudowy, szybko i sprawnie poprawiamy widoczność
na samym przejściu oraz w jego sąsiedztwie.

Przy wyborze lokalizacji do wymiany oświetlenia uwzględniano
zalecenia z audytu bezpieczeństwa przejść dla pieszych. Zrealizo-
wano również projekty z budżetu partycypacyjnego – tą drogą
mieszkańcy zdecydowali o doświetleniu 23 przejść dla pieszych.

W kolejnych latach ZDM planuje poprawić oświetlenie następnych
kilkuset przejść. Ogłoszono właśnie przetarg na opracowanie do-
kumentacji projektowej na doświetlenie 150 przejść dla pieszych w
16 dzielnicach, realizacja zaplanowana jest na przyszły rok.

PPAASSSSAA:: PPoottrrzzeebbaa mmoonnttaażżuu ffiillttrróóww
nnaa wwyyrrzzuuttnniiaacchh ssppaalliinn zz ttuunneelluu ppoowwssttaa-
jjąącceejj PPoołłuuddnniioowweejj OObbwwooddnniiccyy WWaarrsszzaa-
wwyy jjeesstt bbooddaajjżżee nnaajjwwaażżnniieejjsszzyymm tteemmaa-
tteemm nnaa UUrrssyynnoowwiiee oodd kkiillkkuu ttyyggooddnnii,,
ddllaacczzeeggoo ?? 

KKAAMMIILL OORRZZEEŁŁ:: Z dwóch połączo-
nych ze sobą powodów. Po pierwsze
budowa Południowej Obwodnicy
Warszawy jest największa inwestycją
na Ursynowie, która niebagatelnie
wpłynie na nasze życie. Z jednej stro-
ny ze względu poziom infrastruktury
drogowej komfort życia się podnie-
sie, ale z drugiej poprzez oddziały-
wanie spalin wyziewanych z tunelu
będziemy narażeni  na  pogorszenie
zdrowia.  Ta perspektywa może wyda-
wać się odległa, ponieważ zakończe-
nie inwestycji jest planowane dopie-
ro  za cztery lata, ale jest zupełnie in-
aczej. Czasu zostało bardzo mało, i to
jest właśnie ten drugi powód dla któ-
rego walka o zainstalowanie filtrów
spalin jest w ostatnim czasie tak inten-
sywna. 

W ciągu najbliższych kilku tygodni
zostanie wydana decyzja środowisko-
wa, która może nakazać  instalację fil-
trów o które ciągle walczymy.  Do tego
czasu ciągle można podpisywać petycję
przygotowaną przez stowarzyszenie

PROJEKT URSYNÓW – www.pety-
cje.internetowe.pl

MMiieesszzkkaańńccyy mmiieellii ookkaazzjjęę wwyyppoowwiiee-
ddzziieećć ssiięę ww kkoonnssuullttaaccjjaacchh,, kkttóórree ww ppoo-
nniieeddzziiaałłeekk ooffiiccjjaallnniiee ssiięę zzaakkoońńcczzyyłłyy..
CCzzyy jjeesstt wwiięęcc ppoottrrzzeebbaa kkoonnttyynnuuoowwaanniiaa
ppeettyyccjjii ?? 

Oczywiście! Urzędnicy wojewody
otrzymali uwagi, które były zbierane
przez ostatni miesiąc. Niestety kon-
sultacje zostały przeprowadzone w
czasie tradycyjnych urlopów i wakacji.
Z pewnością mogło to mieć wpływ
liczbę zgłoszonych postulatów i obaw.
Z uwagi na to nasza petycja jest ciągle
aktywna i trafia bezpośrednio do de-
cydentów. Warto tu przypomnieć, że
w 2013r. stanowisko Generalnej Dy-
rekcji  Dróg Krajowych i Autostrad był
zupełnie inne i wtedy dostrzegano ko-
nieczność zamontowania filtrów. Na-
sza petycja ma uświadomić wszyst-
kim tym, którzy już niedługo podejmą
wiążącą decyzję, że mieszkańcy Ursy-
nowa chcą żyć w środowisku wolnym
od zanieczyszczeń generowanych
przez 100 tys. samochodów przejeż-
dżających przez ponad dwukilome-
trowy tunel w ciągu doby. Taka ku-
mulacja spalin wyziewanych na Ursy-
nów, ale także Wilanów – będzie

śmiertelnym zagrożeniem dla nas
wszystkich. I jest to naprawdę ostatni
dzwonek, aby uwzględnić budowę fil-
trów na wyrzutniach spalin.  Naszą
petycje podpisało już ponad 3100
osób. Wierzę, że nam się uda, tym bar-
dziej, że wiele stowarzyszeń zaangażo-
wało się w walkę o czyste powietrze na
Ursynowie po wybudowaniu tunelu
Południowej Obwodnicy Warszawy. 

TToo jjuużż kkoolleejjnnaa ppeettyyccjjaa zzaaiinniiccjjoowwaannaa
pprrzzeezz PPrroojjeekktt UUrrssyynnóóww......

Tak, poprzednio walczyliśmy o
utrzymanie przepustowości ul. Ja-
strzębowskiego i Bartoka, a jeszcze
wcześniej ul. Stryjeńskich. W obu wy-
padkach skutecznie. Ale nie byłoby tej
skuteczności gdyby  nie zaangażowa-
nie mieszkańców i ich udział w promo-
waniu naszych petycji.  Od początku
powstania stowarzyszenia PROJEKT
URSYNÓW jasno deklarowaliśmy, że
będziemy stać na straży interesów
mieszkańców. Tak było w przypadku
obrony przed realizacją nietrafionych
projektów drogowych tak jest i teraz w
kwestii monitorowania budowy Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy i prze-
konywania decydentów o konieczno-
ści zamontowania filtrów na wyrzut-
niach spalin.   

Wywiad z radnym Kamilem Orłem, prezesem Stowarzyszenia PROJEKT URSYNÓW

Walczmy razem o filtry na wyrzutniach spalin 

Dziesięć 
doświetlonych przejść 
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W poniedziałek 21 sierp-
nia, pierwszy raz w War-
szawie na tak dużą skalę
ruszyła akcja bezpłatnych
wybranych badań diagno-
stycznych pojazdów. Kie-
rowcy mogą sprawdzić w
swoich samochodach i
motocyklach emisję spa-
lin, ustawienie świateł i ci-
śnienie w oponach na 55
stacjach diagnostycznych. 

– W stolicy ruszyła pilotażo-
wa akcja bezpłatnych wybranych
badań diagnostycznych w pojaz-
dach. Prowadzimy ją z myślą o
bezpieczeństwie kierowców i
pieszych, ale również poprawie
jakości powietrza – mówi Rena-
ta Kaznowska, wiceprezydent
Warszawy i dodaje – To kolejne
nasze działanie, które prowadzi-
my w ramach kampanii „Oddy-
chaj Warszawo”. Głównymi źró-
dłami zanieczyszczeń powietrza
są transport indywidualny oraz
niskiej jakości węgiel i odpady
spalane w piecach. W walce o
czyste powietrze bardzo dużo

zależy od mieszkańców, od ich
codziennych postaw, takich jak
dbanie o sprawny samochód, ko-
rzystanie z transportu publicz-
nego, wymiana źródła ciepła na
bardziej ekologiczne, czy docie-
plenie budynków.

– Przemysłowy Instytut Mo-
toryzacji wspiera ważne inicjaty-
wy związane z bezpieczeństwem
transportu. Od wielu lat prowa-
dzimy zaawansowane prace ba-
dawcze w tym zakresie. Stara-
my się również uświadamiać, jak
duży wpływ na bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego
ma stan techniczny pojazdów –
mówi Bogusław Pijanowski, za-
stępca Dyrektora ds. Rozwoju i
Wdrożeń w Przemysłowym In-
stytucie Motoryzacji.

Kierowców, którzy chcą wziąć
udział w akcji, zapraszamy do
wybranej z 55 stacji kontroli po-
jazdów (lista dostępna na stronie
urzędu miasta). Na miejscu dia-
gności sprawdzą poziom emisji
spalin, ustawienie świateł i ci-
śnienie w oponach. Użytkowni-

cy pojazdów otrzymają przy tym
informację na temat stanu tech-
nicznego sprawdzanych elemen-
tów i zostaną poinstruowani
przez specjalistów, jak odpo-
wiednio je użytkować. 

Pojazd, który spełnia normy
emisji spalin, zmniejsza nie tylko
niekorzystne oddziaływanie
transportu na środowisko, ale

również ogranicza negatywny
wpływ zanieczyszczeń na zdro-
wie człowieka. Zwiększona emi-
sja zanieczyszczeń z niespraw-
nego układu wydechowego pod-
nosi ryzyko występowania scho-

rzeń układów oddechowego i
krążenia. 

Prawidłowe oświetlenie to
gwarancja widoczności na dro-

dze, szczególnie po zmroku. Ja-
kość oświetlania dla każdego
modelu pojazdu jest różna, a
wpływ na to ma także rodzaj sa-
mego reflektora. Reflektory po-
winny być odpowiednio usta-
wione. Wyregulowane prawi-
dłowo światła pozwalają na do-
strzeżenie dużo wcześniej prze-
szkody znajdującej się na dro-
dze. Dzięki temu kierowca ma
więcej czasu na podjęcie odpo-
wiedniej decyzji, która może
istotnie wpłynąć i zaważyć na
życiu wszystkich uczestników
ruchu drogowego. 

