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Kampania WWS

Warszawska Wspólnota Samorządową oficjalnie rozpoczęła kampanię wyborczą. Kandydatem
do fotela prezydenta Warszawy został chyba najbardziej znany z mediów i najaktywniejszy jej czło-
nek, obecny burmistrz Ursynowa Piotr Guział.

Hasłem wyborczym Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej jest „Naszą partią jest Warszawa!”
Oficjalna prezentacja kandydata i hasła wyborczego miała miejsce na konferencji prasowej szta-
bu wyborczego WWS. Przedstawiona została przez Grzegorza Wysockiego. Poza kandydatem na
prezydenta Warszawska Wspólnota Samorządowa ma zamiar zgłosić ponad 700 kandydatów do
rad dzielnic i Rady Warszawy, ma też wspierać kandydatów Mazowieckiej Wspólnoty Samorzą-
dowej do sejmiku województwa mazowieckiego.

Piotr Guział powiedział zebranym, że Warszawa jest naszym punktem odniesienia w działal-
ności publicznej. Nie zamierzamy odnosić się do prezesów central partyjnych, często mieszkają-
cych w Żyrardowie, Gdańsku czy Piasecznie. Naszym szefem są mieszkańcy, którzy nas wybiorą
a następnie rozliczą. 

Kradł rowery na Ursynowie
Policjanci z Ursynowa zatrzymali mężczyznę, który jest podejrzany o kradzież 10 rowerów na

terenie dzielnicy. 32-latek wpadł w ręce mundurowych, kiedy poruszał się jednośladem, który jak
się potem okazało został skradziony chwilę wcześniej z bloku, przy ulicy Koński Jar. Dzięki funk-
cjonariuszom zostały także wykryte inne kradzieże rowerów, które miały miejsce w tym rejonie
w ostatnim czasie. Za kradzież grozi kara do 5 lat więzienia.

Było kilka minut po 5.00 rano, kiedy mundurowi zauważyli w rejonie ulicy Surowieckiego ro-
werzystę., którego postanowili wylegitymować, ponieważ w tej okolicy miały ostatnio miejsce  kra-
dzieże jednośladów. 32-latek twierdził, ze znalazł rower przy śmietniku na Kabatach. Kiedy po-
licjanci znaleźli przy nim cęgi do cięcia metalu, zaczęli podejrzewać, że mógł go ukraść. Chwilę
później Patryk D. przyznał się, ze zabrał rower z klatki bloku, przy ulicy Koński Jar. Mężczyzna
prawdopodobnie przeciął linkę zabezpieczająca, a jej fragment mundurowi znaleźli w zaroślach
nieopodal miejsca zdarzenia.

Policjanci przewieźli mężczyznę do komisariatu, a sprawą zajęli się stróże prawa z wydziału zwal-
czającego przestępczość przeciwko mieniu. Wszystko wskazywało na to, że 32-latek może być za-
mieszany w podobne kradzieże, które w ostatnim czasie miały miejsce na terenie Ursynowa. Funk-
cjonariusze zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie Patrykowi D. zarzuty
aż w dziesięciu takich sprawach. Mężczyzna jest podejrzany o kradzież rowerów na łączną kwo-
tę ponad 15 tys. złotych. 32-latek był już karany za takie przestępstwa, więc będzie odpowiadał
w warunkach recydywy.

Nowy plac zabaw przy Indiry Gandhi
We wrześniu rozpocznie się wreszcie realizacja wielokrotnie blokowanej przez Urząd Miasta

inwestycji, która została również zgłoszona jako pomysł do budżetu partycypacyjnego i uzyska-
ła znaczące poparcie mieszkańców. Przy ursynowskim Ratuszu powstanie plac zabaw wraz z chod-
nikiem z metra Imielin w kierunku ul. Dereniowej. Umowa z wykonawcą jest już podpisana, pra-
ce rozpoczną się we wrześniu.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 327 487,46 zł brutto. Przetarg na budowę placu wy-
grała firma AG-COMPLEX sp. z o.o.. W ramach inwestycji zostanie wykonany także chodnik łą-
czący wejście do metra z ciągiem pieszym w kierunku ul. Dereniowej.

R E D .

Odwracanie kota ogonem to
zwyczajowa taktyka pole-
miczna. Nikogo więc nie

dziwi, że media polskie przedsta-
wiają działania wojenne na Ukra-
inie jako słuszną obronę tego pań-
stwa przed rosyjskim agresorem i
zaborcą, zaś Rosjanie uważają, że
przychodzi im walczyć z faszy-
zmem w wydaniu ukraińskim. W
obu wypadkach mówi się o wymu-
szonych akcjach obronnych. Tym
bardziej, że nikt nikomu wojny
jeszcze oficjalnie nie wypowiedział.
Realizująca proputinowskie cele
propagandowe Komsomolska
Prawda uwypukliła ostatnio na
swoich łamach wiadomość o na-
wiązaniu współpracy między Pol-
ską i Ukrainą we wdrażaniu naj-
nowocześniejszych technologii
uzbrojenia, sugerując niedwu-
znacznie, że za chwilę - zapewne
pod wodzą hetmana wielkiego ko-
ronnego Tomasza Siemoniaka -
zjednoczona na powrót dawna
Rzeczpospolita ruszy na Moskwę i
to nie tylko z szablami... 

T en kontrast w interpretowa-
niu zdarzeń przypomina mi
o żarciku, jaki usłyszałem

kiedyś właśnie w Moskwie z ust
sowieckiego dziennikarza, będą-
cego - jak się później dowiedzia-
łem - pułkownikiem KGB. Facet
zapytał mnie, czy wiem, co to zna-
czy przyjaźń narodów, zakłada-
jąc od razu, że nie wiem. Zatem

mi od razu wyjaśnił: - “Drużba
narodow” występuje wtedy, gdy
Polak weźmie za rękę Ukraińca,
Ukrainiec Białorusina, Białorusin
Litwina, a Litwin Rosjanina - i
wszyscy razem pójdą rżnąć Gruzi-
nów”. Zdaje się, że takie właśnie
pojmowanie przyjaźni międzyna-
rodowej utrzymuje się w sferach
moskiewskich do dziś, jakkolwiek
nasz polski punkt widzenia też by-
wa nieźle wypaczony. Bo przecież
tak naprawdę Rosja próbuje bro-
nić swoich wpływów politycznych
i ekonomicznych na Ukrainie, tak
jak w wielu innych zakątkach
świata czynią to Stany Zjednoczo-
ne ze swoimi słynnymi “misjami
pokojowymi i stabilizacyjnymi”. I
tu akurat można tylko powiedzieć,
że “nihil novi sub sole”.

Ale to wszystko to już wielka
polityka i splot niesłychanie
skomplikowanych intere-

sów. Jak bardzo skomplikowanych,
można się zorientować, słysząc z
jednej strony, że kanclerz Niemiec
Angela Merkel krytykuje agresyw-
ne poczynania Putina wobec Ukra-
iny, z drugiej jednak zauważając, że
gracze jednej z czołowych drużyn
piłkarskich Bundesligi noszą na
piersiach dumny napis: Gazprom.
Bo może oficjalne odżegnywanie
się Rosji od działań militarnych na
Ukrainie od razu czymś śmierdzi,
ale już rosyjskie pieniądze, a przede
wszystkim paliwa, wydzielają - o
dziwo - wyłącznie przemiły zapach.
Biorąc wspomniane przykłady pod
uwagę, powróćmy na własne, war-
szawskie podwórko, na którym
również toczy się - nie zawsze wi-
doczna dla publiczności - politycz-
na gra. 

N ajwiększy od pewnego cza-
su harcownik samorządo-
wej sceny w stolicy, ursy-

nowski watażka Piotr Guział mu-

si dziś cierpieć na rozdwojenie jaź-
ni. Oto bowiem wielkonakładowa
gazeta, która do niedawna ob-
wieszczała w w pozytywnym to-
nie urbi et orbi niemal o każdym je-
go pierdnięciu, teraz przedstawia
go wyłącznie w negatywnym świe-
tle. Burmistrz Ursynowa nie jest,
bez wątpienia, ideałem, ale żeby
tak od razu popaść z jednej skraj-
ności w drugą? 

N o cóż, Guziałowi chyba
ostatnio szczęście nie
sprzyja, bowiem na jego

niekorzyść przemówiła też gaze-
ta całkiem przeciwstawnej opcji,
alarmując wiernych (czytelni-

ków): “Uważaj, co wspierasz! Ice
Bucket Challenge wspiera finan-
sowanie badań z użyciem linii ko-
mórkowej uzyskanej poprzez
zniszczenie życia nienarodzonych
dzieci”. 

M yślę, że po przeczytaniu
tej bulwersującej infor-
macji ursynowski wło-

darz aż zadrżał z przerażenia, za-
stanawiając się od razu: “Co ja
narobiłem!” Przecież to on wystą-
pił jak najbardziej w osobie wła-
snej, wylewając sobie na łeb kubeł
zimnej wody, ponieważ naiwnie
sądził, że tak wielkiemu poświęce-
niu przyświeca zbożny, charyta-

tywny cel. A tu masz babo pla-
cek... Cholera wie, co robić w ta-
kiej sytuacji. Może znowu wylać
sobie na udręczoną, a bardzo go-
rącą głowę wiadro lodowatej wo-
dy, ale tym razem święconej? To
może byłaby wystarczająca po-
kuta, po której jakiś duchowy au-
torytet zgodziłby się udzielić roz-
grzeszenia. Nie wiem, czy Guział
zechce skorzystać z tej przyjaciel-
skiej rady, będąc już w wirze kam-
panii przed wyborami samorzą-
dowymi. Jednym z jej punktów
jest postulat tyczący pilnego zbu-
dowania nowego stadionu lekko-
atletycznego na terenie zajmowa-

nym przez Robotniczy Klub Spor-
towy Skra. Dotychczasowy obiekt,
pochodzący z okresu błędów i wy-
paczeń, jest po większej części
zrujnowany i dlatego zastąpienie
go nowoczesną areną tartanową
wydaje się zdaniem ludzi rozsąd-
nych konieczne. Powstanie takiej
areny obiecywał jeszcze były mini-
ster sportu i turystyki Mirosław
Drzewiecki (PO), ogłaszając, że
fundowany za państwowe pienią-
dze Stadion Narodowy w Warsza-
wie będzie specjalistycznym
warsztatem pracy dla piłkarzy,
od którego wara lekkoatletom.
Wciąż rządząca i państwem, i
miastem Platforma Obywatelska
ani jednak myśli dotrzymać obiet-
nicy, złożonej przez 
“Mira”. Wygląda na to, że obecne
władze Warszawy rade raczej teren
Skry jak najkorzystniej opylić, bo
to najprostszy sposób na załata-
nie dziur w miejskim budżecie. 

W obec narastających po-
trzeb najlepiej byłoby
chyba opylić całe mia-

sto, którego sprywatyzowanie po-
zwoliłoby chociaż przez chwilę za-
pełnić kasę. Tylko czyją? - po doko-
naniu transakcji wypadałoby za-
pytać. Jak na złość jednak, naj-
bardziej znana lekkoatletka Skry
Anita Włodarczyk zwróciła uwa-
gę na problemy z obiektem, użyt-
kowanym przez klub, ustanawia-
jąc rekord świata w rzucie mło-
tem. Trochę głupio zarządcom
miasta odmawiać również jej proś-
bie o nowy stadion. Tym bardziej,
że z taką prośbą zwróciła się nie-
dawno do samego premiera Do-
nalda Tuska, dziś już grającego
pierwsze skrzypce w Lidze Europej-
skiej. A trochę więcej Europy na
Skrze na pewno by się przydało.
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W ostatni piątek sierpnia, przy Ratuszu Dzielnicy Ursynów odbył się briefing prasowy dotyczący
efektownego zarządzania energią. W spotkaniu wziął udział burmistrz Ursynowa Piotr Guział, jego
zastępca Piotr Machaj oraz przedstawiciel Rady Konsultacyjnej d/s Nowoczesnej Energetyki dr Sta-
nisław Pietruszko. Przedstawiony został samochód z pełnym napędem elektrycznym. Jest to model
samochodu i-MiEV marki Mitsubishi, którego w pełni naładowane akumulatory pozwalają na prze-
jechanie od 100 do 150 km. Silnik ma moc 49 kW co pozwala na rozpędzenie się do 120 km/h. Jak
twierdzą członkowie Rady Konsultacyjnej d/s Nowoczesnej Energetyki, korzystanie z napędu elek-
trycznego może być nawet pięciokrotnie tańsze przy obecnych relacjach cen paliw i energii elektrycz-
nej. Podczas spotkania omówiono wprowadzenie oświetlenia LED na parkingu przed budynkiem Urzę-
du Dzielnicy, budowę hybrydowej elektrowni złożonej z paneli PV oraz mikro wiatraków, budowę 4
punktów do zasilania samochodów elektrycznych oraz wprowadzenie układów tri generacyjnych do
systemu energetycznego Urzędu. „W najbliższym czasie na dachu ursynowskiego urzędu powinny sta-
nąć urządzenia do produkcji odnawialnej energii. W kolejnym kroku urządzenie do ładowania samo-
chodów elektrycznych, a następnie będziemy mogli zainwestować w samochody elektryczne. Samo-
chody z silnikami spalinowymi, które dotychczas używamy są silnie wyeksploatowane, więc w kolej-
nych latach trzeba będzie wymienić całą flotę. Takie rozwiązanie mogłoby zostać przyjęte w skali ca-
łej Warszawy. A historia związana z odnawialnymi źródłami energii rozpocznie się na Ursynowie” –
mówi burmistrz Dzielnicy Piotr Guział.

