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W niedzielę 4 września o godzinie 10.00 
biegniemy na Służewcu – rodzinny piknik sportowy

Wczoraj zwroty,
dziś kłopoty. . .

Czyt. str. 2, 8 i 10
Czyt. str. 7



2

Gdy byłem jeszcze uczniem
liceum ogólnokształcącego
w Warszawie, lubiłem przy-

chodzić do szkoły nawet godzinę
przed rozpoczęcie lekcji i często za-
stawałem starszego o trzy lata i
powtarzającego klasę kolegę, któ-
ry chwalił się wyciąganymi z kie-
szeni złotymi obrączkami. Zdoby-
wał te precjoza, rabując groby na
pobliskim cmentarzu. Dziś nasuwa
mi się smutna refleksja, że o ile ten
mój koleżka był w swoim poczy-
naniach przypadkiem odosobnio-
nym, to teraz cmentarnych hien
pojawiło się w Warszawie o wiele
więcej. Mam na myśli tych, którzy
w następstwie trwających wciąż
prawnych zawirowań, jakie zro-
dziły się po drugiej wojnie świato-
wej, robią sobie znakomity biznes
niejako na grobach ofiar Powsta-
nia Warszawskiego i Holocaustu. A
przynajmniej robili to do tej pory,
korzystając z ustawowego bezhoło-
wia oraz skandalicznej wprost po-
stawy wielu urzędników, proku-
ratorów i sądów. 

C hociaż działalność mafii
urzędniczo-prawniczej w
stolicy nie zaczęła się w cza-

sach prezydentury Hanny Gron-
kiewicz-Waltz, to jej właśnie przy-
chodzi świecić oczami za to, co się
porobiło z miejskimi zasobami nie-
ruchomościowymi, wracającymi
bynajmniej nie do dawnych pry-
watnych właścicieli, pokrzywdzo-

nych w 1945 dekretem Krajowej
Rady Narodowej, który dla uprosz-
czenia nazywa się dekretem jej prze-
wodniczącego Bolesława Bieruta.
Hanna Gronkiewicz-Waltz ignoro-
wała przez lata demaskatorskie do-
niesienia prasowe i alarmy ze stro-
ny wyrzucanych na bruk lokato-
rów mieszkań komunalnych, a pro-
kuratura nie za bardzo się przyło-
żyła do śledztwa w sprawie zamor-
dowania walczącej ze złodziejami
nieruchomości mieszkanki ul. Na-
bielaka na Mokotowie – Jolanty
Brzeskiej. Znaleziono wprawdzie
jej zwłoki spalone w Lesie Kabac-
kim, nie znajdując jednak spraw-
ców mordu, chociaż naprawdę nie-
trudno było wpaść na trop dyspo-
nentów tej brudnej operacji...

G rabienie mienia stołeczne-
go przy świetle dziennym
miało najwyraźniej przy-

zwolenie ze strony polityków. I nie
jest tak, że czyste sumienie mieli w
tej sprawie tylko członkowie partii
Prawo i Sprawiedliwość. Gdy kilka
miesięcy temu pytałem najporząd-
niejszego z posłów – śp. posła Artu-
ra Górskiego, czy PiS zajmie się po-
ważnie kwestią reprywatyzacji (nie
tylko w Warszawie), usłyszałem,
że w programie partyjnym to te-
mat dopiero na następne czterole-
cie. Jak widać jednak, również ta
partia została zmuszona do zare-
agowania na ujawniane w me-
diach skandale reprywatyzacyjne,
o czym świadczyło zwołanie w ma-
ju na wniosek PiS-owskich człon-
ków Rady Warszawy nadzwyczaj-
nej sesji w celu wyjaśnienia nad-
użyć. Gdy teraz zrobiło się gorąco
wokół wartej ponoć 160 mln zło-
tych, a zreprywatyzowanej pra-
wem kaduka działki obok Sali Kon-
gresowej PKiN, media chętnie publi-
kują na powrót zdjęcia pustych
krzeseł, które w sali obrad powinni

byli zająć radni z ramienia Plat-
formy Obywatelskiej, przypomina-
jąc też, że pani prezydent również
wolała się wtedy nie pojawić. 