Działania dotyczące popra-
wy jakości powietrza w War-
szawie prowadzone są w trzech
obszarach: transport, zieleń
oraz energia. Ich finansowanie
jest zapewnione dzięki podpi-
sanemu w maju 2016 roku za-
rządzeniu Hanny Gronkiewi-
cz-Waltz, prezydent m. st. War-
szawy zatwierdzającemu „Pro-
gram inwestycyjny do Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla
m. st. Warszawy”. Budżet Pro-

gramu ma wartość 16 miliar-
dów złotych.

Tylko w budżecie Warszawy
na 2017 rok na ochronę środo-
wiska przeznaczonych zostało
ponad 2 miliardy złotych, w tym
ponad 1,1 miliarda złotych - na
ochronę powietrza. Wśród re-
alizowanych za te środki działań
znajdują się m. in. rozbudowa II
linii metra, zakup niskoemisyj-
nego taboru komunikacji miej-
skiej, rozwój infrastruktury ro-
werowej czy też letnie oczysz-
czanie ulic.

Istotnym elementem działań
przyczyniających się do zmniej-
szenia emisji zanieczyszczeń po-
wietrza w Warszawie jest rów-
nież realizowany od początku
2017 roku system dotacji do wy-
miany indywidualnych źródeł
ciepła na bardziej ekologiczne
źródła gazowe lub podłączenie
budynków do miejskiej sieci cie-
płowniczej. Z tego typu pomocy
w pierwszym etapie naborów
skorzysta około 400 gospo-
darstw domowych. A K

Zadbaj o samochód i jakość powietrza w stolicy

Pijana matka 
z Ursynowa zatrzymana

42 – latka usłyszała zarzuty narażania 11-miesięcznego
syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W czasie kiedy partner An-
ny M. pojechał ze starszym dzieckiem na działkę ona zdąży-
ła wypić pół litra wódki. 47-latek podczas rozmowy telefonicz-
nej z kobietą domyślił się, że jest pijana i o wszystkim powia-
domił ursynowskich policjantów, a sam wrócił do domu i za-
jął się dziećmi.

47 – letni mieszkaniec Ursynowa postanowił pojechać z kil-
kuletnim dzieckiem na ich ogródek działkowy. Jego o 5 lat
młodsza partnerka postanowiła zostać z ich 11-miesięcznym
synkiem w domu. W ciągu dnia dzwonił kilka razy do matki ich
dzieci pytając czy wszystko jest w porządku. Po kolejnym tele-
fonie zaniepokoił go fakt, że kobieta zaczęła bełkotać do słu-
chawki. Na jego pytania przyznała, że wypiła dwa drinki. Jed-
nak jej zachowanie dało mężczyźnie podstawę sądzić, że wy-
piła o wiele więcej.

Poruszony tym faktem ojciec poprosił o interwencję ursy-
nowskich policjantów, a sam wrócił do domu ze starszym
dzieckiem. Na miejscu Anna M. przyznała, że wypiła pół li-
tra wódki. Kobieta ledwo stała na nogach i w taki sposób
chciała sprawować opiekę nad dzieckiem. Badanie policyjnym
alkomatem wykazało, że 42 – latka miała ponad 2,5 promi-
la alkoholu. Zgłaszający mężczyzna przyznał się funkcjona-
riuszom, że kobieta nie po raz pierwszy jest pijana ale wcze-
śniej nigdy nie zgłaszał tego faktu. Dzieci zostały pod opie-
ką trzeźwego ojca, a nieodpowiedzialna matka trafiła do po-
licyjnej celi.

Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty narażania dziecka na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu, za co może jej grozić kara do 5 lat wię-
zienia. O jej zachowaniu policjanci powiadomią również sąd ro-
dzinny.

Sterroryzowali 
sprzedawczynię młotkiem
Szybka i dynamiczna akcja ursynowskich mundurowych

doprowadziła do zatrzymania Marka W. lat 37 oraz Laury W.
lat 35 podejrzanych o dokonanie rozboju z użyciem niebez-
piecznego narzędzia na terenie sklepu osiedlowego. Sąd zade-
cydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres
3 miesięcy wobec mężczyzny. Kobieta została oddana pod po-
licyjny dozór.

Patrolowcy z ursynowskiego komisariatu otrzymali zgłosze-
nie o rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia na terenie
sklepu osiedlowego. Mundurowi ustalili, że w przeciągu kilku
minut Marek W. kilkakrotnie wchodził do placówki handlowej
i wynosił alkohol oraz artykuły spożywcze. Zastraszył sprzedaw-
czynie, że nie może nikogo informować o całym zajściu. Pod-
czas trzeciej wizyty wszedł do sklepu z młotkiem, którym gro-
ził pracownicy.

Na ostatnie “darmowe” zakupy zatrzymany przyszedł z Lau-
rą W. Para weszła za ladę z alkoholami i wybierała najdroższe
trunki oraz artykuły tytoniowe, cały czas grożąc kasjerce uży-
ciem młotka ciesielskiego o długości ponad 25 cm. Przerażona
kobieta bała się poinformować policję o zdarzeniu. Zgłoszenia
dokonał przypadkowy klient placówki.

W kilka minut po otrzymaniu interwencji wraz z rysopisem
sprawców mundurowi byli już na miejscu. Na terenie osiedla w
pobliżu sklepu dokonali zatrzymania nietrzeźwych sprawców
rozboju. Marek W. i Laura W. noc spędzili w policyjnej celi.

Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty. Straty sklepu wyce-
nione zostały na kwotę ponad 500zł.  Sąd zastosował wobec
mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania, natomiast wobec kobiety dozór policyjny. Za ten
czyn grozi im kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy
niż 3 lata.
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Mimo niesprzyjającej pogody koncerty plenerowe
„Dreszer Jazz” w Parku Dreszera i „Klasycznie na tra-
wie” Królikarni przy ul. Puławskiej 113a cieszą się nie-
słabnącym zainteresowaniem publiczności. Oczywiście
przyjemniej słucha się muzyki przy lepszej pogodzie,
ale nawet ostatnie deszcze nie zniechęciły wiernych fa-
nów muzyki. 

Niestety wszystko, co dobre kiedyś się kończy. Również koncerty
plenerowe. Warto więc wykorzystać ostatnią możliwość, by posłuchać
muzyki w otoczeniu parku, czy klasycystycznej architektury. 

W sobotnim koncercie (26 sierpnia) o godz. 17 .00 w Parku Dre-
szera wystąpią Bogdan Hołownia & Wojciech Pulcyn. Prowadzenie
: Jacek Gintoft

W niedzielę na dziedzińcu przed Królikarnią o godz. 12.00 zagra
Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Renato Rivolty. Wystąpi solista
Marcel Markowski - wiolonczela. 

W programie: Piotr Czajkowski – uwertura – fantazja „Romeo i Ju-
lia”, Antonín Dvořák – koncert wiolonczelowy h-mol op. 104, Felix
Mendelssohn-Bartholdy - IV Symfonia A-dur op. 90 „Włoska”. Współ-
organizatorem koncertów jest Centrum Łowicka. Wstęp wolny!

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Jazz na Starówce 23 edycja Międzynarodowego Plene-
rowego Festiwalu Jazz Na starówce w Warszawie zmie-
rza ku końcowi.

W finałowym koncercie 26 sierpnia 2017, godzina 19:00 na Ryn-
ku Starego Miasta usłyszymy jazz i flamenco w iście mistrzow-
skim wykonaniu. Wystąpią: Josemi Carmona & Javier Colina oraz
(gościnnie) José Ruiz Bandolero. 

Artyści w składzie:Josemi Carmona – gitara flamenco, Javier
Colina – kontrabas i José Ruiz Bandolero – perkusja zagrają muzy-
kę dwóch pokoleń.

Josemi Carmona jest jedną z najważniejszych postaci najnowszej
historii muzyki hiszpańskiej, flamenco i gitary. Syn maestro Pepe Ha-
bichuela jest spadkobiercą dziedzictwa czterech generacji najwybit-
niejszych artystów z Granady. Dwukrotnie nominowany do nagro-
dy Latin Grammy. Wystąpił w filmie „Flamenco” Carlosa Saury.

Javier Colina to muzyk wszechstronny, swobodnie poruszającym
się między różnorodnymi gatunkami takimi jak jazz, muzyka laty-
noska i przede wszystkim flamenco. Jest wybitnym przedstawicie-
lem tego ostatniego stylu i wirtuozem kontrabasu. Występował z
legendami jazzu jak: Dizzy Gillespie, Hank Jones, George Benson.

Koncert zorganizowano przy współudziale Ambasady Hiszpanii
w Warszawie. M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Plenerowy finał 

Na zakończenie – flamenco

Decyzja o wpuszczaniu auto-
strady A2 przez południowe dziel-
nice Warszawy jest skandaliczna.
Docelowo ma nią jeździć 200 ty-
sięcy pojazdów na dobę z czego
zdecydowana większość to oczywi-
ście ruch tranzytowy. Dlaczego ti-
ry jadące z Berlina do Moskwy
miałyby jechać akurat przez Ursy-
nów, Wilanów i Wawer? Jakość
powietrza już teraz pozostawia
wiele do życzenia. Ostatniej zimy
na Ursynowie ciężko było otwo-
rzyć okno ze względu na wszech-
obecny smog. 