K a m i l  S t ę p n i a k

Efektywne zarządzanie energią 
w ursynowskim Ratuszu

FOTO LECH KOWALSKI
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W ostatni poniedziałek dla blisko 5 milionów uczniów
i 668 tysięcy nauczycieli w całej Polsce rozpoczął się no-
wy rok szkolny 2014/2015. Jak szacuje Ministerstwo
Edukacji Narodowej około 550 tysięcy uczniów rozpo-
częło naukę w I klasach szkół podstawowych, wśród
nich blisko 200 tysięcy sześciolatków.

W nowym roku szkolnym w szkołach podstawowych będzie bli-
sko 2,5 miliona dzieci, w gimnazjach ponad milion, a w szkołach
ponadgimnazjalnych blisko 1,3 miliona uczniów. Wraz z pierwszym
września 2014 do pierwszej klasy poszło więcej dzieci niż przez ostat-
nie lata. To dlatego, że wkroczył obowiązek szkolny dla sześciolat-
ków, jednak w tym roku w szkolnych ławkach zasiądzie jedynie po-
łowa dzieci z rocznika 2008 – ta urodzona w pierwszej połowie ro-
ku. Dzieci urodzone w drugiej połowie roku pójdą obowiązkowo do
szkoły dopiero za rok, wraz ze wszystkimi dziećmi sześcioletnimi
urodzonymi w 2009 roku.

Warto jednak zaznaczyć, że rodzice nie są zachwyceni obowiąz-
kiem posyłania sześciolatków do szkół. Jak wynika z informacji
MEN, co najmniej 14 tysięcy maluchów, które powinny rozpocząć
naukę w pierwszej klasie, nie poszło w tym roku do szkoły. Jest to
efekt odroczeń, o które mogli wnioskować rodzice sześciolatków.
W Ministerstwie trwa obecnie liczenie zaakceptowanych wnio-
sków o odroczenie. Wstępnie policzono, że do szkoły nie poszło 14
tysięcy dzieci, ale najprawdopodobniej ta liczba jeszcze się zwięk-
szy. Termin składania wniosków mija bowiem dopiero pod koniec
roku, a więc rodzice będą mogli zabrać dziecko już w trakcie trwa-
nia nauki. W takiej sytuacji wróci ono do przedszkola. I trudno się
z takimi decyzjami rodziców nie zgodzić. Sens skracania najmłod-
szym i tak krótkiego przecież dzieciństwa wydaje się niezrozumia-
ły, ale ekipa rządząca jak zwykle wiedziała lepiej i podjęła jakże istot-
ną decyzje wbrew woli większości.

Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska ogłosiła, że rok
szkolny 2014/2015 będzie „Rokiem szkoły zawodowców”. Od kil-
ku lat Ministerstwo Edukacji Narodowej nadaje hasła kolejnym la-
tom szkolnym, zwracając uwagę na kwestie, które w danym roku
powinny być priorytetem, w tym roku taki status ma mieć szkolnic-
two zawodowe.

Rząd postanowił w tym roku pomóc rodzicom pierwszaków,
uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej otrzymali darmowy
podręcznik przygotowany przez resort edukacji, a także pomoce
edukacyjne w postaci ćwiczeń i podręcznika do języka obcego.
Minister zachęcała też rodziców, by korzystali z państwowej pomo-
cy przy szkolnej wyprawce. – Apeluję do wszystkich rodziców, któ-
rzy mają dostęp do tej wyprawki, tu decyduje kryterium: 539 zło-
tych netto na osobę w rodzinie, żeby poszli do szkoły, zapytali i je-
żeli tylko mają taką możliwość, by skorzystali tej pomocy.

Podczas wystąpienia w Sejmie minister poinformowała, że prio-
rytetami MEN na najbliższe miesiące będzie także przygotowanie
podręczników dla klasy II i III szkoły podstawowej, wzmocnienie na-
uczania matematyki, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, czy-
li klas I-III szkoły podstawowej oraz podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa w szkołach.

Z kolei Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje w nowym roku
szkolnym drugą odsłonę akcji „Stop zwolnieniom z WF-u!”. Celem
akcji jest zachęcanie uczniów do aktywniejszego uczestnictwa w
podnoszeniu sprawności fizycznej oraz wzmocnienie pozycji wy-
chowania fizycznego i sportu w hierarchii wartości środowiska
szkolnego. Tegoroczna edycja akcji ukierunkowana będzie na gim-
nazjalistów, wśród których odnotowano największą grupę nie
uczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego.

A jak wygląda sytuacja na Ursynowie? Burmistrz Dzielnicy Ur-
synów Piotr Guział odwiedził dwie szkoły podstawowe, w których
w ostatniej kadencji przeprowadzono szereg inwestycji. W Szkole
Podstawowej nr 343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Tere-
sy z Kalkuty w ubiegłym roku m.in. wyremontowano kompleks spor-
towo-rekreacyjny. Natomiast przy Szkole Podstawowej nr 323 im.
Polskich Olimpijczyków w ubiegłym tygodniu zakończono budowę
ciągu pieszo-jezdnego.

– Możecie być państwo dumni, że wasze dzieci będą się uczyły w tej
szkole, bowiem ursynowskie podstawówki są najlepsze w ogólnowar-
szawskim rankingu – powiedział burmistrz na uroczystości w Szkole
Podstawowej nr 343. – Wykonaliśmy bezpieczny dojazd i dojście do
szkoły. Ta inwestycja u niektórych budziła kontrowersje. Stawiano za-
rzut, że powinien tu być ruch dla pieszych, a nie dla samochodów. Pod-
jąłem tą decyzję również jako ojciec dwóch córek, ponieważ nie wyobra-
żam sobie, żeby spokojnie funkcjonować, kiedy moja 8-letnia córka prze-
mykałaby między samochodami i wąskim chodnikiem do szkoły – po-
wiedział burmistrz podczas inauguracji w szkole przy ul. Hirszfelda.

Warto podkreślić, że nakłady na ursynowską oświatę są najwyż-
sze w Warszawie. W ostatnich dwóch latach Urząd Dzielnicy zle-
cił remont siedmiu boisk przy ursynowskich szkołach, tym samym
podwoiła się liczba nowoczesnych obiektów sportowych na Ursy-
nowie. W porównaniu do innych dzielnic Warszawy, Ursynów jest
rekordzistą w tym rankingu, wydając średnio 2,5 razy więcej środ-
ków w przeliczeniu na ucznia, co stanowi rekordową kwotę w hi-
storii Ursynowa, czyli ponad 10 milionów złotych.

Wszystkim uczniom życzymy jak najlepszego wykorzystania swo-
ich talentów, rozwijania umiejętności i zainteresowań; oby szkoła by-
ła miejscem wielu nowych przyjaźni oraz sukcesów, a nauczycielom
zadowolenia oraz spełnienia oczekiwań z wykonywanej pracy.

L u K
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

Naukę czas zacząć!
Plecak spakowany, ledwo dopięty. Mundurek uszy-
kowany, oczywiście wyprasowany. Uśmiech na twa-
rzy, bo kolegów czas spotkać. Jeszcze tylko budzik
nastawić i rzecz jasna - nie zbłądzić po drodze. Na-
ukę czas zacząć! Trudno w to uwierzyć. Jeszcze wczo-
raj byliśmy nad morzem, a dziś już maszerujemy do
szkoły. Maraton z książkami 2014/2015 oficjalnie
rozpoczęty! 

W ubiegły poniedziałek w szkołach zrobiło się całkiem gło-
śno. I to zarówno w gimnazjach, jak i szkołach średnich. A to
za sprawą całkiem jasną – rozpoczynamy kolejny rok ciężkiej
pracy. Większość z nas udała się na uroczyste rozpoczęcie ro-
ku szkolnego. Wiadomo dlaczego – trzeba sprawdzić kto zdał
poprawki sierpniowe, a kto nowy doszedł. W sumie stan kla-
sy zgadza się. Nauczyciele również nie uciekli. Ławki wciąż sto-
ją w tych samych miejscach, a pani z szatni wita nas szerokim
uśmiechem. Tylko na korytarzach coś się zmieniło– ściany nie-
co inny kolor przybrały i wydaje się być troszkę jaśniej. A tak
poza tym wszystko jest po staremu – tylko koledzy nieco star-
si i opaleni. Niektórzy po kursach na prawo jazdy, osiemnast-
kach, inni po podróżach. Wszyscy wypoczęci, rozgadani i
uśmiechnięci... jeszcze. 

Ten rok z pewnością nie będzie należał do łatwych, zwłasz-
cza dla nas - maturzystów. Już za 8 miesięcy matura, a my
wciąż prawie nic nie wiemy. Trzeba już się zdecydować, czy
zdać biologię, geografię, a może fizykę na rozszerzeniu? Pomi-
mo profilowanych klas, wiele z nas myśli o tym, by zdawać in-
ny przedmiot niż ten, który sobie wybraliśmy na początku
pierwszej klasy. Koleżanka zamiast historii, zdaje geografię.
Ktoś inny po dwóch latach rozszerzenia z historii przerzucił się
na wos – oczywiście na dodatkowy kurs. Jesteśmy pierwszym
rocznikiem, który tylko w pierwszej klasie ma wykładane
wszystkie przedmioty, w następnych latach już uczymy się tyl-
ko języków obcych, j. polskiego, matematyki oraz wybranych
przez nas rozszerzeń. Dla jednych to lepiej – można skupić się
na kilku przedmiotach do matury i nie zawracać sobie głowy
innymi rzeczami. Dla niezdecydowanych niekoniecznie, bo
nagle po dwóch latach w klasie humanistycznej ktoś jednak
chce zdawać biologię i co teraz?

Tak czy inaczej czas zabrać się do pracy. Jeszcze tylko osiem
miesięcy – pierwszy dzień już za nami!

M a g d a l e n a  Z w o l a k

Dla blisko 5 milionów uczniów rozbrzmiał już pierwszy dzwonek

Sześciolatki w szkołach... Nie wszystkie

Przełom sierpnia i wrze-
śnia to czas masowych po-
wrotów z wakacji. Przez
lotniska i dworce przewi-
jają się tysiące ludzi, któ-
rzy wracają z podróży i
tych, którzy oczekują na
swoich bliskich. Ale są też
tacy, którzy na swoich bli-
skich czekają znacznie
dłużej… 

Z myślą o nich fundacja ITAKA
oraz Lotnisko Chopina w War-
szawie rozpoczęły wspólną akcję
informacyjną, która ma zwrócić
uwagę na problem zaginięć i po-
móc odnaleźć zaginione osoby.

Każdego roku Policja odnoto-
wuje około 15 tysięcy zaginięć
polskich w kraju i za granicą*. Ze
statystyk wynika, że bardzo wie-
le zaginięć ma miejsce w wakacje.
Tylko w okresie od 1 lipca 2014
zaginęło w Polsce ponad 2000
osób. Często są to młodzi ludzie,
którzy w czasie wakacji uciekają
z domu. Ale nie tylko. Ludzie gi-
ną bez względu na wiek, płeć i
status społeczny. Giną z powodu

chorób (fizycznych, psychicz-
nych), wypadków, codziennych
problemów, a niekiedy padają
ofiarą przestępstw. Najważniej-
sze jest szybkie reagowanie. 