T eraz już nie ma wyjścia i –
chcąc nie chcąc – musi kon-
frontować się z opinią pu-

bliczną, najwyraźniej jednak ro-
biąc dobrą minę do złej gry. Wszak
jeszcze niedawno przekonywała,
że w sprawach reprywatyzacyj-
nych nic złego się nie dzieje i że
wprost skandaliczne przywłaszcze-
nie jednego z mokotowskich do-
mów przez rodzinę zastępcy dy-
rektora Biura Gospodarki Nieru-
chomościami Jakuba Rudnickie-
go to tylko lekkie naruszenie etyki
urzędniczej, jakie się już nie po-

wtórzy. Rzecznik stołecznego ra-
tusza Bartosz Milczarczyk pouczył
zaś dziennikarzy „Passy” e-m-
ailem, wyjaśniającym, iż w na-
szym redakcyjnym śledztwie, ty-
czącym nieruchomości przy Na-
rbutta 60, mylimy się całkowicie,
publikując szereg „niesprawdzo-
nych informacji”. Poproszony o ich
enumeratywne wyliczenie, nagle
zamilkł i to pewnie dla niego le-
piej, bo wspomniane śledztwo red.
Tadeusz Porębski poprowadził do
spodu i wiemy już na pewno, że i w
tym wypadku dążono do  majątko-
wego przewału. 

O bezwstydnym dorabianiu
się różnych kombinatorów
na grobach ofiar Powsta-

nia Warszawskiego i Holocaustu
piszę z tym większym obrzydze-
niem, bo wszyscy dorośli z mojej
rodziny brali udział w powstań-
czym zrywie , a przecież nie po to
poświęciliśmy w 1944 kwiat sto-
łecznej młodzieży, żeby teraz z tej
bezprzykładnej ofiary korzystali
zwyczajni oszuści. 

W całym zamęcie reprywa-
tyzacyjnym może naj-
bardziej przykre jest to,

że w gronie faktycznie bezpraw-
nych dorobkiewiczów znaleźli się
mąż i córka Hanny Gronkiewicz-
Waltz. Wzięli oni udział w spadko-
braniu pożydowskiej kamienicy
przy Noakowskiego 16, ukradzio-
nej – jeśli wierzyć oficjalnym źró-

dłom – tuż po wojnie przez sprycia-
rzy, którzy jednak zostali nakryci.
Jest na to stosowny wyrok sądo-
wy. Jak wynika z publikowanych
szeroko dokumentów – kamienica
została przejęta zatem przez nie-
uprawnionych spadkobierców i na-
tychmiast sprzedana, umniejszając
zasoby miejskie o dobrych kilka-
dziesiąt milionów złotych. To nie
była budząca pusty śmiech kra-
dzież batonika, dokonana przez
kleptomana, to był poważny biznes
i jeszcze poważniejszy uszczerbek
majątku komunalnego. Jak mógł
na to pozwolić udający dziś niewi-
niątko, a świeżo zdymisjonowany
dyrektor BGW Marcin Bajko? A
czy ktoś uwierzy, że o ciemnej stro-
nie całej operacji nie wiedziała sa-
ma pani prezydent? 

N ajgorsze może jest to, że w
następstwie podstępnych
działań, prowadzonych w

znacznej części przez renomowa-
nych i cieszących się zawodowym
autorytetem prawników, szereg
warszawskich posesji już dawno
przejęto i sprzedano. A żeby było
jeszcze śmieszniej: jeden z wydrwi-
groszy wytoczył nawet proces sądo-
wy osobom, które ujawniły mapę
pożądanych nie tylko przez niego
adresów. 