Nie wyobrażam sobie co by się
działo po wybudowaniu tej nie-
szczęsnej autostrady bezczelnie
nazywanej obwodnicą z wieżycz-
kami rozpraszającymi spaliny po

obu wlotach tunelu. Podłość in-
westora i wykonawcy nie zna gra-
nic. Jakiś czas temu oznajmili, że
nie zamierzają instalować filtrów
oczyszczających spaliny bo elek-
trociepłownia Siekierki musiała-
by wyprodukować dodatkowy
prąd. Tak się składa, że elektro-
ciepłownia Siekierki jest wyposa-
żona w dobrej jakości filtry, a star-
si mieszkańcy Ursynowa pamięta-
ją czasy przed montażem filtrów
kiedy śnieg daleki był od barwy
białej i całkiem sporą warstwę py-
łu osądzającą się na zewnątrz. 

Przez lata walczyliśmy o wy-
prowadzenie ruchu tranzytowe-
go poza Warszawę. Były i nadal
są alternatywne lokalizacje. Gó-
ra Kalwaria chciała tej autostra-

dy. Niemniej jednak jakieś siły
uparcie forsują wariant przebie-
gu przez bardzo gęstą zabudowę
południowych dzielnic Warsza-
wy. Stanowczo sprzeciwiam się
budowie autostrady A2 przez Ur-
synów. Takich osób jak ja są ty-
siące. Mamy prawo i obowiązek
chronić nasze zdrowie. Jakość
powietrza obok zdrowego odży-
wiania jest sprawą fundamen-
talną w profilaktyce i leczeniu
chorób. Mam dość hipokryzji.
Ciągle mówi się o zanieczyszczo-
nym powietrzu, epidemii nowo-
tworów, pandemii otyłości a tu
jak w soczewce widać odrażają-
cą obłudę – mianowicie zabiera
się ludziom miejsce gdzie od lat
mogli kupować świeże i z pew-

nego źródła owoce i warzywa a
wciska się autostradę na doda-
tek bez filtrów. Zdrowie jest bez-
cenne. Jasne, że to nie GDDKiA i
Astaldi ponosiliby skutki oddzia-
ływania na środowisko. Środo-
wisko czyli ludzie, zwierzęta, ro-
śliny, woda, powietrze. Drzew na
Ursynowie jest i tak mało. Strach
pomyśleć o dalszym ogałacaniu z
zieleni. Drzewa tak szybko nie
rosną. Co ze skarpą wiślaną i jej
florą i fauną. A Mazowiecki Park
Krajobrazowy? 

Nie oszukujmy się autostrada
A2 to główna oś tranzytowa z za-
chodu na wschód. Ruch tranzy-
towy powinien być wyprowadzo-
ny poza Warszawę.  To jest możli-
we - już w 2004 roku obliczali-

śmy, że za koszt budowy tego tu-
nelu można by wybudować 220
km  prawdziwej obwodnicy do-
okoła miasta. Najważniejsze to
wyprowadzić ruch tranzytowy po-
za Warszawę. Z ruchem lokalnym
można sobie radzić na wiele spo-
sobów. Jednym z nich jest rozwi-
nięta sieć komunikacji miejskiej.
Sama od dekad poruszam się wła-
śnie komunikacją miejską, kupu-
ję warzywa i owoce od lokalnych
producentów, od 17 lat segreguję
plastik, szkło i papier( ubolewam
,że nadal nie ma pojemników na
resztki biodegradowalne). Jed-
nym słowem zależy mi na środo-
wisku naturalnym . Nie wystarczą
deklaracje liczą się czyny. Obok
drastycznego pogorszenia  jakości

powietrza po wybudowaniu auto-
strady przez Ursynów, Wilanów i
Wawer niezwykle istotne są kwe-
stie oddziaływania na ekosystem
wodny ( wody naziemne i pod-
ziemne), kwestie drgań mecha-
nicznych i ich oddziaływania na
gęstą zabudowę oraz uciążliwy
hałas dzień i noc .

Zwracam się z żarliwą prośbą
do osób wydających decyzję środo-
wiskową odnośnie planów wpusz-
czania autostrady A2 przez połu-
dniowe dzielnice Warszawy o za-
stopowanie budowy A2 przez Ur-
synów, Wilanów i Wawer zwłasz-
cza w jej obecnym kształcie tj. bez
filtrów  spalin.

Z  p o w a ż a n i e m
A l e k s a n d r a  R e j m a n
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Puszczenie A-2 przez Warszawę to skandal
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MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO:: ZZaa-
uuwwaażżyyłłeeśś cchhyybbaa kkooiinnccyyddeennccjjęę
sspprrzzeedd 4400 llaatt:: ggddyy ww 11997777 uummiiee-
rraałł kkrróóll mmuuzzyykkii rroozzrryywwkkoowweejj EEllvviiss
PPrreesslleeyy,, aakkuurraatt zzaacczzyynnaałł rrooddzziićć ssiięę
wwiieellkkii mmiieesszzkkaanniioowwyy UUrrssyynnóóww......

MMAARREEKK GGAASSZZYYŃŃSSKKII:: Śmierć
Presleya i powstanie Ursynowa
miały dla mnie skrajnie różne zna-
czenia. Pożegnanie z Elvisem roz-
łożyła mnie na obie łopatki. On
był moim bohaterem. A rock-a-
nd-roll, kreowany przez niego,
stawał się dla mnie natchnieniem,
dawał mi radość i jednocześnie...
zatrudnienie jako facetowi od ga-
dania w radiu o piosenkach. Ursy-
nów zaś wtedy jeszcze dla mnie
nie istniał. Prawdę mówiąc, był
mi zupełnie obojętny. Mieszka-
łem bowiem na 22. piętrze wie-
żowca naprzeciwko Pałacu Kul-
tury. Miałem dookoła środowisko
dziennikarskie. Niżej mieszkał ko-
mentator sportowy Darek Szpa-
kowski. W tamtym miejscu stale
coś się działo, ulica była gwarna,
samochody pędziły, sklepy były
długo otwarte. A ja lubiłem ha-
łas, gwar, ruch, nie lubiłem nato-
miast domków na peryferiach, a
tym bardziej klimatu prowincji.
Nie zawracałem sobie wówczas
głowy Ursynowem. 

CCoo cciięę zzaatteemm nnaaggllee ooddmmiieenniiłłoo??
Moja rodzina zaczęła się po-

większać. Najpierw na świat przy-
szedł syn, potem córka. Jednym z
najtrudniejszych dni, jakie zda-
rzyło mi się przeżyć, był dzień,
gdy żona zapytała: może byśmy
się przenieśli na Ursynów.? Po-
wiedziała to wprawdzie tylko z
lekkim znakiem zapytania, ale ja
to odebrałem jako wyrok. No i
decyzja zapadła. Pojechaliśmy
obejrzeć budujący się dopiero
nasz dom. I od razu wpadłem  w
czarną rozpacz, widząc błoto, de-

ski, dookoła pustostany i kurz.
Beznadziejny widok pustych ulic.
Tam nie było po prostu nic. Wró-
ciłem do domu z nadzieją, że bu-
dowa się odwlecze. Niestety, bar-
dzo szybko oddano mój dom do
użytku. I na początku lat dzie-
więćdziesiątych przeprowadzili-
śmy się w to pustkowie. . 

ZZaatteemm mmaasszz jjuużż ssppoorryy ssttaażż nnaa
UUrrssyynnoowwiiee?? 

Mieszkaliśmy kolejno na Braci
Wagów, potem na Mielczarskiego,
a teraz mieszkamy w Pyrach, na
Zielonym Ursynowie przy cichej
ulicy Tukana. Moja niechęć do Ur-
synowa przemieniła się w końcu
w radość i dumę z mieszkania w
tej dzielnicy. Stopniowo pozna-
wałem ludzi wokół mnie, budo-
wały się sklepy, kawiarenki, za-
wierałem nowe przyjaźnie. A
przede wszystkim satysfakcję za-
częło sprawiać mieszkanie w wy-
godnym, dużym lokum. Do ro-
dziny dołączyły psy i koty, a Ursy-
nów stał się tymczasem ładnym i
jakby samodzielnym miastem. 

TTyy nnaattoommiiaasstt ww ggrroonniiee wwaarr-
sszzaawwiiaakkóóww ssttaałłeeśś ssiięę „„ppoołłuu-
ddnniioowwcceemm”” ccaałłąą ggęębbąą......

No pewnie. Dzieci ukończyły
szkołę na Rosoła. W międzyczasie
pojawiły się korty tenisowe i mo-
głem sobie na nich grać. Pozapisy-
wałem też swoją dziatwę na kur-
sy tenisa. Moją Zuzia posłałem na
plastykę do pani Ireny Moraczew-
skiej. Bo oferta kulturalna w tej
dzielnicy jest przebogata. Ursy-
nów stał mi się naprawdę bliski, a
jemu też. A już największą radość
z przeprowadzki do Pyr ma moja
żona, która jest architektem ziele-
ni i może realizować swoją pasję,
kształtując nasz ogród. Ja sam na
starość mam spokojny dom, w
którym piszę książki, wiersze i
przyjmuję gości. Wiele ulic pozna-

łem na świecie. Choćby Piąta Ave-
nue w Nowym Jorku, Pola Elizej-
skie w Paryżu, Arbat w Moskwie,
Via Appia w Rzymie, Złota Ulicz-
ka w Pradze, ale moja ulica Tuka-
na jest najpiękniejsza. Do tamtych
nie tęsknię. Moja ostatnia prze-
prowadzka nastąpi na pewno z
Tukana... 