W tym celu Fundacja ITAKA
zwraca się do wszystkich ludzi o
pomoc w odnajdywaniu zaginio-
nych osób. Bardzo ważne dla Fun-
dacji są doniesienia zwykłych lu-
dzi, którzy przypadkowo zauwa-
żyli zaginioną osobę. „Informacje,
jakie dostajemy od postronnych
osób często pomagają nam trafić
na ślad zaginionej osoby. Im wię-
cej osób dowie się o takiej osobie,
tym większa szansa na jej szybkie
i pomyślne odnalezienie’’ – mówi
Aleksander Zabłocki z fundacji
ITAKA, która jest jedyną organi-
zacją pozarządową w Polsce ca-
łościowo zajmującą się problemem
zaginięć w Polsce i za granicą.

W miniony weekend (30-
31.08) na warszawskim Lotnisku
Chopina rozpoczęła się akcja in-
formacyjna, której celem jest roz-
propagowanie wizerunków zagi-
nionych osób. W akcji zostanie

wykorzystany niestandardowy
nośnik, tak zwana ,,witajka”, czy-
li kartka, na której osoba oczeku-
jąca może napisać nazwisko oso-
by na którą czeka i w ten sposób
szybciej odnaleźć ją w tłumie przy-
latujących pasażerów. Na rewersie
wszystkich „witajek” rozdawa-
nych na lotnisku umieszczone zo-
stały zdjęcia oraz opis niedawno
zaginionych osób z województwa
mazowieckiego. Według funda-
cji najważniejsze są pierwsze tygo-
dnie od zaginięcia, bo wtedy uda-
je odnaleźć się najwięcej osób.
Dzięki wsparciu Lotniska Chopina
w Warszawie, największego por-
tu lotniczego w Polsce, Fundacja
ITAKA zyskała nowy sposób do-
tarcia z apelem o pomoc w po-
szukiwaniu zaginionych do sze-
rokiej grupy ludzi, którzy w hali
przylotów oczekują na spotkanie
ze swoimi bliskimi. 

Więcej informacji na temat za-
ginionych osób i udzielania infor-
macji, które mogą pomóc je odna-
leźć znajduje się na stronach Fun-
dacji ITAKA – http://zaginieni.pl

Pomóż odnaleźć 
zaginionych
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PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,, ww nnaajjbblliiżż-
sszząą nniieeddzziieellęę rruusszzaa VVIIIIII eeddyyccjjaa
bbeezzppłłaattnnyycchh wwyycciieecczzeekk ppoo PPaarr-
kkuu NNaattoolliińńsskkiimm.. CCzzyy zzaaiinntteerreessoo-
wwaanniiee mmiieesszzkkaańńccóóww jjeesstt wwcciiąążż
dduużżee??

Od pierwszej edycji wycieczek
minęły już ponad 3 lata. Zainte-
resowanie wycieczkami utrzy-
muje się od samego początku na
wysokim poziomie. W efekcie
podjęliśmy decyzję – będziemy
organizować kolejne edycje wy-
cieczek do momentu, gdy bę-
dą na nie chętni. 

Przypomnijmy, że wcze-
śniej rezerwat Parku Nato-
lińskiego był praktycznie nie-
dostępny dla zwiedzających.
W maju 2011 r. obecny Za-
rząd Dzielnicy Ursynów za-
warł porozumienie z Centrum
Europejskim Natolin, admini-
stratorem tego terenu. Dzięki
temu mieszkańcy mogli zoba-
czyć pod opieką przewodników
jeden z największych komplek-
sów pałacowo-parkowych w
Warszawie. A jest co zwiedzać,
ponieważ Park Natoliński zaj-
muje ponad 100 ha. Dla porów-
nania Łazienki Królewskie zaj-
mują obszar 76 ha. Do tej pory z
wycieczek skorzystało około 7
tys. mieszkańców. 

DDllaacczzeeggoo tteenn kkoommpplleekkss jjeesstt
ttaakk aattrraakkccyyjjnnyy ddllaa zzwwiieeddzzaajjąą-
ccyycchh??

Park Natoliński ma bardzo
długą historię. Początek założe-
nia Parku przypada na wiek
XVII, gdy Jan III Sobieski stwo-
rzył w tym miejscu Bażantarnię
i zwierzyniec, w którym polo-
wał. Piękny, klasycystyczny Pa-
łac Natoliński został zbudowany

dopiero w XVIII wieku, kiedy
właścicielem dóbr był August
Czartoryski. W późniejszych la-
tach zmieniali się właściciele ze-
społu pałacowo-parkowego i
zmieniało się samo otoczenie
parku. Pałac został przebudo-

wany według projektu znane-
go, polskiego architekta Henry-
ka Marconiego. Wtedy powsta-
ły znajdujące się tam do dzisiaj:
świątynia dorycka, brama i most
mauretański, a także akwedukt
rzymski. Pałac ucierpiał trochę
podczas II wojny światowej, a
po jej zakończeniu został upań-
stwowiony i stał się rezydencją
ówczesnego Prezydenta RP.
Świetnie zachowaną architek-
turę tego miejsca zawdzięcza-
my Fundacji Centrum Europej-
skie Natolin, która na początku
lat 90. XX wieku przeprowadzi-
ła kompleksową rewitalizację.
Pałac ma naprawdę bogatą hi-

storię, o której w ciekawy sposób
opowiadają przewodnicy. 

KKiieeddyy ooddbbyywwaajjąą ssiięę wwyycciieecczzkkii
ii ww jjaakkii ssppoossóóbb mmoożżnnaa ssiięę nnaa nniiee
zzaappiissaaćć??

W ramach VIII edycji wyciecz-
ki odbywają się w każdą niedzie-
lę do końca września: 7 grup po
20 osób wchodzących co godzi-
nę (od godz. 10.00 do 16.00).
Zgłoszenia na wycieczki przyj-

mujemy od godz. 10.00 w po-
przedzający je poniedziałek –
przyjmujemy osoby aż do
wyczerpania limitu. Należy
wysłać zgłoszenie na adres
mailowy infosport@ursy-
now.pl podając datę i go-
dzinę wybranej wycieczki,
imię i nazwisko oraz numer
telefonu. Jedna osoba może

zarezerwować maksymalnie
cztery miejsca, jednak nie do-

tyczy to rodzin wielodziet-
nych. Po szczegółowe informa-
cje odsyłam na naszą stronę in-
ternetową www.ursynow.pl.
Osobiście, wszystkim zwiedza-
jącym, polecam założyć wygod-
ne obuwie i zabezpieczyć się w
środek przeciw komarom. 

CCzzyy ppllaannoowwaannee ssąą kkoolleejjnnee
eeddyyccjjee wwyycciieecczzeekk??

Wszystko zależy od zaintere-
sowania mieszkańców, a także
od podejścia do ich organizacji
przez kolejny Zarząd Dzielnicy.
Mam głęboką nadzieję, że ten
projekt będzie kontynuowany w
kolejnych latach, ponieważ jest
to wyjątkowa perełka w sercu
dużego miasta. W jednym miej-
scu znajdziemy piękną architek-
turę otoczoną przyrodą nietknię-
tą ludzką ręką. 

R o z m a w i a ł  W J

Rozmowa z Piotrem Machajem

Otworzyliśmy Park Natoliński 
dla mieszkańców
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W słoneczną niedzielę ostatnie-
go dnia wakacji odbyła się trze-
cia już edycja pikniku familijne-
go „Dzień Ursynowski na wyści-
gach”, zorganizowanego przez
Urząd Dzielnicy Ursynów na
obiekcie toru wyścigowego Słu-
żewiec. 

Na przybyłych czekały atrakcje
różnego kalibru: III Wielka
Ursynowska (bieg na 5 km po

torze wyścigowym), koncert muzyki
country, pokazy tańca indiańskiego i
nowoczesnego, rewia kowbojska oraz
gonitwa „Nagroda Ursynowska” o Pu-
char Burmistrza Dzielnicy Ursynów. Ca-
ła impreza została niemal jednogłośnie
uznana za udaną, a Ci, którzy wzięli w
niej udział podkreślali, że panuje tu ro-
dzinna atmosfera i warto było wziąć w
niej udział, aby móc radośnie, w gronie
najbliższych pożegnać wakacje. Jedna
z biegaczek na stałe mieszkająca i tre-
nująca w Londynie była wręcz zadzi-
wiona wysokim poziomem organiza-
cyjnym.

Nieoficjalnie piknik rozpoczął
się o godzinie 10:00, kiedy to
wraz ze strzałem startowego

pistoletu na trasę ruszyli uczestnicy III
Wielkiej Ursynowskiej. Obok wielkich

nazwisk ze środowiska biegaczy wystar-
tował również znany, ale już nie ze spor-
towych aren, burmistrz Piotr Guział. Jed-
nak to nie burmistrz rozpoczął rywaliza-
cję od ataku, a Marek Jendrych, zawod-
nik AKL-u Ursynów, jeden z faworytów,
który już chwilę po starcie „rozciągnął”
całą grupę. Zaraz po wyjściu z łuku do-
łączył do niego inny pretendent do wal-
ki o wygraną, reprezentant Stowarzy-
szenia Kondycja Krzysztof Wasiewicz i to
ta dwójka wyraźnie oderwała się od gru-
py zasadniczej. Wszyscy zawodnicy mie-
li do pokonania dwa koła po 2,5 km każ-
de, co oznaczało podział ról między dwo-
ma prowadzącymi tak, że Marek Jen-
drych poprowadził pierwsze okrążenie,
a Krzysztof Wasiewicz drugie. Ich współ-
praca zakończyła się na decydującym,
ostatnim kilometrze, kiedy to wyczuwa-
jąc moment słabości rywala zaatakował
Wasiewicz. Reprezentant piaseczyńskiej
Kondycji pokonał linię mety jako pierw-
szy ze świetnym czasem 15 minut i 13 se-
kund, który stał się jego nieoficjalnym re-
kordem życiowym. Marek Jendrych fini-
szował na drugiej pozycji ze stratą kilku-
nastu sekund. Na trzecim miejscu bieg
ukończył Krzysztof Krygier. Zaraz po po-
konaniu w morderczym tempie dystan-
su 5 kilometrów miałem okazję poroz-
mawiać z triumfatorem:

PPAASSSSAA:: Jak nastrój po biegu?
KKrrzzyysszzttooff WWaassiieewwiicczz:: Bardzo dobry.

Do tej pory najszybciej na 5 km pobie-
głem w biegu Powstania Warszawskiego,
gdzie uzyskałem 15:27, a 15:13 to mój
nieoficjalny rekord życiowy. Biorąc pod
uwagę ciężkie warunki na trasie mogę
być z siebie naprawdę zadowolony. Na-
wierzchnia trawiasta to nie jest najlepsze
podłoże do biegania.

NNaa cczzyymm ppoolleeggaa ssppeeccyyffiikkaa tteeggoo tteerree-
nnuu??

Ja przeważnie biegam po asfalcie lub
bieżni tartanowej, gdzie jest równa na-
wierzchnia. Tutaj nie jest już tak gładko.
Trzeba uważać, żeby się nie pośliznąć
lub nie wpaść w żaden dołek.

JJaakk PPaann oocceenniiaa rryywwaalliizzaaccjjęę??
Była nader zacięta. Dobiegając do 4

kilometra zacząłem się martwić, czy bieg
nie rozegra się na ostatnich metrach, ale
gdy poczułem, że zawodnik słabnie sta-
rałem się go demotywować przyspiesza-
jąc, no i się udało. Na szczęście nie musia-
łem walczyć na finiszu.

PPooddoobbaa ssiięę PPaannuu aattmmoossffeerraa zzwwiiąązzaannaa
zz ttyymm bbiieeggiieemm??

Jest bardzo fajna, wszyscy są radośni,
uśmiechnięci. Kiedy biegliśmy w drugą
stronę, to zawodnicy, których mijaliśmy,
klaskali i krzyczeli, co było bardzo miłe.

Kilka pytań zadałem także zawod-
nikowi, kończącemu bieg na drugim
miejscu:

PPAASSSSAA:: JJaakk PPaann oocceenniiaa nnaawwiieerrzzcchh-
nniięę ttrraawwiiaassttąą ppoo kkttóórreejj pprrzzyysszzłłoo ddzziissiiaajj
bbiieeggaaćć??