NNaawweett PPrreesslleeyy bbyy cchhcciiaałł ttuu
mmiieesszzkkaaćć......

No pewnie. Zresztą ja o nim
nigdy nie zapomnę, a zbiór jego
płyt puszczanych w ogrodzie
brzmi tak, jak wtedy, gdy mia-
łem 20 lat i słuchałem Elvisa w
nieco chropowatym i zanikają-
cym na skutek zagłuszania
dźwięku z Radia Luxemburg. 

SSkkoorroo cczztteerrddzziieeśśccii llaatt mmiinnęęłłoo
ii oodd śśmmiieerrccii PPrreesslleeyyaa,, ii oodd nnaarroo-
ddzziinn mmeeggaaoossiieeddllaa UUrrssyynnóóww,, aakkuu-
rraatt cciieebbiiee wwyyppaaddaa zzaappyyttaaćć:: ggddzziiee
ssiięę ppooddzziiaałłyy ttaammttee pprryywwaattkkii......??

Całe moje życie to jedna wielka
prywatka. Pełna muzyki, jej zmie-
niających się stylów i gatunków,
wspaniałych kobiet, przyjacielskich
mężczyzn, efektownych figur ta-
necznych, wielkich koncertów, po-
dróży po świecie, a przede wszyst-
kim pełna miłej pracy, w której się
na szczęście nie kurzy. Skoro zaś
wspomniałeś już o przeboju „Gdzie
się podziały tamte prywatki”, to
nie od rzeczy będzie wspomnieć,
że na sukces tej piosenki złożył się
wspólny wysiłek twórczy: mój –
bo najpierw napisałem tekst, Ry-
szarda Poznakowskiego, który do
tekstu skomponował muzykę i
wreszcie Wojtka Gąssowskiego,
brawurowego wykonawcy.  

BBoo nniiee mmaa jjaakk jjeeddeenn zzaa ttrrzzeecchh,,
aa wwsszzyyssccyy zzaa jjeeddnneeggoo......

Przy okazji przekonałem się
wreszcie, że praca twórcza w za-
ciszu jest bodaj najwydajniejsza.
A to mi styka... 

PPAASSSSAA:: KKiimm jjeesstteeśścciiee?? JJaakkaa jjeesstt ggeennee-
zzaa nnaazzwwyy zzeessppoołłuu??

CCEENNTTEERR PPOOSSIITTIIVVEE::  Powstaliśmy
pod koniec 2014 roku. Nasz zespół two-
rzą Adam Kuprianowicz - perkusja  To-
mek Gajownik - gitara, Robert Pawlic-
ki - gitara basowa, Daniel Rapacki -wo-
kal/teksty oraz Michał Szubert - gitara.
Gramy rock, alternative rock oraz  echo
rock.  Nasza muzyka to dużo energii i
mocy w każdym kawałku. Jednocze-
śnie jesteśmy fanami efektów kreują-
cych brzmienie, zarówno jeśli chodzi o
instrumenty, jak i o wokal. Wszelkiego
typu pogłosy, echa, czy innego typu
modulacje są ważnym składnikiem na-
szej muzyki. Każdy efekt jest zasilany
prądem o określonej polaryzacji - minus
lub plus w środku - center negative/cen-
ter positive, stąd pomysł na nazwę ze-
społu. No i dodatkowo w środku jeste-
śmy bardzo pozytywni.

MMaacciiee zzaa ssoobbąą kkiillkkaa kkoonncceerrttóóww.. JJaakkiiee
wwnniioosskkii?? JJaakkiiee ppllaannyy?? JJaakkiiee mmaarrzzeenniiaa??  

Pierwsze koncerty za nami, choć
oczywiście mamy świadomość, że przed
nami jeszcze bardzo długa droga i cięż-
ka praca. Ale mamy już pierwsze sukce-
sy -  w tym roku wystąpiliśmy na Juwe-
naliach Uniwersytetu Warszawskiego,
grając z takimi zespołami jak Luxtorpe-
da, czy Lao Che. Wzięliśmy również
udział w Emergenza Festival czyli kon-
kursie dla niezależnych zespołów. Od-
nieśliśmy ogromny sukces na poziomie
eliminacji, dochodząc ostatecznie do
ścisłego finału, który odbył się pod ko-
niec czerwca w warszawskiej Proximie.
To wszystko motywuje nas do ciężkiej
pracy - a każdy koncert to nowe do-
świadczenia. Nie obyło się bez przygód.
Na jednym z koncertów w trakcie
(pierwszego!) numeru Tomkowi pękła
struna :) To było na konkursie Emer-

genzy, gdzie gra się na czas, więc nie
bardzo jest chwila na takie techniczne
wpadki. Uratował nas znany chyba
wszystkim standard bluesowy “Kiedy
byłem małym chłopcem”, który z kolei
nauczyliśmy się grać przygotowując kil-
ka coverów na koncert dla dzieciaków z
jednej z warszawskich szkół. Oprócz te-
go zagraliśmy kilka razy w warszaw-
skich klubach, a teraz szykujemy się do
jesiennych koncertów. Na pewno speł-
nieniem jednego z naszych muzycznych
marzeń był występ u boku Luxtorpedy.
Bez wątpienia naszym ogromnym ma-
rzeniem jest też występ podczas przy-
szłorocznych “Dni Ursynowa”. No i oczy-

wiście pracujemy nad realizacją celu ty-
powego dla każdego niezależnego ze-
społu - czyli wydaniem pierwszej płyty. 

AAnnoo wwłłaaśśnniiee,, ddoo tteejj ppoorryy mmoożżnnaa wwaass
ppoossłłuucchhaaćć nnaa yyoouuttuubbee,,  kkiieeddyy wwiięęcc wwyy-
ddaajjeecciiee ppłłyyttęę?? 

Jakiś czas temu nagraliśmy na setkę
(czyli grając na żywo w studiu) około
10 numerów, z których wybraliśmy
pięć. Następnie dopracowywaliśmy je
brzmieniowo, dodając ścieżki gitar,
aby całość trochę wzmocnić, a Daniel
dogrywał wokale. Co ciekawe, partie
wokalne były nagrywane w kilku stu-
diach, ponieważ chcieliśmy uzyskać

różne odcienie. Warto też wspomnieć,
że każdy z realizatorów dodawał od
siebie coś unikalnego, czy to w kwestii
brzmienia wokalu, czy pomysłów np.
na dodatkowy chórek. Na płycie poja-
wiają się też goście. Szymon Kowal-
ski, znany z zespołu Perspecto, pomógł
w realizacji utworu “Collector”, jedy-
nej ballady na płycie, dogrywając gita-
rę akustyczną i chórki oraz rejestrując
wokale Daniela w swoim Medialuna
Studio. W tym samym numerze poja-
wia się również grający na skrzypcach
Iwan Shmihelskiy, na stałe występują-
cy w Labour Project razem z Mikołajem
Służewskim, wieloletnim redaktorem

czasopisma Top Guitar, który podjął
się rejestracji partii skrzypiec w swoim
BAED Studio w Gdyni. Kilka ścieżek
wokalnych zarejestrowaliśmy u Dar-
ka Leonowicza w Dario Studio, a
wszystko inne nagraliśmy razem z
Krzysztofem Włodarskim w jego Le-
gend Art Studio, w którym na co dzień
gramy próby. Nasza pierwsza płyta po-
winna być dostępna na jesieni 2017.

SSkkąądd ppoommyyssłł nnaa uuttwwóórr nnaawwiiąązzuujjąąccyy
ddoo 4400-lleecciiaa UUrrssyynnoowwaa??

Czujemy się ursynowskim zespołem.
Część z nas mieszka na Ursynowie, tak-
że tu odbywają się nasze próby. Z Ursy-
nowem łączy nasz także wspomniany
już ogromny pozytywny ładunek, który
widać tu na każdym kroku i podczas
każdego wydarzenia, jakie się tu odby-
wa. Z uwagą i nieskrywaną radością ob-
serwujemy jak Ursynów świętuje hucz-
nie swój jubileusz. Dlatego pomyśleli-
śmy, że warto byłoby, aby dzielnica i
mieszkańcy dostali także coś od naszej
grupy - i w ten sposób chcemy włączyć
się w trwające obchody 40-lecia. Po-
mysł na utwór narodził się spontanicz-
nie kilka tygodni temu - i od tego czasu
intensywnie pracujemy.  Chcemy, aby
było to coś nieszablonowego - ale nie
zdradzamy na razie szczegółów. Jedno-
cześnie zachęcamy naszych obecnych i
przyszłych fanów, aby zgłaszali nam
swoje pomysły na ten wyjątkowy utwór
za pośrednictwem Facebooka oraz na-
szej strony internetowej. Głos mieszkań-
ców Ursynowa jest dla nas bardzo waż-
ny, ponieważ jest to dobra okazja, aby
stworzyć coś wspólnie z nimi. Gotowe
nagranie pojawi się na naszej stronie in-
ternetowej www.centerpositive.pl nie-
długo, bo już 30 września. 

ŻŻyycczzyymmyy ppoowwooddzzeenniiaa!!

Zespół Center Positive, czyli w środku pozytywni 

Nagrywają kawałek z okazji 40-lecia Ursynowa!

Wywiad z Markiem Gaszyńskim: gdzie się podziały tamte prywatki...