MMaarreekk JJeennddrryycchh:: Na pewno gdybym
biegł po asfalcie mój organizm miałby
mniej czasu na regenerację, zapewne bo-
lałyby mnie łydki lub achillesy. Tutaj prze-

biegłem cały dystans w bardzo szybkim
tempie i nogi mam świeżutkie, więc aż
tak źle nie jest.

Rywalizacja z Krzysztofem Wasiewi-
czem była bardzo zacięta...

Jeśli chodzi o rywalizację z Krzyśkiem,
to rozegraliśmy to pięknie: ja prowadzi-
łem pierwsze koło, on drugie. Powinno
być odwrotnie (śmiech), ale tak to jest w
sporcie, że nie zawsze można być pierw-
szym. Cieszę się, bo zrobiłem nieoficjal-
ną „życiówkę”.

Spiker zawodów nie pozwolił zapo-
mnieć o uczestnictwie burmistrza, któ-
rego nie tylko gromko witał na mecie,
ale zachęcał również kibiców do wspie-
rania go w czasie biegu. Ostatecznie
Piotr Guział ukończył Wielką Ursynow-
ską z około 10-minutową stratą do zwy-
cięzcy, co wydaje się być nienajgorszym
osiągnięciem, wziąwszy pod uwagę
brak przepracowanego okresu przygo-
towawczego, czym usprawiedliwiał się
przed startem. Z burmistrzem dzielnicy
Ursynów również udało mi się wymienić
kilka słów:

PPAASSSSAA:: JJaakkiiee wwrraażżeenniiaa ppoo bbiieegguu??
PPiioottrr GGuuzziiaałł:: Oczywiście było ciężko,

bo zabrakło jednostek treningowych. Od
Biegu Ursynowa, czyli połowy czerwca
nie trenowałem i od razu w całej okaza-
łości wyszło to na trasie. W drugiej poło-
wie zabrakło mi pary w płucach, czułem
charakterystyczne palenie, nie mogłem
przyspieszyć, uciekał mi dech. Natomiast
czas nienajgorszy jak na brak treningów,
bowiem poniżej 26 minut.

CCzzyy ttoo mmoożżee rreekkoorrdd żżyycciioowwyy??
Nie, rekord życiowy jest na poziomie

22 minut, więc zdecydowanie lepszy.
Rok temu na tej samej trasie w trudniej-
szych warunkach, bo tuż po deszczu, kie-

dy było grząsko, osiągnąłem wynik lekko
powyżej 23 minut. Dzisiaj o dwie minu-
ty gorszy mimo lepszych warunków co
wynika z braku treningów. Każdy bie-
gacz czy każdy zainteresowany biega-
niem jeśli chce wziąć udział zawodach
biegowych na 5 km, 10 km czy więcej i
mieć z tego frajdę musi jednak te dwa
miesiące po trzy razy w tygodniu poświę-
cić na treningi.

RRoozzmmaawwiiaałłeemm zz wwiieelloommaa zzaawwooddnniikkaa-
mmii,, kkttóórrzzyy uukkoońńcczzyyllii tteenn bbiieegg.. ZZggooddnniiee
ttwwiieerrddzziillii,, żżee jjeesstt ww tteejj iimmpprreezziiee ccoośś ssppee-
ccyyffiicczznneeggoo.. MMoożżee PPaann ooddcczzuułł ttoo ssaammoo ii
cchhccee ssiięę ttyymm ppooddzziieelliićć??

Jest to jedyny bieg po torze wyścigów
konnych w Polsce. Takie biegi się nie zda-
rzają. Zainaugurowaliśmy ten cykl trzy la-
ta temu z Panem dyrektorem oddziału
„wyścigi totalizatora sportowego” Wło-
dzimierzem Bąkowskim w 25. rocznicę
Mistrzostw Świata w przełajach, które
tutaj się odbywały. Chcieliśmy odczaro-
wać tor wyścigów konnych dla zwykłych
mieszkańców, którzy niekoniecznie pa-
sjonują się końmi i pokazać, że to nie tyl-
ko teren do rozgrywania gonitw, ale tak-
że rekreacji, wypoczynku, spacerów, a
przy okazji można zobaczyć jak ścigają się
wspaniałe wierzchowce, wspaniali jeźdź-
cy. Chcieliśmy, aby wyścigi konne wróci-

ły do dawnej świetności kiedy przycho-
dziło tutaj kilkanaście tysięcy gości na
każdy dzień wyścigowy no i mamy na-
dzieje, że osiągniemy ten cel.

RRoozzmmaawwiiaałł PPaann zz wwiieelloommaa uucczzeessttnnii-
kkaammii tteeggoo wwyyddaarrzzeenniiaa.. CCoo PPaannuu mmóówwiillii??

Uczestnicy są zachwyceni możliwo-
ścią biegania po torze wyścigów kon-
nych. Jest to niekonwencjonalny pomysł.
Biegów ulicznych jest bardzo dużo i są
one do siebie zbliżone (chociaż przy oka-
zji warto podkreślić, że najszybszy bieg
uliczny jest na Ursynowie). Dla biegaczy,
nawet wytrawnych, jest to specyficzny
bieg, więc z chęcią tutaj startują. Co ro-
ku tych zawodników przybywa, a następ-
nie Oni i ich rodziny mają okazję wziąć
udział w wielkim festynie, który za chwi-
lę się rozpocznie.

Jak powszechnie wiadomo w cza-
sie biegu produkuje się w organi-
zmie człowieka popularny hor-

mon szczęścia i muszę przyznać, że roz-
mawiając z uczestnikami biegu wyczu-
wało się go bardzo wyraźnie. Dla przykła-
du – mimo potężnego zmęczenia Pani
Magda, która po raz pierwszy w życiu
pokonała dystans 5 km, z uśmiechem na
ustach opisywała trudności, z jakimi mu-
siała zmierzyć się na trasie. Wśród uczest-
ników spotkałem również czteroosobową
rodzinę, która jak co roku zdecydowała
się na udział. Wszyscy chwalili zachowa-
nie kibiców, którzy dzielnie dopingowa-
li nie tylko tych na czołowych pozycjach,
ale i słabszych. Rywalizacja jest dla każ-
dego, każdy może się sprawdzić. My bie-
gliśmy w zeszłym roku, kiedy były zu-
pełnie inne warunki, lało, biegło się po
kostki w błocie, więc czuliśmy się jak ko-
niki. W tym roku pogoda dopisała, było
zdecydowanie lepiej, jest naprawdę su-

per.- oceniła Urszula Szokalska, która na
Wielką Ursynowską wybrała się z mę-
żem i dwójką synów. Inny uczestnik –
Pan Krzysztof podkreślił, że formuła wy-
ścigu biegowego na torze wyścigów kon-
nych to ewenement, a organizatorom na-
leży się również pochwała za dobre
umiejscowienie imprezy w kalendarzu.
Spośród znanych biegaczy o opinię zapy-
tałem też doświadczonego maratończy-
ka Czesława Nowakowskiego, który za-
lecał start w tym biegu innym przygoto-
wującym się do maratonów (start Pana
Czesława na torze Służewiec był formą
treningu przed maratonem w RPA). Nie-
typowość rywalizacji najbardziej oddają
słowa: „wszyscy sobie pomagamy jedno-
cześnie konkurując” wypowiedziane
przez najstarszego uczestnika biegu To-
masza Hołowacza. Legenda polskiego
triathlonu, przygotowujący bieg, Jerzy
Górski w krótkiej rozmowie zapowie-
dział, że postara się, aby zorganizować
bieg po torze wyścigowym... boso. Dodał
też, że nigdzie na świecie biegacze nie
mają okazji wystartować w miejscu, gdzie
na co dzień ścigają się konie.

Około godziny 11:30 nastąpiło
uroczyste wręczenie nagród.
Organizatorzy przewidzieli aż

20 kategorii, w których toczyła się rywa-

lizacja, a mianowicie: dzieci 12-13 lat, 14-
15 lat, 16-17 lat oraz dorośli: 18-29 lat,
30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat,
70+ oraz dwie kategorie OPEN kobiet i
mężczyzn. Pierwsze trójki w danych prze-
działach wiekowych otrzymały pamiąt-
kowe puchary i upominki, które wręczał
burmistrz Guział, chętnie pozujący do
zdjęć z najlepszymi. Po dekoracji zwycięz-
ców oficjalnie zaczęła się zabawa. Oprócz
śledzenia wydarzeń odbywających się na
scenie, przybyli mogli zwiedzać rozsta-
wione namioty różnych szkół tańca, języ-
ka angielskiego, kiermaszu książek i... par-
tii politycznych. Już przy samym wejściu
na teren toru wyścigowego swój mało po-
pularny sport reklamowali zawodnicy gra-
jący w korfball, którzy udostępnili zainte-
resowanym boisko, aby każdy mógł na-
uczyć się zasad i spróbować swoich sił w
grze. Zaraz obok zamontowana została
strzelnica łucznicza i trampolina przygo-
towana przez klub judo „Ryś”. Pierwszym
większym wydarzeniem, które zgroma-
dziło większą liczbę widzów była rewia
konna zaplanowana na godzinę 12:00.
Jeźdźcy w dowcipny sposób zaprezento-
wali różne techniki wsiadania na konia,
posługiwania się bronią białą czy strzele-
nia z łuku w czasie jazdy. Były to sztuczki
niemal akrobatyczne, które przyprawiały
widzów o dreszcze, ale (oprócz jednego
niegroźnego incydentu) żadnemu z jeźdź-
ców nic się nie stało. Po pokazie widzowie
mogli podziwiać z bliska wierzchowce,
które z chęcią dawały się głaskać.

Kolejną częścią był pokaz skoków
przez przeszkody zorganizowa-
ny przez klub jeździecki Poland

Park reprezentowany przez Kamilę Górec-
ką. Widzowie dowiedzieli się jak nazy-
wają się rodzaje skoków i przeszkody, któ-

re Kamila pokonywała na swoim białym
kucyku. Niestety widownie stanowiły w
większości osoby dorosłe. Dzieci za naj-
większą atrakcję uważały dmuchaną zjeż-
dżalnię, o czym świadczyć mogła kilkuna-
stometrowa kolejka. Sytuacja zmieniła
się nieco po pokazie grupy artystycznej
Tatanka Art, która przybliżyła zaintereso-
wanym (których nie brakowało) indiań-
ską kulturę. Na scenie zaprezentowano
tradycyjne indiańskie tańce przy głośnej,
charakterystycznej muzyce. W wiosce in-
diańskiej na rodziny czekały różne atrak-
cje, gdzie można było sprawdzić się w
rzucie obręczami na bycze rogi, rzucie
lassem, lotkami albo w chodzeniu na bi-
zonich kopytach. Następną atrakcją był
koncert Ewy i Jerzego „Kantry” Włodar-
ków, znanego duetu muzycznego. Wy-
stęp rozpoczął się o godzinie 13:10 i zgro-
madził liczną dziecięcą publiczność, któ-
ra zaproszona została na scenę, gdzie
można było odebrać wiele nagród dla
najbardziej zaangażowanych. Pół godzi-
ny później na scenie pojawiły się tancer-
ki ze szkoły tanecznej Riviera, które zapre-
zentowały taniec brzucha. Jednak punk-
tem programu, który przyciągnął uwagę
większości przybyłych były gonitwy. 

Nie brakowało głosów podziwu
dla ścigających się wierzchow-
ców, a znaczna część postano-

wiła nawet po raz pierwszy obstawić za-
kłady i zapowiedziała, że wróci tu na na-
stępne dni wyścigowe. Gdy dorośli spę-
dzali czas na trybunie głównej niecierpli-
wie ściskając w ręku swoje pierwsze ku-
pony, dzieci pod okiem instruktorów mo-
gły bezpłatnie przejechać się na kucyku.
Po godzinie 14:00 odbyła się druga re-
wia konna. Tym razem jeźdźcy prezento-
wali sztuczki przebrani w stroje indiańskie
a zaraz po tym na scenie Tatanka Art ba-
wiła się z dziećmi w rytmie indiańskiej
muzyki. Trwało oczekiwanie na gonitwę

„Nagroda Ursynowska” o Puchar Burmi-
strza Dzielnicy, która zgodnie z zapowie-
dzią organizatorów miała być najważ-
niejszym wydarzeniem dnia. Gonitwę
wygrał koń Boy Mugatin ujeżdżany przez
jeźdźca Piotra Piątkowskiego. Nagrodę
główną wręczył oczywiście burmistrz
Piotr Guział w obecności specjalnie za-
proszonych gości honorowych, uczestni-
ków Powstania Warszawskiego z pułku
AK „Baszta”. Z daleka od zgiełku bawią-
cych się dzieci, sceny głównej i rozstawio-
nych namiotów, w kameralnej atmosferze
odbył się koncert poświęcony pamięci
wydarzeniom Powstania.