Umarł Presley, narodził się Ursynów 

MMAARREEKK GGAASSZZYYŃŃSSKKII ((uurr.. 11993399)),, dziennikarz i prezenter mu-
zyczny od 1958 roku związany z Polskim Radiem. Autor tekstów
ponad 150 piosenek (w tym „Sen o Warszawie” śpiewany przez
Czesława Niemena” i „Gdzie się podziały tamte prywatki”, któ-
re stały się przebojem w wykonaniu Wojciecha Gąssowskiego).
Autor kilkunastu książek, w większości tyczących muzyki rozryw-
kowej („Muzyka, która lubię”, „Woodstock 94”, „Czerwone Gi-
tary. Nie spoczniemy”, „Fruwa twoja marynara”, „Cudowne La-
ta. Moja historia rock-and-rolla w Polsce”, „Niemen. Czas jak rze-
ka”...). 

W 2011 zadebiutował jako powieściopisarz („Teoria zbrodni
uprawnionej”). 

Na Ursynowie
jestem, 

w Warszawie
Gdy z Puławskiej na zakręcie

W Ursynowie jestem już
Kocham place i ulice Ursynowa
W Botanicznym zapach kwiatów

Z innych światów.

Kocham miejsce, w którym
mieszkam

I do domu wracać chcę
Gdy Śródmieście już się chowa

I z Dolinki Służewieckiej
widzę dachy Ursynowa.

Kocham jazzu rytm szalony,
Swing, dixieland i be bop.

Dźwięk się zbliża oddalony
i to lubię

Gdy fortepian gra na KENie
W jakimś klubie

Kocham noc na Ursynowie,
i sierpniowy blady świt,

gdy wyjeżdżam samochodem.
Kocham miasto,

dzień w tym mieście nie ma końca
w blasku słońca.

Kocham wracać do Warszawy
Gdy samolot zniża lot.

Kiedy wita mnie Okęcie
Gdy znów widzę

las wieżowców z Ursynowa
na zakręcie...

Księżyc nad Kabackim lasem
Chce bym wspomniał o nim czasem

z każdej strony płynie do mnie
bossa nova

roztańczona, zakochana
z Ursynowa.

M a r e k  G a s z y ń s k i
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Piórem Derkacza

Tu leży Europa
Była na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie modelka o ksywce „Europa”. Mimo średniego

wieku, swoim ciałem inspirowała twórczo wielu  młodych adeptów sztuki. Pewnego razu
ustawiono  modela męskiego i „Europę”, przedzielając je kotarą. Studenci mieli wybór: albo
rysują akt męski, albo żeński. Jakież było zdziwienie studentów, gdy następnego dnia zobaczyli
modela męskiego siedzącego na szczycie  drabiny. Z tego punktu miał bezpośredni widok na
całą„Europę”.  Co do imienia tego modela, to do dziś mam wątpliwości, czy był to Borys, czy
Grzegorz!.

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

N azywają go jednym z czterech bogów tańca klasycznego. Cechująca  te-
go wielkiego artystę perfekcja połączona z niebywałą, niespotykaną u
innych tancerzy baletowych lekkością ruchu sprawiły, że ramy podsta-

wowego repertuaru klasycznego stały się dla niego zbyt ciasne. Jako jedyny  tan-
cerz słynnego Teatru Opery i Baletu im. Kirowa w Leningradzie (obecnie Teatr Ma-
ryjski w Sankt Petersburgu) stał się solistą bez zdobywania doświadczenia w corps de ballet. Szyb-
ko okrzyknięto go też tytułem danseur noble (tancerz szlachetny, baletmistrz) nadawanym tylko
najwybitniejszym artystom baletowej sceny. Sekwencja solowa z “Bajadery” jest choreografią ar-
cytrudną, w jego wykonaniu przeszła do historii baletu klasycznego. Od pierwszego pojawienia się
na scenie widziano w nim geniusza – każde “jeté” (wyrzucenie nogi silnie wyprostowanej w stawie
kolanowym) perfekcyjnie wykończone, każde “fouetté” (figura przypominająca ruch kręcącego się
bąka) dokręcone, a każde “tour en l’air” (kompletny wielokrotny obrót w powietrzu) niemalże za-
wieszone w powietrzu.

Postać Michaiła Barysznikowa, wybitnego rosyjskiego arcymistrza sztuki baletowej, fascynu-
je nie tylko melomanów i krytyków, ale miliony ludzi na świecie, którzy nie są w żaden sposób
związani z baletem. Trudno dzisiaj o przykład bardziej wszechstronnego i utalentowanego arty-
sty, obdarzonego nadto wyjątkową charyzmą. Będąc ostatnio w niedyspozycji miałem czas na czy-
tanie i oglądanie starych filmów. Wpadły mi w ręce “Białe noce”, amerykański film z 1985 r., któ-
ry kiedyś obejrzałem. Ponowne spojrzenie na ten obraz wywołało u mnie gęsią skórkę, szczegól-
nie kiedy Barysznikow wspólnie z Gregorym Hinesem, znakomitym amerykańskim choreogra-
fem i mistrzem stepowania, ot tak sobie, jakby od niechcenia, zatańczyli w duecie. To była ma-
gia, coś takiego można obejrzeć już tylko na ekranie, bo Hines od 2003 r. nie żyje, a Barysznikow
zakończył karierę. 

M ichaił Barysznikow urodził się 27 stycznia 1948 r. w Rydze, obecnej stolicy Łotwy,
w rodzinie radzieckiego oficera. Od dziesiątego roku życia uczęszczał do szkoły ba-
letowej, ale interesował się także sportem uprawiając piłkę nożną, gimnastykę oraz

szermierkę. Uczył się języka francuskiego i pobierał lekcje gry na pianinie. W 1964 roku roz-
począł naukę w Leningradzkiej Szkole Choreograficznej (obecnie Petersburska Szkoła Chore-
ograficzna im. Agrypiny Waganowej). W latach siedemdziesiątych XX wieku  Barysznikow wy-
kreował tak wiele wybitnych tytułowych ról, że jego potencjał wykonawczy przestał się mie-
ścić w radzieckiej rzeczywistości. W krótkim czasie stał się wiodącym artystą macierzystego
teatru oraz jednym z faworytów władz radzieckich. Korzystał z wielu przywilejów – pobierał
wysoką pensję, miał zapewnione mieszkanie w dobrej dzielnicy oraz możliwość podróżowa-
nia po całym świecie.

Podczas tournée z zespołem Kirowa w Kanadzie w 1974 roku Barysznikow poprosił władze USA
o azyl polityczny. Po jednym z przedstawień w Toronto artysta wymknął się tylnymi drzwiami z te-
atru gubiąc pilnujących go oficerów KGB. Od 1974 do 1978 roku związany był ze sceną American

Ballet Theatre. W tym okresie two-
rzył w partiach klasycznych duet z
tancerką Gelsey Kirkland. W 1976
roku uznał, że w tańcu klasycznym
osiągnął wszystko i postanowił zmie-
rzyć się z tańcem współczesnym.
Wystąpił wtedy w “Push Comes to
Shove” – balecie Twyli Tharp, uzna-
nym przez krytyków za jego popi-
sową rolę. W 1978 roku Baryszni-

kow wstąpił do New York City Ballet (NYCB) głównie po to, aby pracować ze słynnym amerykań-
skim choreografem gruzińskiego pochodzenia George’em Balanchinem (prawdziwe nazwisko
Giorgi Balancziwadze). 

Na początku lat osiemdziesiątych powrócił do American Ballet Theatre, gdzie objął posadę dy-
rektora artystycznego. Jego działalność na tym stanowisku spotykała się jednak z mieszaną oceną.
Wystawił m. in. „Giselle”, „Kopciuszka” i „Jezioro łabędzie”, ale dwie ostatnie sztuki w krótkim cza-
sie zostały zdjęte z afisza. Barysznikowa krytykowano za zbytnie odejście od żelaznych tradycji kla-
sycznego ABT oraz za wprowadzenie do repertuaru eksperymentalnych dzieł młodych choreogra-
fów. Po dziewięciu latach pracy Barysznikow ustąpił ze stanowiska dyrektora.

W 1990 roku wspólnie z przyjacielem Markiem Morrisem założył zespół tańca współcze-
snego White Oak Dance Project (WODP). Do dzisiaj Barysznikow zajmuje się propago-
waniem tańca współczesnego, podróżuje wraz ze swoim teatrem po całym świecie od-

wiedzając zarówno najważniejsze ośrodki życia kulturalnego, jak i małe miejscowości. Jednym ze
słynniejszych projektów WODP było widowisko „Heartbeat:mb” (choreografia Sary Rudner). Ba-
rysznikow tańczył w nim w rytm własnego serca, którego bicie słyszalne było na widowni dzięki
umieszczonemu na jego piersi mikrofonowi. Od 2001 roku artysta stoi na czele Baryshnikov Arts
Center, centrum artystycznego skupiającego się na promowaniu sztuki eksperymentalnej, umoż-
liwiającego profesjonalny rozwój młodym talentom w dziedzinach tańca, muzyki, teatru, filmu, de-
signu i sztuk audiowizualnych.

Michaił Barysznikow jest właścicielem popularnej restauracji “Rosyjski Samowar” w Nowym Jor-
ku, jak również właścicielem linii ubrań „Barysznikow” oraz marki perfum „Misza”. W 1989 roku
zadebiutował na Broadwayu w spektaklu “Przemiana” w reżyserii Stevena Berkoffa na podstawie
opowiadania Franza Kafki. Zagrał też w kilku amerykańskich filmach, za rolę w “Punkcie zwrotnym”
został nominowany do Oscara i Złotego Globu. Wystąpił m. in. w “Tancerzach”  i “Wewnętrznej spra-
wie CIA”, a w “Białych nocach” powierzono mu rolę główną. Na przełomie 2003 i 2004 roku poja-
wił się w dziewięciu odcinkach popularnego serialu “Seks w wielkim mieście”, gdzie wcielił się w
postać Aleksandra Petrowskiego. 

Michaił Barysznikow znany jest również jako znakomity fotograf. Zaczął fotografować właściwie
dla rozrywki w połowie 1980 roku i od tego czasu jego prace wystawiane są w wielu muzeach i ga-
leriach na całym świecie. Album z fotografiami autorstwa Barysznikowa został wydany w 2005 ro-
ku. Artysta ma czworo dzieci: córkę Aleksandrę ze związku z oskarową aktorką Jessicą Lange, oraz
dwie córki Annę Katerinę, Sofię Luizę i syna Petera Andrew z trwającego od 2006 roku małżeństwa
z tancerką baletową Lisą Rinehart. 

D laczego ni z gruszki, ni z pietruszki poświęcam felieton tancerzowi baletowemu? Przecież
żaden ze mnie meloman, choć, przyznam, czuję magię opery i baletu. Piszę o Baryszni-
kowie, ponieważ jest to przepiękna postać. Pod każdym względem. Jest genialnym tan-

cerzem, utalentowanym aktorem i projektantem mody, wybitnym pedagogiem, znakomitym foto-
grafikiem, troskliwym mężem i ojcem. Po prostu dobrym człowiekiem z niestety wymierającego po-
kolenia dobrych ludzi. 

Piszę o Barysznikowie również dlatego, żeby uświadomić nacjonalistycznie nastawionym fana-
tykom, że nie każdy „Ruski” jest zły. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Piękny człowiek

„Dlaczego ni z gruszki, ni z 
pietruszki poświęcam felieton 
tancerzowi baletowemu? 
Przecież żaden ze mnie 
meloman, choć, przyznam, 
czuję magię opery i baletu”Ilekroć w przestrzeni publicznej pojawia się pomysł, by przekazać jakieś

pieniądze (z państwowej kasy) wybranej grupie obywateli, natychmiast pod-
noszą się głosy krytyki wskazujące, że to zła decyzja. Krytycy prześcigają się

w wyliczaniu, na co zostaną one wydane. Ich zdaniem – głównie na alkohol albo
inne używki. Tak czy inaczej, zostaną zmarnowane i roztrwonione. Wskazują też
na wielką społeczną szkodliwość tego rodzaju rozdawnictwa. 

Co ciekawe, nie słychać podobnych głosów w przypadku innych przejawów „państwowego roz-
dawnictwa”, jak np. wydatki na kulturę, do której pieniądze publiczne płyną dość szerokim strumie-
niem, choćby na teatry, ośrodki kultury. Bez większych emocji odbywa się też przekazywanie środ-
ków na inne resorty np. szkolnictwo, czy sport. Nikogo z oponentów nie razi bezpłatna edukacja,
opieka medyczna, nie protestują też przeciwko budowie szkół, przedszkoli, czy inwestowaniu pań-
stwowych pieniędzy w obiekty sportowe. Zastanawiać może, skąd taka rozbieżność w podejściu do
publicznych wydatków?

Możliwe, że przyczyna leży w naszych narodowych cechach. Może nie bez powodu przylgnęła
do nas opinia o naszej bezinteresownej zawiści wobec współrodaków. Wielu uważa, że to, co wy-
różnia nas spośród innych nacji, to pragnienie, by sąsiadowi wiodło się jak najgorzej, a w każdym
razie gorzej niż nam. Nie chcę rozsądzać na ile ta opinia jest prawdziwa ani jak wielu z nas doty-
czy, ale może coś jest na rzeczy. Mówią o tym, ci którzy doświadczyli tego na obczyźnie, gdzie szcze-
gólnie odczuli brak narodowej solidarności i więzi.Oczywiście, przejawy zawiści nie dotyczą na szczę-
ście wszystkich z nas. Można mnożyć przykłady przeczące tezie o naszym egoizmie, pokazujące nasz
altruizm i chęć pomocy innym. 

Negatywnym zachowaniom w przestrzeni publicznej sprzyja przekonanie o własnej anonimowo-
ści, a co za tym idzie poczucie bezkarności i to nie tylko wobec prawa, ale też w sferze moralnej. W
efekcie nikt z przeciwników programów pomocowych wprowadzanych przez obecny rząd nie mu-
si stawać twarzą w twarz z rodzinami, do których ta pomoc jest kierowana. Trudno byłoby komu-

kolwiek krytykować dzia-
łania wspierające ubogie
rodziny, np. program
500+ – mając przed sobą
dziecko, które jest benefi-
cjentem tego programu i
które dzięki niemu może
pojechać na wakacje. 

Na ogół, pieniądze prze-
kazywane instytucjom są
mniej zauważalne niż pie-
niądze adresowane do po-
szczególnych ludzi. W jed-

nym z swych raportów Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące wydatków Polaków  na sze-
roko rozumianą kulturę. Zgodnie z opublikowanymi danymi stanowią one średnio 2,7% wydatków
polskiego gospodarstwa domowego. Oczywiście, Polacy najczęściej korzystają z telewizji. Aż 96,7%
gospodarstw domowych ma co najmniej jeden telewizor, a prawie dwie trzecie z nich korzysta z sie-
ci satelitarnej lub kablowej. Na kolejnym miejscu są wydatki na czasopisma – około 30 złotych w ska-
li roku na osobę (widoczna tendencja spadkowa). Na kino i teatr wydajemy około 24 złote. 

Jeśli chodzi o czytelnictwo książek, to statystyki mogą wprowadzać w błąd, bo wiele osób korzysta
z bezpłatnych bibliotek, wypożyczalni lub czytelni, jednak kwota około 20 złotych (w przeliczeniu na
jedno gospodarstwo domowe) nie jest imponująca, a uwzględniono w niej beletrystykę i inne wydaw-
nictwa. Po dodaniu do tego podręczników i książek naukowych zwiększa się do około 63 złotych. Śred-
nio wydatki na kulturę w przeliczeniu na osobę to około 345 złotych w skali roku. Jak widać, nie jest
to wiele, a w dodatku ponad jedną trzecią z tej kwoty stanowią opłaty za usługi telewizyjne.

Wydatki w skali makro to wydatki abstrakcyjne, trudne do „ogarnięcia” przez przeciętnego obywa-
tela i nie przekładają się bezpośrednio na jego udział w kulturze. Mówiąc o kulturze, mamy jedynie
pewne wyobrażenie o tym, co kryje się pod tym pojęciem,  i o skali poszczególnych elementów. War-
to więc przytoczyć kilka liczb, które pomogą niewtajemniczonemu w tej dziedzinie Kowalskiemu uzmy-
słowić sobie z czym ma do czynienia. Otóż mamy w kraju 182 teatry i instytucje muzyczne posiada-
jące własny zespół artystyczny, 335 scen, 94,1 tys. miejsc na widowni w stałych salach. W rezultacie
14,6 mln widzów i słuchaczy może obejrzeć i wysłuchać 62,4 tys. przedstawień i koncertów.

Decydenci odpowiedzialni za tę sferę naszego życia powinni widzieć jej wszystkie aspekty, mieć
je na uwadze i uwzględniać w swych decyzjach. Dzięki właściwym decyzjom liczba osób korzysta-
jących z dóbr kultury będzie większa. Może stanie się to możliwe dzięki programom pomocowym,
takim jak 500+.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Kultura socjalna czy liberalna?

„ Aż 96,7% gospodarstw domowych
ma co najmniej jeden telewizor, a
prawie dwie trzecie z nich korzysta
z sieci satelitarnej lub kablowej. Na
kolejnym miejscu są wydatki na
czasopisma – około 30 złotych w
skali roku na osobę. Na kino i teatr
wydajemy około 24 złote”
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Prestiżową nagrodę Europy
dla koni arabskich czystej
krwi, rozgrywaną na Służewcu
od 1985 r., wywalczyła tego-
roczna derbistka Shannon Qu-
een. Była to już 10 wygrana z
rzędu tej fenomenalnie utalen-
towanej klaczy. 

Trenowana przez Janusza Kozłow-
skiego Shannon Queen wyrównała
tym samym rekord klaczy Wienerva
w liczbie zwycięstw, ale ma lepszy bi-
lans, ponieważ pozostaje niepokona-
na. Potrzebne jej są jeszcze cztery wy-
grane, aby pobić rekord fantastycz-
nej janowskiej Savvannah (13 zwy-
cięstw) i przejść do historii. W formie
zaprezentowanej w minioną niedzie-
lę jest to prawie pewne, tym bardziej
że Shannon Queen ma dopiero czte-
ry lata i kariera na torze stoi przed
nią otworem. Pod nieobecność fran-
cuskiego ogiera Metrag, który miał
być faworytem wyścigu o nagrodę
Europy, Shannon gładko rozprawiła
się z konkurentami, choć w końców-
ce była mocno naciskana przez Sha-
had Athbah. 