Zracji tego, że impreza trwała do
godziny 18:00, na scenie jesz-
cze raz można było usłyszeć Ewę

i Jerzego „Kantry” Włodarków, podzi-
wiać wyczyny jeźdźców w ramach rewii
konnej, pozjeżdżać z dmuchanej zjeż-
dżalni, czy bawić się w wiosce indiań-
skiej. Na zakończenie postanowiłem od-
dać głos młodym uczestnikom, zadając
im jedno pytanie: Co najbardziej się po-
dobało? Zdecydowana większość po
chwili zastanowienia nie chcąc robić
przykrości organizatorom różnych atrak-
cji odpowiedziała, że „Wszystko!”, ale
dla np. Ewy, Wiktorii i Oli najlepszą zaba-
wą było strzelanie z łuku, dla Olgierda
ujeżdżanie sztucznego byka, dla Mileny
rewia konna, a Nikodemowi najbardziej
przypadły do gustu „robociki”. Ja od sie-
bie dodam, że prawie wszystkie opinie
tych, z którymi miałem okazję rozma-
wiać, były bardzo pozytywne, a zdecydo-
wana większość uczestników III Pikniku
Familijnego zadeklarowała przyjście na
kolejną edycję.

M a c i e j  To p o l e w s k i
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

W ostatnim dniu sierpnia na torze służewieckim miały
miejsce ważne wydarzenia o charakterze rekreacyjnym,
sportowym i historycznym. Dopisała pogoda, jak rów-
nież frekwencja, na medal spisali się także organizato-
rzy - pracownicy Oddziału Służewiec Totalizatora Spor-
towego oraz Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 

Ten szczególny dzień rozpoczął się o godz. 10.00 startem do III
edycji biegu przełajowego na dystansie 5 km “Wielka Ursynowska”,
w którym wzięło udział kilkaset osób. Dla amatorów biegania by-
ła to nie lada gratka - biegów ulicznych jest bowiem cała masa, ale
zielony tor służewiecki otwiera się dla biegaczy tylko raz w roku,
właśnie dla uczestników “Wielkiej Ursynowskiej”. Biegacze w wie-
ku od lat 18 wzwyż, a także osoby niepełnosprawne, burmistrz
dzielnicy Piotr Guział oraz dzielnicowi radni Paweł Lenarczyk i
Krystian Malesa, musieli pokonać dwa pełne okrążenia wyścigowej
bieżni. Uczestnicy biegu mieszkający na stałe poza granicami Pol-
ski nie szczędzili pochwał organizatorom. Po zakończeniu zawodów
na placu za trybuną środkową rozpoczął się mający bogaty program
rozrywkowy piknik rodzinny zorganizowany przez Urząd Dzielni-
cy Ursynów m.st. Warszawy. W związku ze zbliżającymi się wybo-
rami samorządowymi prezentowały się także ugrupowania, które
16 listopada będą ubiegać się o głosy wyborców - Platforma Oby-
watelska, Nasz Ursynów, PiS oraz Twój Ruch. 

Trzecia gonitwa im. Pułku Armii Krajowej „Baszta” miała być hoł-
dem złożonym żołnierzom “Baszty”, którzy na początku Powstania
Warszawskiego zaatakowali hitlerowską załogę stacjonującą na
torze wyścigów konnych. Przed wyścigiem na padoku paradną
musztrę zaprezentował poczet sztandarowy 3. Pułku Strzelców
Konnych. Na tor przybyło pięcioro żołnierzy batalionu „Karpaty” puł-
ku „Baszta”: Eugeniusz Tyrajski, Halina Wołłowicz, Eugeniusz Gu-
zek, Tadeusz Kostarski i Stanisław Kral-Leszczyński. W imieniu
żołnierzy AK przemówił uczestnik walk o warszawski tor wyścigo-
wy Eugeniusz Tyrajski, składając organizatorom uroczystości, szcze-
gólnie wiceprezesowi spółki Totalizator Sportowy Grzegorzowi
Sołtysińskiemu, serdeczne podziękowania. 

Po dekoracji zwycięskiego konia, dwuletniego ogierka Milioner, któ-
ry jest własnością ursynowskiego architekta Janusza Szweycera, na
padoku odbyła się uroczystość słowno-muzyczna. Popularna aktor-

ka Ewa Dałkowska czytała m.in. fragment utworu „Fortepian Cho-
pina” Cypriana Kamila Norwida oraz wiersze Jana Lechonia, Kazi-
mierza Wierzyńskiego i Marka Antoniego Wasilewskiego poświę-
cone powstańcom warszawskim. Przy fortepianie zasiadł miłośnik wy-
ścigów konnych Jan Zawisza, który zagrał utwory Fryderyka Chopi-
na oraz impresję na temat sarabandy z suity nr 4 h-moll Friedricha
Haendla. W opinii wielu osób  obecnych na torze ten niecodzienny
koncert fortepianowy zawierał pewien zgrzyt. Bowiem granie Mar-
sza Żałobnego z Sonaty b-moll Chopina podczas wyścigowego mityn-
gu, połączonego z rodzinnym piknikiem, na tętniącym życiem hipo-
dromie, bez możliwości zagwarantowania temu szczególnemu utwo-
rowi należnej powagi, było co najmniej niestosowne. 

Kolejną gonitwą była Ursynowska, w której ścigały się 3-letnie ko-
nie arabskie. Zwyciężył faworyt, trenowany przez Marka Nowakow-
skiego i dosiadany przez Piotra Piątkowskiego Boy Mugatin, bijąc
łatwo klaczki Echirę i Farhę, które od połowy końcowej prostej to-
czyły pasjonujący bój o drugie miejsce. Ogierka wyhodowali pań-
stwo Stanisław i Mariola Wiśniewscy, a jego właścicielem jest fir-
ma AB GLASS. Zwycięzcę gonitwy Ursynowska dekorował bur-
mistrz dzielnicy Piotr Guział.

W klasycznej gonitwie St. Leger (2800 m) starły się dwa najlep-
sze obecnie folbluty - wyhodowany w Niemczech ogier Silvaner i po-
chodząca z polskiej hodowli klacz Kundalini. Po zaciętej walce lep-
sza o łeb okazała się Kundalini, rewanżując się tym samym Silvane-
rowi za lipcową porażkę w gonitwie o nagrodę Prezesa Totalizato-
ra Sportowego. Klacz jest własnością mieszkającego w Polsce od lat
Hindusa Kishore Mirpuriego, trenuje ją Andrzej Walicki, a dosiadał
czeski internacjonał Vaclav Janaček. Trzeci kończył brytyjski ogier
Szumawa, który o 1 długość wyprzedził polską Testarossę. 

Wyhodowana w SK Widzów klaczka Milaneza wygrała ważną se-
lekcyjną nagrodę Dakoty dając tym samym dowód, że jest najlep-
szym dwulatkiem na Służewcu. W pokonanym polu znalazły się
m.in. Chaitanya hodowli Kishore Mirpuri oraz francuski ogierek
Kandagar. Triumf w nagrodzie Dakoty był trzecim z rzędu zwycię-
stwem Milanezy. Klaczkę trenuje Maciej Jodłowski, a dosiadał ją jeż-
dżący na stałe na Służewcu czeski dżokej Martin Srnec.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

W niedzielę na Służewcu 
ścigały się nie tylko konie

Gonitwy przy... fortepianie
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Boy Mugatin na celowniku 

Dodatkowa atrakcja:
pokaz jazdy kowbojskiej
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Co jakiś czas media infor-
mują nas o pojawieniu się
inwazji kleszczy. Wszyscy
wiemy jak wielkim są pro-
blemem i jak niebezpiecz-
ne mogą być skutki takie-
go spotkania.

Nasi czworonożni przyjacie-
le również narażeni są na inwa-
zję ektopasożytów, czyli insek-
tów żyjących na skórze oraz w
jej powierzchniowych war-
stwach. Mogą one powodować
uszkodzenia skóry, wywoływać
patologiczną reakcję układu od-
pornościowego czy przenosić
patogeny (np. babeszjoza). Co
więcej mogą pasożytować za-
równo u zwierząt jak i u ludzi.
Nie leczone prowadzą do bakte-
ryjnych lub grzybiczych zaka-
żeń skór, których leczenie jest
długotrwałe i kosztowne. Ich
zwalczanie ma istotny wpływ

na zachowanie zdrowia zwie-
rząt i ludzi.

Do pasożytów zewnętrznych
zalicza się wiele gatunków sta-
wonogów należących do rzędu
Roztoczy (kleszcze) oraz groma-
dy Owadów (pchły, wszy, wszo-
ły, komary, muchy).

Psy i koty mogą zarazić się bez
względu na wiek, płeć czy porę
roku. Zdecydowanie w grupie
zwiększonego ryzyka są zwie-
rzęta żyjące w stadach, bezdom-
ne, myśliwskie oraz przebywają-
ce na terenach leśnych, łąkach
czy terenach podmokłych. Także
zwierzęta osłabione oraz niedo-
żywione są bardziej podatne na
infekcje ektopasożytów. 

Od kilku lat ze względu na co
raz częstsze podróżowanie z psa-
mi do krajów o cieplejszym kli-
macie możemy spotkać się z in-
fekcjami powodowanymi przez

pasożyty, które nie bytują w na-
szym klimacie. Dlatego tak waż-
ne jest odpowiednie zabezpie-
czenie psa lub kota przed plano-
wanym wyjazdem. 

Najczęściej występującymi
pasożytami, którymi zwierzęta
mogą zarazić się przez cały rok
są pchły. Powodują one silny
świąd, zlokalizowany głównie
w okolicy lędźwiowej i nasady
ogona (pies drapie się, a nawet
wygryza). W wyniku kontaktu
z śliną pcheł może dojść do re-
akcji alergicznej (APZS – aler-
giczne pchle zapalenie skóry), a
przy silnej inwazji u osobników
młodych lub bardzo małych
może rozwinąć się anemia a na-
wet śmierć. 

Dużym problem są także wy-
stępujące sezonowo kleszcze.
„Wysyp” kleszczy następuje
wczesną wiosną. Przy ciepłych
zimach pierwsze inwazje mają
miejsce nawet w marcu a także
na początku jesieni. Niestety ze
względu na zmieniający się kli-
mat zdarza się, że właściciele
znajdują kleszcze na swoich
zwierzakach także zimną! 

Kiedyś uważano, że kleszcze
można spotkać głównie na łą-
kach i w lasach liściastych. Nie-
stety coraz częściej, psy i koty
„łapią” je także na przydomo-
wych i osiedlowych trawnikach.
Bardzo ważne jest umiejętne
usunięcie kleszcza tak, aby nie
pozostawić główki. Kleszcze
przenoszą bardzo wiele groź-
nych dla życia chorób jak babe-
szjoza czy leiszmanioza. 

Znajdujemy je na całej po-
wierzchni ciała, ale szczególnie
chętnie przyczepiają się w miej-

scach nieowłosionych: pachy, pa-
chwiny, okolice oczu i uszu. 

Także roztocza (głównie
świerzbowce i nużeńce, a także
wszy i wszoły) mogą stanowić
trudny do leczenia problem. Do-
tyczy on nie tylko zwierząt mło-
dych i osłabionych, ale także
tych, które mają kontakt z inny-
mi zwierzętami, często wcho-
dzącymi do wody. W przypad-
ku inwazji świerzbowca usznego
rozwija się silny stan zapalny
ucha zewnętrznego. Małżowina
uszna jest czerwona i ciepła, wy-
stępuje uporczywy świąd, poja-
wiają się ranki i strupy. 

Nużyca to choroba spowodo-
wana przez nużeńca psiego, za-
mieszkującego w mieszkach
włosowych. Atakuje najczęściej
młode psy, ale występuje też u
osobników starszych i osłabio-
nych. Może pojawić się u suk w
okresie cieczki, gdyż spada wte-
dy odporność organizmu. 

Pierwsze objawy w postaci
czerwonych krostek zauważa-
my w okolicy oczu i pyska a tak-
że przednich łap. Początkowo
ciężko jest zaobserwować zmia-
ny, a zwierzęta trafiają do leka-
rza, gdy pojawiają się krosty,
strupki a skóra staję się twarda i
pomarszczona. Leczenie nuży-
cy jest bardzo długie i uciążliwe,
a efekty widoczne są dopiero po
kilku tygodniach. Choroba czę-
sto nawraca. 

Wszy i wszoły są specyficzne
gatunkowo (dwa główne gatun-
ki pasożytują na psach – wszoł T.
canis i wesz Linognathus seto-
sus, a tylko jeden gatunek, wszoł
Felicola subrostratus, na kotach.)
Wszoły odżywiają się złuszczo-
nym naskórkiem, podczas gdy
wszy posiadając aparat gębowy
typu kłująco-ssącego odżywiają
się krwią. Silna inwazja objawia
się drapaniem, wylizywaniem
sierści, słabym włosem oraz

obecnością jaj. Dochodzi do po-
drażnienia skóry, pojawiają się
rany i strupy oraz powikłań bak-
teryjnych i grzybiczych. 

Aby zapobiec inwazji i rozwo-
jowi ektopasożytów oraz cho-
rób im towarzyszących ważna
jest profilaktyka. Należy pamię-
tać o regularnym zabezpiecza-
niu zwierząt preparatami typu
Spot-on lub obrożami, a także
co jakiś czas (nie za często) ką-
pać zwierzęta w specjalnie dla
nich przeznaczonych szampo-
nach. Pozwoli to uniknąć dłu-
gotrwałego leczenia, a ponad to
będzie chronić nas – właścicieli
przed tymi niechcianymi do-
mownikami. Na rynku dostęp-
nych jest bardzo wiele różnego
rodzajów preparatów dlatego
bez problemu lekarz weteryna-
rii będzie w stanie dobrać od-
powiednią ochronę dla Waszego
czworonoga.

l e k .  w e t .  J o a n n a  P y t l o c h

Uwaga na inwazję
ektopasożytów!

Obsada vacatów po odejściu Tuska do Brukseli i zmianie konfiguracji w Platformie, która prze-
cież nastąpi, to przywilej formacji, którą premier utworzył i do dzisiaj z wielką skuteczno-
ścią zarządza. Jego opinie będą miały moc decyzji. Dlatego również, że kolejny raz po wpad-

kach nie przez niego, przynajmniej bezpośrednio, zawinionych ratuje swoją partię przed klęską. 
Ja właściwie nigdy nie byłem zachwycony Platformą, jej polityką i postawami prominentnych jej

uczestników. Nie lubię, kiedy zabiegi marketingowe (przyznaję, że mistrzowskie), przesłaniają treść
polityki i jej dalekosiężne skutki. Nie uznaję za dobrą polityki, trwale wypychającej na margines mi-
liony ludzi, którzy przy innej polityce, częściowo przynajmniej, mogliby korzystać z owoców nie-
bywałego w historii tempa rozwoju. Za niebywale groźne uważam życie na kredyt przyszłych po-
koleń, tak oczywiste, jeśli widzi się stosunek Tuska do systemu emerytalnego. Trudno mi się godzić
ze świadomością, że nie wykorzystujemy optymalnie szans, jakie daje nam Europa. Partie za-
właszczające państwo uważam za grabieżcze, a Platforma podbiła tu stawkę do niebotycznej wy-
sokości. 

W 1993, kiedy KLD sromotnie przegrał, uznałem, że to już może być ich koniec. A byłem wówczas
wiceprzewodniczącym Unii Demokratycznej i miałem w tej sprawie coś do powiedzenia. Że się nie
podniosą z tej swojej klęski, jeśli ktoś im nie pomoże. Liberalizm spo-
łeczny i gospodarczy, nawet tak umiarkowany jak ich, ale głoszony
wprost, nawet czasami bezmyślnie, nie był wyborczo żyzną glebą. 

Byli młodzi. W kwestii władzy „kręcili się pod klientem”. Bywali
bezczelni i bardzo chcieli MIEĆ. To wszystko oczywiście, w moich
oczach, przeciw nim. 

Przemawiało za nimi to, że byli (na ogół) uczciwi. Nie przejmowa-
li za nic Ekspresu Wieczornego, jak zrobił Kaczyński. Sami tworzyli
siebie. Ciężko pracowali nad swoim liberalizmem. Od podstaw. Od
Hayeka i Friedmana. Wydawali miesięcznik. Pisali w nim. Utworzy-
li instytut. Szomburg, Lewandowski, dziedzictwo przedwcześnie zmarłego (jeszcze przed wolno-
ścią) Mirosława Dzielskiego były ich znakiem. Byli polityczni. Nie żywili złudzeń. Nie mówili
głupstw, jak zdarzyło się i Geremkowi, że to „ruchy” a nie partie będą zagospodorywać demokra-
cję. To nie był tłum spoconych w pogoni za władzą chłopców odzianych w krótkie majtki. Ich ko-
rzeń był w Gdańsku. Miejsce szczególne. Miejsce specjalne. Dziś mało kto pamięta, ale tam, po 13.
grudnia 1981 roku cała właściwie opozycja i dziesiątki tysięcy ludzi bez publicznie znanych na-
zwisk w dosłowny sposób „wzięły  życie we własne ręce”. W latach Kiszczaka i Jaruzelskiego. Po-
łowa wszystkich nowo założonych spółdzielni pracy w Polsce (wówczas przykrywka prywatne-
go biznesu) rejestrowana była tam właśnie, w województwie gdańskim. Połowa! Na siedemna-
ście województw. W stołecznej Warszawie kilka procent.

Wedle mnie w wolnej już Polsce błądzili. Kraj na dorobku potrzebuje państwa. Nie jako nocne-
go stróża, jak oni chcieli, lecz jako organizatora właściwie wszystkiego. Potrzebuje publicznych
masywnych inwestycji. Najpierw w kapitał ludzki. W edukację i kulturę. W komunikację społecz-
ną. Nie ma takiego prywatnego kapitału, który by to pociągnął. A jeśli by nawet był taki kapitał,
to jego logika przeciwskuteczna jest wobec celu jakim jest wartość ludzkiego kapitału. Jak mak-
symalizować zysk w kulturze? W oświacie? Obniżając koszty? Klasy 50-osobowe? Nauczyciele nie-
dopłaceni? Oni tego nie rozumieli. Byli młodzi. Rozpychała ich energia. Tak myślałem. Nie zmie-
niłem zdania. 

Błądzili jednak w dobrej wierze. Szkoda ich było. Roiło się u nich od znakomi-
tych ludzi. Janusz Lewandowski, Jacek Merkel, Donald Tusk, Jan Szomburg, Jan
Krzysztof Bielecki, Krzysztof Kiljan. Poza Merklem właściwie ich osobiście nie zna-
lem. Miałem inne poglądy, inne życie. Nie byłem z Gdańska. Miałem przede wszystkim inne prio-
rytety. Mnie własne pieniądze najmniej interesowały. Ale też nie musiałem za bardzo o tym myśleć.
To nie był i nie jest dzisiaj mój świat. Stąd moja niechęć do Nowaka. Zegarki!

Zostali uratowani od niebytu. Wtedy przez nas. Okay. Nie wiemy i wiedzieć nie możemy, co
mogłoby się z nimi zdarzyć. Tam też był spór. Tusk wygrał. Wszedł do UD. Powstała Unia Wolności
z Balcerowiczem jako spoiwem. Później dopiero wyszło, że jedynym płatnikiem okazało się środo-
wisko Unii Demokratycznej. Mam wrażenie, że Tadeusz Mazowiecki (dla mnie wielki) tego akurat
nigdy nie rozumiał. 

Odpłacili się Geremkowi, Kuroniowi, Frasyniukowi, Dołowemu, Osiatyńskiemu, Wujcowi, mnie.
Odpłacili się gestem Kozakiewicza. Choć, przyznać należy, był to wtedy gest odważny. Mogli prze-
grać. Nie mogłem ich lubić. Nie rozumie tego zapewne Waldek Kuczyński i inni współcześni piew-
cy Platformy. Co jednak jest ważne. Nie ma prawdziwej polityki bez prawdziwych emocji. Złośli-

wie na chwilę o politycznych Polakach: rzecz w tym czego dotyka-
ją te emocje. Jeśli kasy, to przepraszam. Mam wrażenie, że Tusk
różni się od Platformy tym, że dla niego kasa to nie afrodyzjak. 

Ja raczej z „lewicy”. A wierzę w rynek bardziej niż Tusk. Nigdy nie
wyobraziłbym sobie 40-tu publicznych miliardów na wsparcie czebo-
li państwowych, które biorą z budżetu, ale nie oddają budżetowi.
Horror! Od mniej więcej połowy lat 90. wiem, że dochody budżetu to
podatki i inne daniny publiczne. Nie dywidenda. Poczytajcie roczni-
ki GUS. Tusk do dzisiaj najwyraźniej tego nie dostrzegł. Tak, jak jego
Platforma. To już SLD bardziej kompetentne.

Budżet! Państwo! Tusk nie rozumie. Jest w dobrym towarzystwie. Jeśli Leszek Balcerowicz nie ro-
zumie wagi kapitałów ludzkiego i społecznego (tu nawet podważa sens używania tego pojęcia), to
dlaczego Tusk miałby rozumieć?

Wygrali jednak. Rozbili bank. I jest to zasłużone zwycięstwo. Mimo tego, co piszę. Może warto o
tym na lewicy pomyśleć?

Różni mnie wystarczająco wiele, by być prawdziwą opozycją. Sprawa karty praw podstawo-
wych. Sprawa Kościoła Katolickiego, jego hierarchii – jego pozycji wobec prawa państwowego.
Rozliczenia WSI. Prokuratura (a więc i państwo) wobec śmierci Blidy. Przede wszystkim jednak
sprawa pracy. Ubezpieczeń emerytalnych. Możliwości kredytowych. Zdrowia. Oni, Platformia-
ni, nie czują spraw społecznych. Ludzkich. Są zwycięzcami w wyścigach szczurów. Nie mogą ro-
zumieć człowieka, który się ze szczurami nie ściga. Są prymitywni. Co nie jest zarzutem. Jest kon-
statacją. 

Realny wybór jest taki: oni, czy PiS. Oni z kimkolwiek i PiS przecież, mam nadzieję, nie sam.
Nie muszę pisać, bo od 1989 roku dawałem świadectwo (inaczej niż Tusk), że Kaczyński nie jest
dobrem narodowym. Więc oni. Z kim? Po co? To nie sarkazm. To ważne pytanie. Do Leszka Mil-
lera. AMEN.

A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l
a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

RESET Andrzej Celiński

Ze szczurami się nie ścigam

„Nie lubię, kiedy zabiegi
marketingowe (przyznaję,
że mistrzowskie), przesła-

niają treść polityki i  jej 
dalekosiężne skutki”
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Im bardziej zagłębiam się w sprawy dotyczące zwrotów stołecznych nieru-
chomości skomunalizowanych tzw. dekretem Bieruta z 1945 r., tym wyżej
podnoszą mi się resztki włosów rosnących na mojej głowie. Po opublikowa-

niu w Passie szczegółów, dotyczących kontrowersyjnej decyzji Hanny Gronkiewicz-
Waltz o zwrocie spadkobiercom byłego właściciela działki i kamienicy przy ul. Na-
rbutta 60, w redakcji rozdzwoniły się telefony. Mam na biurku cztery sprawy, które z grubsza moż-
na określić dwoma słowami — manipulacja i bezprawie. Rzecz jasna, w majestacie prawa. Przypo-
mnę pokrótce szczegóły dotyczące zwrotu nieruchomości przy Narbutta 60. 