Wyhodowana w stadninie państwa
Magdaleny i Daniela Gromalów Shan-
non Queen wygrała sześć gonitw w wie-
ku trzech lat, w tym Porównawczą bijąc
czołówkę arabskiej starszyzny, a w tym
sezonie zwyciężała w wyścigach o na-
grody Kabareta, Janowa oraz Derby.
Niedzielny triumf w najbardziej presti-
żowej gonitwie zaliczanej do świato-
wego cyklu im. Szejka Zayeda Bin Sul-

tana Al Nahyana, założyciela Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich, jest per-
łą w koronie wychowanki trenera Ko-
złowskiego. 

W wyścigu Al Khalediah Poland
Cup triumfował ogier SS Mothill tre-
nowany i dosiadany przez Siergieja
Wasiutowa, bijąc pewnie nie liczone-
go w totalizatorze Ouzbeks du Panj-
shira. Szanse na udział w końcowej
rozgrywce miał Zaahab, ale dżokej
zamęczył ogiera zbyt mocnym tem-
pem w dystansie nie bacząc na to, że
tor był w tym dniu grząski. Nagrodę
Białki wygrał pewnie trenowany we
Wrocławiu przez Michała Borkowskie-
go i dosiadany przez Natalię Hendzel
ogierek Fazza Al Khalediah. Fawory-
zowany MonMurhib Kossack stracił
do zwycięzcy ponad 6 długości. Było
to czwarte z rzędu zwycięstwo Fazza
Al Khalediaha, który wyrasta na głów-
nego konkurenta niepokonanej Shan-
non Queen. 

Niespodziewane zwycięstwo klaczy
Wielka Dalena w wyścigu o nagrodę
Sabelliny wywołało małe trzęsienie
ziemi w końskim totalizatorze. Jeźdź-
cy dosiadający faworytek Arwy, Twili-
ght i Gusy zbyt wcześnie uwierzyli, że
wygrali gonitwę. Efektowny finisz
Wielkiej Daleny pozbawił ich złudzeń
kilkanaście metrów przed celowni-
kiem. Warto odnotować jeszcze wy-
grane Palmira w Memoriale Bogdana
Ziemiańskiego, ogierka Medium w na-
grodzie Emaela, dzielnej Echaruny  w
gonitwie HH Sheikha Fatima Bint Mu-

barak Ladies World Championship, bę-
dącej nieoficjalnymi mistrzostwami
świata amazonek oraz Salmana Al
Khalediaha w wyścigu HH Sheikha Fa-
tima Bint Mubarak Apprentice World
Championship IFAHR.

Niestety fatalna pogoda popsuła bar-
dzo interesujący międzynarodowy mi-
tyng. Miejmy nadzieję, że dopisze w
następną niedzielę, która zapowiada
się równie interesująco. W klasyku St.
Leger (2800 m) tegoroczny derbista

Bush Brave powalczy o prestiżowy tytuł
konia “trójkoronowanego” (wygranie
w jednym sezonie gonitw Rulera, Der-
by i St. Leger). Byłby 13 “trójkorono-
wanym” w historii polskich wyścigów
konnych. Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Harcerstwo odegrało
chwalebną rolę w najnow-
szych dziejach Polski. Od-
nosi się to zwłaszcza do
patriotycznego wychowa-
nia i do walk o niepodle-
głość podczas pierwszej i
drugiej wojen świato-
wych. I te jego chlubne tra-
dycje powinny znaleźć
właściwy wyraz w pamięci
i edukacji kolejnych poko-
leń. A w tym zakresie
wciąż pozostaje dużo do
zrobienia.

Okrytycznym stanie do-
mu „Zośki”, czyli kon-
spiracyjnego bojowni-

ka harcerskich Szarych Szere-
gów w Zalesiu Dolnym, pisałem
już na łamach „Passy” 45/2015.
Wypada więc podjąć ten temat
ponownie w związku z pojawie-
niem się aktualnych informacji
medialnych. Tadeusz Zawadzki
pseudonim okupacyjny „Zośka”
i inne /1920-1943/, harcmistrz,
porucznik, był w czasie okupacji
hitlerowskiej Polski m. in. ko-
mendantem Rejonu Mokotów
Górny Organizacji „Wawer”
/1941-1942/, od 1942 r. zastęp-
cą dowódcy, a potem dowódcą
harcerskich Grup Szturmowych
w Warszawie i hufcowym ich
Hufca „Centrum”. Brał udział w
wielu akcjach bojowych, m. in.
pod Arsenałem Warszawskim i
pod Celestynowem. Pod Arse-
nałem /26 III 1943/ oddział Sza-
rych Szeregów zaatakował sa-
mochód więzienny, uwalniając z
rąk hitlerowskich oprawców
harcmistrza Jana Bytnara „Rude-
go” /1921-1943/, hufcowego
Hufca Szarych Szeregów „Sad”
w oddziałach dyspozycyjnych
Kedywu Armii Krajowej. Odbity
wtedy „Rudy”, zmarł na skutek
ciężkich obrażeń doznanych w
Gestapo. „Zośka” poległ 20 sierp-
nia 1943 r. w walce pod wsią Sie-
czychy koło Wyszkowa. Jego

pseudonimem nazwano jeden z
hufców /batalionów/ Szarych
Szeregów.

Znaczna część chlub-
nych tradycji patrio-
tycznych odnosi się do

rodzinnego domu „Zośki” w Za-
lesiu Dolnym przy ul. Królowej
Jadwigi 11, należącym do jego
ojca Józefa, profesora, a w la-

tach 1936-1939 rektora Poli-
techniki Warszawskiej. Podczas
okupacji dom ten był znaczą-
cym ośrodkiem działalności nie-
podległościowej. Bywali tu: gen.
Stefan Rowecki „Grot” – komen-
dant główny ZWZ/AK, Aleksan-
der Kamiński – jeden z głów-
nych organizatorów Szarych

Szeregów /konspiracyjne ZHP/,
autor książki „Kamienie na sza-
niec” /napisanej w znacznej
mierze w oparciu o notatki „Zoś-
ki” powstałe pod wpływem ojca
„Zośki” i przechowywane na tej-
że posesji/, Stanisław Broniew-
ski „Orsza” - naczelnik Szarych
Szeregów, koledzy „Zośki” /m.
in. „Alek” i „Rudy” Jan Bytnar/.

Młodzi – jak pisze Grzegorz Szy-
manik – „Uczyli się tu harcer-
stwa, prowadzili ćwiczenia w
Lasach Chojnowskich. Tu odby-
wały się zebrania Szarych Szere-
gów, którym przewodniczył Jó-
zef Zawadzki i zebrania przy-
wódców Polskiego Państwa
Podziemnego. Ludzie, którzy

uciekali z Warszawy i musieli
się ukrywać też znajdowali w
domu Zawadzkich schronienie”
/”Gazeta Stołeczna” 8-9 VIII
2015/. Bezpieczeństwo zbiera-
jącym się tu konspiratorom za-
pewniały „furtki pomocy” ist-
niejące między sąsiednimi po-
sesjami, nieznane niepowoła-
nym. Przez te furtki można by-

ło szybko przemieszczać się w
razie zagrożenia.

T radycje patriotyczne
„Zośki” i jego domu ro-
dzinnego są więc zna-

czące. I – jako takie – powinny
były znaleźć właściwy wyraz w
trosce o ten obiekt i zapewnić
mu rolę edukacyjną wobec kolej-

nych pokoleń Polaków. Przykro,
że tak się dotychczas nie stało z
powodów wielce nieobiektyw-
nych. Nie chciałbym jednak tra-
cić czasu na opis przyczyn tych
negatywnych zaszłości, gdyż –
być może – wkrótce one znikną.

Odomu „Zośki” nie za-
pomnieli harcerze. W
latach siedemdziesią-

tych XX w. umieścili oni tu tabli-
cę i głaz pamięci „Zośki”. W ce-
remonii uczestniczył okupacyjny
naczelnik Szarych Szeregów Sta-
nisław Broniewski „Orsza”. Ale
obiekt niszczał, będąc własno-
ścią prywatną. Nadzieje na jego
urządzenie w myśl właściwych
mu wymogów wzbudziło dopie-

ro zaangażowanie społeczników
z Towarzystwa Przyjaciół Zalesia
Dolnego. Na wniosek tej orga-
nizacji, dom „Zośki” został w
2009 r. wpisany do rejestru za-
bytków, a w 2015 r. utworzono
Fundację „Domu Zośki” pod pre-
zesurą Joanny Kowalskiej-No-
wak. 22 VI 2017 r. przed Domem
„Zośki”odbyła się uroczysta im-
preza harcerska z udziałem po-
wstańców warszawskich: Jaku-
ba Tomasza Nowakowskiego z
Batalionu „Zośka” i Bolesława
Wojewódzkiego z Pułku „Baszta”
Szarych Szeregów. Został także
podpisany list intencyjny w spra-
wie wspólnego zakupu tej nieru-
chomości od jej właściciela, a
także renowacji budynku i utwo-
rzenia w nim Domu Spotkań z
Historią.