Podstawą decyzji HGW jest akt notarialny z 11 stycznia 1947 r., sporządzony w nieistniejącym wów-
czas budynku przy Narbutta 58. Akt stwierdza, że Marian L. sprzedaje Jerzemu R. nieruchomość przy
ul. Narbutta 60. W decyzji stoi jak wół, że akt “został zeznany w kancelarii notariusza Bronisława Czer-
nica przy ul. Kapucyńskiej”. To pierwsza nieprawda, bo akt został zeznany nie w kancelarii, a poza
nią. Poza tym sporządził go nie notariusz Czernic, lecz niejaki Zygmunt Anyżewski podający się w
akcie za zastępcę notariusza, którego okrągłą pieczęcią się posłużył. Żaden z urzędników Biura Go-
spodarki Nieruchomościami nie raczył sprawdzić, czy ktoś taki w ogóle istniał, a jeśli tak, czemu nie
sporządzał aktu w notariacie, tylko udał się w gruzy i czy udając się tam, posiadał pisemne pełnomoc-
nictwo Bronisława Czernica do sporządzania dokumentów poza kancelarią notarialną. 

Miasto wychodziło z siebie, aby zrobić dobrze przyszłym właścicielom kamienicy przy Narbutta
60. Mimo że urzędnicy już w 1999 r. posiedli wiedzę o roszczeniu, wpompowali mnóstwo publicz-
nych pieniędzy w remont budynku, który dzisiaj wygląda jak spod igły. Nowi właściciele będą mu-
sieli wykupić 10 lokali mieszkalnych będących własnością miasta, ale Urząd określił cenę metra kwa-
dratowego jako zaledwie ok. 4000 złotych. To nadzwyczaj przyjazna cena jak na mieszkanie na Sta-
rym Mokotowie, położone o krok od stacji metra.

Lokatorzy, zajmujący mieszkania komunalne budynku Narbutta 60, złożyli w prokuraturze za-
wiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 przez urzędników BGN. Nasza re-
dakcja wniosła zaś do prezydent Warszawy o wstrzymanie wykonalności powziętej decyzji do cza-
su zbadania sprawy przez prokuraturę i sąd. Czekamy niecierpliwie na odpowiedź z ratusza. Wczy-

tuję się w decyzję HGW i ogarnia mnie
coraz więcej wątpliwości. Dostrzegam
manipulowanie datami. Co mówi de-
kret Bieruta z 26.10.1945 r., który
wszedł w życie 21.11. tegoż roku:
“...wszelkie grunty na obszarze m. st.
Warszawy przechodzą z dniem wejścia

w życie niniejszego dekretu na własność gminy m. st. Warszawy” (art. 1). To jasne jak słońce na-
wet dla kogoś nieobeznanego z funkcjonowaniem przepisów prawa: wszystkie stołeczne grunty sta-
ją się własnością gminy Warszawa Z DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE DEKRETU, czyli z dniem 21.11.1945
r. Tu nie ma miejsca na interpretację, ponieważ zapis jest expressis verbis. 

Potwierdzeniem takiej właśnie interpretacji dekretowego zapisu jest m. in. wyrok Sądu Apelacyj-
nego dla m. st. Warszawy z 1994 r. (sygn. I ACr 759/94), w którego uzasadnieniu czytamy:”...z dniem
wejścia w życie dekretu z 26.10.1945 r.... nieruchomość przeszła na własność gminy”. Tymczasem
stołeczni urzędnicy czytają ów zapis po swojemu, twierdząc w decyzji dotyczącej Narbutta 60, że
“objęcie niniejszego gruntu w posiadanie przez gminę nastąpiło w dniu 24.09.1947 r., tj. z dniem
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym nr 18 Rady Narodowej...”. 

Ocean niejasności i wątpliwości w kwestii uregulowania spraw związanych z dekretem Bieruta
można by już dawno rozwiązać poprzez uchwalenie przez parlament ustawy reprywatyzacyjnej.
Wszystkie kraje dawnego bloku wschodniego mają tę operację prawną za sobą. Wyjątkiem jest Pol-
ska. Od 7 lat państwem rządzą PO wespół z PSL i nie ma woli politycznej, aby wreszcie ukrócić kan-
ty dokonywane na tym obszarze życia społecznego. Prezydent Warszawy jest wiceprzewodniczą-
cą PO, ale jakoś nie potrafi przekonać swoich partyjnych kolegów do przyjęcia specjalnego trybu
w kwestii uchwalenia ustawy. Warto przypomnieć, że mąż pani prezydent odzyskał kamienicę przy
ul. Noakowskiego 16 w ekspresowym tempie i w podejrzanych okolicznościach. Odziedziczył więk-
szość udziałów w nieruchomości po swoim wuju, Romanie Kępskim. Jak wynika jednak z akt gra-
natowej i peerelowskiej milicji Kępski nabył udziały od szajki oszustów, którzy bezprawnie przywłasz-
czyli je sobie po zamordowaniu przez hitlerowców prawowitych żydowskich właścicieli kamieni-
cy. Mimo potwierdzających tę wersję dowodów urzędnicy BGN dali wiarę fałszywkom i w paździer-
niku 2006 r. przekazali nieruchomość m. in. rodzinie Waltzów. Sprawę opisało kilka poczytnych ga-
zet, jednak HGW nigdy nie skomentowała tych sensacyjnych doniesień. Czyżby brak jakiegokolwiek
sprostowania ze strony beneficjenta Andrzeja Waltza i jego prominentnej małżonki był jedno-
znacznym świadectwem prawdziwości gazetowych opisów? A jeśli tak, to czy owo wymowne mil-
czenie zainteresowanych nie oznacza, że honorowanie przestępczych kwitów to nawyk, który
urzędnikom stołecznego ratusza wszedł w krew?

Ale nawet najbardziej przekonujące ich wyjaśnienia nie rozwiążą skomplikowanych spraw repry-
watyzacji w mieście. Po wyborze Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej większość
mediów wpadła w euforię. Tusk wszystko nam załatwi. Czy rzeczywiście? Jeszcze przed kilkoma ty-
godniami pan premier zarzekał się w telewizji, że kraj jest dla niego ważniejszy niż najwyższe nawet
funkcje w UE. Była to jego kolejna deklaracja polityczna bez pokrycia. Wcześniejsze zapewnienie Tu-
ska, że założenia do ustawy reprywatyzacyjnej będą gotowe jesienią 2012 r. okazały się tyle samo war-
te, co jego późniejsze odżegnywanie się od objęcia wysokiej funkcji w PE. - Brak ustawy reprywatyza-
cyjnej to hańba Polski - grzmiał  w kwietniu 2011 r. w wywiadzie dla TVP1 prezydent Bronisław Ko-
morowski, kiedyś kolega partyjny Donalda. Projekt społeczników, którzy w ramach budżetu obywa-
telskiego Warszawy chcieli zapewnić pomoc prawną lokatorom z reprywatyzowanych kamienic, zo-
stał odrzucony. Urzędnicy HGW uzasadnili, że byłoby to sprzeczne z interesem miasta.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Nasze ulice, a czyje kamienice?

„Honorowanie przestępczych
kwitów to nawyk, który
urzędnikom stołecznego 
ratusza wszedł w krew?”

ppoodd hhaassłłeemm:: Nie bądź malkontentem, wymyśl lepszą pointę.

W poprzednim numerze ogłosiłem konkurs, polegający na dopisaniu nowego zakończenia do
dwóch podanych limeryków. Nie spodziewałem się takiego odzewu! Nadeszło kilkadziesiąt pro-
pozycji, z których można by utworzyć całą historyjkę. Nie mogłem się zdecydować, które najlep-
sze, dlatego postanowiłem nagrodzić zbiorem moich satyr drukowanych w Passie, pana AAlleekkssaann-
ddrraa HHoorrtteecckkiieeggoo (Oho), który nadesłał ich najwięcej. 

Poniżej podaję kilka wybranych, najlepszych - moim zdaniem - propozycji konkursowych, dzię-
kując wszystkim za udział.

MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego), teraz także na Facebooku

Wyniki konkursu wakacyjnego

W o j t e k  D ą b r o w s k i

II
RRaazz ppeewwnnaa ddaammaa ww SSaannookkuu

WWddaałłaa ssiięę ww rroommaannss nnaa bbookkuu..
MMąążż ssiięę nniiee wwaahhaałł,,

ZZaassttrrzzeelliiłł ggaacchhaa

II tteerraazz jjeesstt ppoo wwyyrrookkuu
II tteerraazz mmaa śśwwiięęttyy ssppookkóójj 

AA żżoonnaa ddoottąądd jjeesstt ww sszzookkuu
BBoo nniiee zznniióóssłł tteeggoo wwiiddookkuu
TToo sskkuuttkkii nnaa bbookk ooddsskkookkuu

IInnnneeggoo mmaa jjuużż nnaa ookkuu
BBoo ww łłóóżżkkuu nniiee lluubbiiłł ttłłookkuu
RRzzeekkłł:: IIddźźżżee,, iiddźźżżee,, bbaajjookkuu
BBoo żżoonnyy nniiee mmiiaałł oodd rrookkuu
AA jjaa ssiięę kkuullaamm nnaa ssttookkuu
II ddoossttaałł wwnneett łłoojjoottookkuu

WW ppiijjaannyymm wwiiddzziiee ppoo SSttoocckkuu
II zzwwiiaałł ddoo BBiiaałłeeggoossttookkuu

KKrrzzyycczząącc ww aammookkuu:: TTyy,, zzbbookkuu!!
ŻŻoonnaa sskkoońńcczzyyłłaa ww rryynnsszzttookkuu

JJuużż nniiee jjeesstt mmuu ssoolląą ww ookkuu
NNiiee mmóóggłł ddoorróówwnnaaćć mmuu kkrrookkuu

AA wwsszzyyssccyy ssttrruucchhlleellii wwookkóółł..

IIII
MMaarreekk,, cchhuuddzziieelleecc zz LLiiddzzbbaarrkkaa,,
GGuussttoowwaałł ww ttęęggiicchh kkuucchhaarrkkaacchh..

TTaakk ggoo kkaarrmmiiłłyy,,
AAżż uuttuucczzyyłłyy

AAllee pprrzzeebbrraałłaa ssiięę mmiiaarrkkaa
WWiięęcc cchhooddzzii ddzziiśś ww kkoommiinniiaarrkkaacchh

NNiiee mmooggąą ddzziiśś ppoozznnaaćć MMaarrkkaa
WW nniicc ssiięę nniiee mmiieeśśccii ii ssaarrkkaa

NNiiee mmiieeśśccii ssiięę ww mmaarryynnaarrkkaacchh
DDzziiśś sszzllaabbaann mmaa nnaa bbrroowwaarrkkaa

PPrrzzyyddaałłaabbyy ssiięę sskkrraawwaarrkkaa
BBrrzzuucchh mmuu zzaassłłaanniiaa kkaannaarrkkaa

BByy wwssttaaćć,, uużżyywwaa lleewwaarrkkaa
NNiiee mmoożżee ttrraaffiićć,, ggddzziiee sszzppaarrkkaa
ZZ MMaarrkkaa ppoowwssttaałłaa ppoocczzwwaarrkkaa

DDzziiwwiiłłaa ssiięę sseekkrreettaarrkkaa
II sseerrwwoowwaałłyy ww ttaallaarrkkaacchh

II ww ttłłuusszzcczzuu sszzuukkaajjąą sskkwwaarrkkaa
ZZaa cciiaassnnaa ddzziiśś mmaarryynnaarrkkaa 

TToo jjuużż nniiee cchhłłoopp!! BBeettoonniiaarrkkaa!!
II tteerraazz jjeesstt nnaa ssuucchhaarrkkaacchh

II zzggrrzzyybbiiaałł nniicczzyymm ppiieecczzaarrkkaa..

Piórem Derkacza
Donald Tusk

nnoowwoo wwyybbrraannyy sszzeeff RRaaddyy EEuurrooppeejjsskkiieejj

Kogut pełni niezwykle ważną rolę w sta-
dzie kur. To nie tylko samiec, ale również
opiekun i promotor. To on swoim pianiem
budzi kury i siebie, a nawet wszystkie po-
zostałe istoty w okolicy! Zdarza się, że ko-
gut opuszcza swoje kurki. Ponieważ życie
nie znosi próżni, w rolę koguta musi wcie-
lić się kura. Zaczyna się od tego, że kura
przestaje znosić jajka. Grzebień na czubku
głowy bardziej jej sterczy. Jednak najbar-
dziej zadziwiającym fenomenem natury
jest to, że kura zaczyna piać!!! Kury są cie-
kawym zjawiskiem, być może dlatego no-
wa siedziba szefa Rady Europejskiej przy-
pominać będzie wielki futurystyczny kur-
nik. Aby wszystko było normalne, to w sa-
mym środku umieszczono wielkie jajo.
Czas wysiadywania tego jaja trwać będzie
dwa i pół roku z możliwością przedłużenia
do pięciu lat. Wysiadywaniem jaja zajmie
się sam kogut! J e r z y  D e r k a c z

Gorąca zima 
na Lotnisku Chopina

Bardzo interesująco zapowiada się sezon Zima 2014/15 na
Lotnisku Chopina. Przewoźnicy ogłosili już oficjalnie 12 nowych
połączeń z/do Warszawy, a niewykluczone, że będzie ich jeszcze więcej. 

Zdużym rozmachem swoją siatkę połączeń z Warszawy rozwija polska regionalna linia
lotnicza Eurolot. Od 26 października przewoźnik rozpocznie regularne loty do Stuttgartu
w Niemczech oraz do Zagrzebia w Chorwacji i Kiszyniowa w Mołdawii, a od 27

października również do Kluż-Napoki w Rumunii. 
Połączenie z Warszawy do Stuttgartu będzie dostępne przez siedem dni w tygodniu, a podróż

ma trwać niewiele ponad dwie godziny. Loty do Zagrzebia będą odbywać się siedem razy w
tygodniu, do Kluż-Napoki sześć razy w tygodniu, a do Kiszyniowa cztery razy w tygodniu. Do
portów na Półwyspie Bałkańskim podróżni dotrą z warszawskiego lotniska w niecałe dwie
godziny. 

Bilety na nowe kierunki są już dostępne w sprzedaży w systemie rezerwacyjnym przewoźnika.
Ceny w przypadku „bałkańskich” połączeń zaczynają się od 799 złotych w obie strony, a na trasie
do Stuttgartu – od 699 złotych w obie strony. Wszystkie połączenia Eurolotu wykonywane będą
samolotami Bombardier Q400, które mogą zabrać na pokład 78 pasażerów.

Także Wizz Air rozwija swoja bazę na Lotnisku Chopina i zwiększa siatkę połączeń z
Warszawy. Na przełomie zimy i wiosny 2015 r. przewoźnik uruchomi osiem nowych tras
i zwiększy oferowanie na ośmiu trasach już istniejących. 

Od 17 stycznia węgierska tania linia uruchomi dwa loty z Warszawy do Werony oraz Turynu
– rejsy będą odbywały się raz w tygodniu. Od 29 marca przewoźnik wzbogaci także swoją
warszawską bazę o piąty samolot typu Airbus A320, dzięki czemu będzie mógł poszerzyć ofertę
o sześć kolejnych tras: do Dortmundu (cztery razy w tygodniu), Larnaki i Lizbony (dwa razy w
tygodniu) oraz do Alicante, Katanii i na Maltę (raz w tygodniu).

Linia planuje także zwiększenie częstotliwość lotów na najpopularniejszych trasach z Warszawy
w sezonie letnim 2015. Zmiany dotyczyć będą połączeń do lotnisk: Londyn-Luton (z 20 do 24
lotów tygodniowo), Bruksela-Charleroi (z 7 do 11), Mediolan-Bergamo (z 4 do 6), Budapeszt
(z 4 do 6), Paryż-Beauvais (z 3 do 4), Eindhoven (z 3 do 4), Glasgow (z 2 do 3) oraz Liverpool
(z 2 do 3).

Po przenosinach na stałe z Modlina na Lotnisko Chopina Wizz Air odnotowuje stały wzrost
liczby obsługiwanych pasażerów i bardzo dobre wyniki finansowe. Jak przypominał
niedawno György Abrán, dyrektor ds. sprzedaży węgierskiego przewoźnika, Wizz Air jest

obecny w Warszawie od 10 lat (okrągła rocznica minęła na początku sierpnia). W tym czasie
przewiózł dziewięć milionów pasażerów i stworzył największą niskokosztową siatkę połączeń na
Mazowszu. A wkrótce - dzięki dodaniu piątego samolotu do bazy – stworzy jeszcze większy
wybór połączeń, a także nowe miejsca pracy. 

Po uruchomieniu ośmiu nowych tras Wizz Air oferować będzie z Lotniska Chopina łącznie 30
bezpośrednich połączeń do 16 krajów. Bilety na nowe połączenia, podobnie jak cała oferta na sezon
letni 2015, są już dostępne w systemie rezerwacyjnym przewoźnika na stronie wizzair.com w cenach
od 99 zł (wliczając podatki i opłaty obowiązkowe).

Nam pozostaje tylko cieszyć się, że drugi największy przewoźnik na Lotnisku Chopina rozwija
swoja bazę i powiększa siatkę połączeń z Warszawy. Celem Lotniska Chopina jest udostępnianie
pasażerom jak najbogatszej oferty połączeń i dlatego z dużą satysfakcją przyjmujemy decyzję Wizz
Air’a o zwiększeniu oferty. Nasze cele w ten sposób się łączą, a pasażerowie mogą na tym tylko
skorzystać. 

P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i
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KREDYTY, trudne i prywatne,
22 620-50-48

SZYBKIE I TANIE pożyczki 
na Mokotowie i Ursynowie,

664-525-666

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

KUPIĘ 1, 2-pokojowe, 
724-09-09-58

ZAMIENIĘ mieszkanie 
32,80 m2 Ursynów na większe do
48 m2, Ursynów, 530-217-207

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

ANGIELSKI, różne poziomy,
609-373-575

FRANCUSKI, 880-321-787
HISZPAŃSKI, 507-087-609
HISZPAŃSKI, 603-97-40-04
KOMPUTER od podstaw, 

698-166-368
A  MATEMATYKA,

doświadczenie, 668-218-242
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

791-40-99-88
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

MATEMATYKA, nauczycielka,
604-399-221

NAUKA GRY: gitara, keyboard,
503-198-314

NIEMIECKI, 698-012-966
POLSKI, matura, doświadczona,

22 641-66-59, 507-52-96-01
POMOC I NAUKA w obsłudze

KOMPUTERA, INTERNETU i
KOMÓRKI. Osoby starsze:
PROMOCJA !   Student, 
533-404-404

DOM w Piasecznie 120/686 m2,
798-175-963

GRUNT rolny 0,5 ha i 2 ha
Prażmów, 602-77-03-61

WYCENA
nieruchomości
502-282-214

KRAWCOWA
samodzielna rencistka

potrzebna, 
692-101-784

LEKARZA internistę medycyny
pracy, kardiologa do przychodni,
22 651-70-75, 609-373-582, 
783-964-592

OSOBY z Mokotowa 
i Ursynowa na stanowisko

doradcy klienta, 
664-525-666

PAN do sprzątania i
odśnieżania, 602-395-798

POMOC kuchni do restauracji 
2 dni w tygodniu wieczorem, 
506-040-519

SIEĆ obuwnicza Kangur
zatrudni panie w Galerii Ursynów.
CV proszę przesłać na:
mariuszkangur@o2.pl

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub
osobą starszą, na Ursynowie,.
Referencje, 787-522-326

ANTENY, 603-375-875

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 696-500-201
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE poddaszy -

solidnie, 501-624-562
DOMOFONY, 603-375-875
ELEWACJE, remonty, dachy,

602-238-620
GLAZURA, terakota, 

880-543-646
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211
KANCELARIA PRAWNA

URSYNÓW, porady prawne,
sprawy sądowe, umowy i pisma,
tel. 503-007-635

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

MALARSKIE, tapetowanie, 
22 644-94-55, 607-775-259

MALOWANIE, gładź, tanio,
505-73-58-27

MALOWANIE, szpachlowanie,
722-920-650

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

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

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

NAPRAWA mebli, 729-586-640
NAPRAWA pralek BOSCH,

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

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

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

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

STOLARSKIE, meblowe, 
505-935-627

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

SUFITY, ścianki k/g,
malowanie, panele, gładzie,
ocieplanie, tynki, 885-397-821

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

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

TAPICER Ursynów 
694-158-973

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

WIERCENIE
KARNISZE, itp.
608-303-530

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

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
781-287-396

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

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Ważne telefony

PP oo ww akak acyacy jne zagadkijne zagadki
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje EEddwwaarrdd TTuurrcczzyynn
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – RRyysszzaarrdd KKoocchhaann;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii,, LLeecchh KKoowwaallsskkii (foto).. 
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..

DDoomm SSzzttuukkii (ul. Wiolinowa 14) zaprasza od 15 września na następujące bezpłatne zajęcia arty-
styczne: plastyczne (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, ceramika – dla dzieci, młodzieży i doro-
słych, seniorów), teatralne (Teatr Młodzieżowy „Klucz z Wiolinowej”, Dziecięcy Teatr Muzyczny „Wio-
linki”, Młodzieżowy Teatr Muzyczny „Zgraja z Wiolinowej”, Teatr Seniora), muzyczne (warsztaty
bębniarskie – dla wszystkich) i taneczne (taniec irlandzki). W ofercie: aerobic dla pań, balet dla dzie-
ci, breakdance, indywidualne lekcje gry na gitarze, kurs pamięci i szybkiego czytania, „Muzyczny
Domek” dla przedszkolaków, szkoła j. włoskiego, salsa, taniec towarzyski dla dzieci, nauka gry na
skrzypcach. Dom Sztuki zaprasza także do swoich filii – Modelarni Lotniczej (ul. Służby Polsce 1 i
Klubu Seniora (ul. Pięciolinii 10). Informacje: w sekretariacie i na stronie internetowej.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177
wwwwww..ssttookklloossyy..aarrtt..ppll

Zapisy na zajęcia tel. 22 855 35 17:
ZZaajjęęcciiaa ppllaassttyycczznnee dla dzieci w

godz: 16;17;18,poniedziałki i
środy. ZZaajjęęcciiaa tteeaattrraallnnee dla dzie-
ci w godz: 16;17;18, poniedział-
ki i wtorki. ZZaajjęęcciiaa bbaalleettoowwee dla
dzieci w godz: 16;17;18, czwart-
ki, zapisy A. Dzieńkowska, tel.
789 336 630 

“Spotkania ze sztuką po latach”
( zajęcia plastyczne dla dorosłych)
w godz:16.30 - 19.30, czwartki.

Chór kameralny Ars Chori
wtorki i czwartki 18.30 zapisy
Z. Tupczyński 603 952 392 

Nauka gry na pianinie dla dzie-
ci i młodzieży od 14 – 19 wtorki i
czwartki, zapisy 608 331 137

Nauka gry na gitarze w środy
( godziny ustalane idywidual-
nie), zapisy tel. 881 037 630.

Nauka gry na wiolonczeli dla
dzieci młodszych (od 2 do 7 lat)
w piątki, zapisy tel. 607 372 532,
kasia.kamer@rgmail.com. 

Klub Brydżowy dla seniorów
od 14.00 -18.30, zajęcia i zapisy
we wtorki.

Studio tańca RYTM środa:
samba 18.30, rock’n’roll 19.30,
zumba 20.30. 

CCzzwwaarrttkkii 1199..3300,,2200..3300 taniec
towarzyski, zapisy tel.662 159
077, www.rytmdance.pl 

Zajęcia od 15.09.2014

KKlluubbootteekkaa 
DDoojjrrzzaałłeeggoo CCzzłłoowwiieekkaa
uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk.. 99

tteell.. 2222 337700 2299 2299

Wernisaż wystawy fotogra-
ficznej p. NINY WOLF pod tytu-
łem: „WAKACYJNE IMPRESJE”.

„PODZIEL SIĘ PASJĄ” – pro-
jekt „Na fali życia” współfinanso-
wany przez Dzielnicę Ursynów i
Klubotekę Dojrzałego Człowieka.

CCzzyytteellnnii NNaauukkoowweejj NNrr XXIIVV 
uull.. LLaacchhmmaannaa 55
TTeell.. 885555-5522-2200

wwwwww..uurrssyynnootteekkaa..ppll

44..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
drem Kamilem Kopanią w cyklu
„Rewolucje scenograficzne w te-
atrze w XIX i XX wieku” pt. „U
podstaw nowoczesnych koncep-
cji scenograficznych – w II poł.
XIX wieku”.

99..0099 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu „Świat jest te-
atrem. Sceny z historii dramatu
i teatru” pt. „W starożytnej Gre-
cji – początki”.
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