J ego sygnatariuszami są:
burmistrz Piaseczna /na
którego terenie znajdu-

je się Zalesie Dolne/ Zdzisław
Lis, komendantka Chorągwi
Stołecznej ZHP Paulina Gajow-
nik i jej skarbnik Maciej Kędziel-
ski.  „Zakup domu – według
„Gazety Stołecznej” /29 VI
2017/ – zaplanowano na lipiec.
Z obecnym właścicielem wyne-
gocjowano cenę 750 tys. zło-
tych. Na tę kwotę samorząd Pia-
seczna i Chorągiew Stołeczna
ZHP złożą się po połowie”. Na-
tomiast pieniądze uzyskane
przez Towarzystwo Przyjaciół
Zalesia Dolnego w czasie pu-
blicznej zbiórki w sumie 30 tys.
zł przeznaczono na wykonanie
dokumentacji. Koszt remontu
wyceniono wstępnie na jeden
milion zł. Gmina Piaseczno liczy
na dotację na ten cel z Minister-
stwa Kultury. Brakuje  w tych
sprawach – jak dotychczas –
udziału lub choćby głosu Rady
Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa, jak i Instytutu Pamię-
ci Narodowej.

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

Trzęsienie ziemi w końskim totalizatorze

Niezwyciężona Shannon Queen

Z tradycji harcerstwa

Dom „Zośki” w Zalesiu Dolnym

NNiieeppookkoonnaannaa ww 1100.. ssttaarrttaacchh SShhaannnnoonn QQuueeeenn

FOTO WIKTOR NOWOTKO
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PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

KKUUPPIIĘĘ znaczki, książki, monety,
meble, obrazy, medale, dojadę,
601 235 118; 22 253 38 79

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

KKUUPPIIĘĘ mieszkanie do 55 m2

na parterze z ogródkiem,
okolice Natolina, 

724 019 490; 513 018 240 

AANNGGIIEELLSSKKII, doświadczenie,
dojazd, 601 333 707

BBIIOOLLOOGGIIAA, 607 153 493
HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

poprawki, matury poprawkowe,
skutecznie, wieloletnie
doświadczenie, 605 783 233 

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjne 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

MMiieesszzkkaanniiaa::
! 6600 mm 22, Nowe Miasto, super

standard, cisza, spokój, 
601 720 840

!CCeennttrruumm,75 m2, 3 pok., 
ul. Wilcza,  świetny standard, do
wejścia, 601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza 
i spokój, kamienica, 601 720 840

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

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

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

!Ursynów 73 m2, 3 pok.,
okazja tylko 600 tys. zł. 
601 720 840

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

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

wejścia, 601 720 840
! ŁŁaaddnnyy dom, Bobrowiec

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!UUrrssyynnóóww, 380m2 /400 m2

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

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

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

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

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

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

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

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

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKoonnssttaanncciinn - do wynajęcia

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

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

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

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

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

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa
sswwooiicchh kklliieennttóóww:: 

mmiieesszzkkaańń,, aappaarrttaammeennttóóww,,
ddoommóóww,, rreezzyyddeennccjjii,,

nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk
ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii

WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,
WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, SStteeggnnyy,,

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

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

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

ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

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

DDOO SSPPRRZZĄĄTTAANNIIAA bloków 
i terenu, 510 464 242; 601 398 426

DDYYRREEKKTTOORR Szkoły
Podstawowej nr 336 w Warszawie,
ul. Małcużyńskiego 4 zatrudni
opiekuna dzieci na przejściach dla
pieszych, pomoc administracji, 
tel. 22 859 17 20 lub 21

FFIIRRMMAA zatrudni kucharza 
i osobę do pracy na zmywalni 
w Konstancinie. 
Kontakt: 508 318 341

FFIIRRMMAA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów. 

Mile widziani także sprawni
renciści i emeryci, 

605 613 b451

PPIILLNNIIEE PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ osób 
do sprzątania bloków,
chodników i terenów

zielonych na Ursynowie, 
609 461 953; 
724 318 220 

PPOOMMOOCC kuchenna, kucharka do
pracowni garmażeryjnej,
Mysiadło, 603 68 b65 61

PPRRAACCAA na produkcji - stała lub
dorywcza - Piaseczno.System
zmianowy.  Praca przy
inwentaryzacji - Warszawa
Włochy. Informacje pod nr 
tel. 797 318 859

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE nnrr 336666
(Ursynów) zatrudni: nauczyciela
języka angielskiego, pomoc
nauczyciela, nauczyciela religii,
woźną oddziałową, pomoc
kuchenną, tel. 22 641 72 22 w. 25

PPRRZZYYJJMMĘĘ
ddoo pprraaccyy kkoobbiieettyy. 

Sprzatanie biur i salonu
samochodowego, 

ul. Puławska-Mysiadło.
Zgłoszenie pod 

tel. 601 20 20 59

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ na stanowisko
pilarz - stolarnia, 602 424 170

TTAANNII SSEERRWWIISS
KKOOMMPPUUTTEERROOWWYY 

550044 661177 883377
2244 HH//77,, 
DDOOJJAAZZDD 

II EEKKSSPPEERRTTYYZZAA  - 00 zzłł

AANNTTEENNYY, 509 610 850
AANNTTEENNYY, 603 375 875
BBEEZZPPYYŁŁOOWWEE cyklinowanie,

malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DDOOMMOOFFOONNYY, 603 375 875
GGLLAAZZUURRAA, gładź, panele, płyty

G-K, malowanie, elektryka,
hydraulika, 692 885 279

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE,, gładź, 
505 73 58 27

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

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

RREEMMOONNTTYY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII,, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO,, 505 935 627
SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, naprawy, 

606 126 099
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588

WWRRÓÓŻŻBBIITTKKAA, 501 623 919
tanio, 506 030 088

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Będzie trBędzie tr udnieudnie jj
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,, LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii,, BBoogguussłłaaww LLaassoocckkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

Na zaproszenie Jerzego Karwackiego z D.Z.B.Sp. dwudziesto osobowa grupa zawod-
niczek i zawodników z Sekcji Brydża Sportowego NOK, 19 sierpnia uczestniczyła w
Dęblinie, w II Memoriale im.Jana Czerskiego. 

W dobrze obsadzonym Turnieju, spory sukces odniosła para Włodzimierz Urbanowicz-Henryk Drob-
niak ,zajmując trzecie miejsce. Laureaci otrzymali puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez Mar-
szałka woj lubelskiego. Miłą niespodziankę przygotowała naszym paniom / 6/ Przewodnicząca Ra-
dy Powiatu p. Hanna Czerska-wszystkie otrzymały kwiatuszki doniczkowe i upominki! 

W podziękowaniu Kierownik Sekcji Brydża NOK zaprosił organizatorów na rewanż do Warszawy
na Turniej Sylwestrowy.

Brydżyści z Ursynowa w Dęblinie

OOdd lleewweejj::  HHaannnnaa CCzzeerrsskkaa,, WWłłooddzziimmiieerrzz UUrrbbaannoowwiicczz ,, HHeennrryykk RRuummiiaakk ii AAnnnnaa NNoowwaakk

Już niedługo, 16 września, odbędzie się w
Konstancinie-Jeziornie IV Bieg im. Toma-
sza Hopfera. Tydzień przed 39. PZU Ma-
ratonem Warszawskim ten sympatyczny
sprawdzian biegowy na leśnej trasie (no-
men omen – start i meta przy ulicy Od La-
su) może być znakomitą rozgrzewką. 

Bieg, organizowany przez Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji, zostanie rozegrany na dystan-
sie 5 kilometrów. Zapisy do biegu (dla osób od 16.
roku życia) w dniu imprezy w godz. 9.00 - 11.30
przy ul. Od Lasu 23, a start biegu na ścieżce zdro-
wia o godz. 12.00. Koszt pakietu startowego (wraz
z posiłkiem regeneracyjnym) wynosi 25 złotych
(z opłaty zwolniona jest młodzież szkół gminnych). 

Na najlepszych zawodników i zawodniczki cze-
kają atrakcyjne nagrody i puchary. 

Tomasz Hopfer (1935 - 1982) był biegaczem
Spójni Warszawa, specjalizującym się w biegach
krótkich i średnich. W latach siedemdziesiątych
zdobył ogromną popularność jako dziennikarz
sportowy TVP, a także jako prezenter niezapo-
mnianego Studia-2. Był też współinicjatorem Ma-
ratonu Warszawskiego, rozgrywanego od 1979
roku jako Maraton Pokoju. Znakomicie rozpropa-
gował tę imprezę w telewizyjnej audycji „Bieg po
zdrowie”. Był w Polsce ojcem chrzestnym mody
na bieganie. 

Serdecznie więc polecam udział we wrześnio-
wym biegu, a chętni do kibicowania będą, jak są-
dzę,  również mile widziani. 

M a c i e j  P e t r u c z e n k o
p r z y j a c i e l  ś p .  To m a s z a  H o p f e r a

Biegnijmy ku czci Tomka Hopfera!

Od niedzieli 27 sierpnia do soboty 2
września na kortach Legii przy Myśli-
wieckiej będzie rozgrywany (w kate-
gorii do 16 lat) pięćdziesiąty już turniej
tenisowy im. Bohdana Tomaszewskie-
go. Impreza ma od 1999 roku I katego-
rię Europejskiej Federacji tenisowej. W
przeszłości triumfatorkami turnieju by-
ły m. in. Agnieszka i Urszula Radwań-
skie. Nie brakowało w nim również wie-
lu innych sławnych później nazwisk
(Magdalena Grzybowska, Marta Do-
machowska, Wojciech Kowalski, Marcin
Matkowski, Michał Przysiężny). 

Honorowy patronat nad turniejem
objął prezydent RP Andrzej Duda, któ-
ry sam amatorsko grywa w tenisa i
ostatnio rozegrał partię z Agnieszką Ra-
dwańską. 

m p

50. Tomaszewski Cup, kto śladem Radwańskiej?
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