P oza wszystkim zapomina się,
że druga wojna światowa
przewróciła świat do góry

nogami i nie da się przywrócić w stu
procentach wszystkich przedwojen-
nych bytów. Pewnie dlatego – przy
wszelkich staraniach o reprywaty-
zację wielu nieruchomości miej-
skich – nikt nie waży się odebrać
chłopom ziemi, jaka im została
nadana w efekcie reformy rolnej.
Bo by się dopiero podniósł krzyk...

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

BBiizznneess nnaa ggrroobbaacchh ppoowwssttaańńccóóww ii ooffiiaarr HHoollooccaauussttuu

RYS. PETRO/AUGUST
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Dzień Otwarty Centrum 
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Budynek wraz z najbliższym
otoczeniem stanowią fanta-
styczne miejsce do organiza-

cji imprez plenerowych, dlatego też w
czerwcu gościliśmy dzieci wraz z ro-
dzicami na pikniku z okazji Dnia
Dziecka, zaś już 4 września odbędzie
się kolejna taka impreza - Dzień
Otwarty Centrum Edukacji Przyrodni-
czo-Leśnej.

T o wspaniała okazja aby do-
wiedzieć się wielu ciekawo-
stek o lesie, spędzić miło czas

w rodzinnym gronie oraz dobrze się
bawić! Przygotowaliśmy dla Państwa
wiele atrakcji, oprócz rodzinnych zajęć

w lesie i salach prowadzonych przez
edukatorów Centrum, będzie można
wysłuchać prelekcji ekspertów przy-
rodników: botanika, mykologa oraz
chiropterologa. Ponadto malowanie
twarzy dla dzieci, ćwiczenia na łonie
natury prowadzone przez instrukto-
ra, rzeźbienie i malowanie na drew-
nie. W Centrum pojawią się ptaki dra-
pieżne, które pod okiem sokolnika za-
prezentują widowiskowe loty. To nie-
zwykła okazja aby przyjrzeć się tym
majestatycznym ptakom z bliska. Kolej-
ną nietypową atrakcją będzie leśna
kuchnia, czyli przyrządzanie wyśmie-
nitych potraw, składających się z darów

lasu. Każdy smakosz znajdzie tutaj
sprawdzony przepis na wykorzystanie
pospolitych leśnych roślin. Przy jedze-
niu rodem z lasu nie może zabraknąć
oczywiście miodu oraz innych produk-
tów pszczelich, które przedstawi wie-
loletni pszczelarz.  

Zarówno dzieci jak i dorośli
znajdą atrakcje dla siebie, dla-
tego wszystkich serdecznie za-

praszamy na Dzień Otwarty Centrum
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Lesie
Kabackim. To nie tylko sposobność do
miłego spędzenia czasu, ale zapoznania
się z obiektem i skorzystania z bieżącej
oraz przyszłej oferty edukacyjnej. 

Centrum Edukacji Przyrodni-
czo-Leśnej usytuowane w
Lesie Kabackim to miejsce
gdzie przez okrągły rok od-
bywają się zajęcia przyrodni-
cze dla dzieci, młodzieży
oraz dorosłych. 
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Po raz pierwszy w ławkach szkolnych ursynowskich szkół prowadzonych przez
Dzielnicę zasiądzie ogółem 2045 uczniów, z czego w klasach pierwszych piętnastu
szkół podstawowych aż 833 dzieci. W pięciu gimnazjach edukację rozpocznie 922
uczniów urodzonych w 2003 r. - będzie to zarazem ostatni rocznik kończący
funkcjonowanie gimnazjów. Do dwóch ursynowskich liceów ogólnokształcących
zrekrutowało się 290 absolwentów gimnazjów. 

Przedstawiciele władz dzielnicy z okazji rozpoczęcia roku szkolnego odwiedzą kilkanaście
ursynowskich placówek oświatowych. Do klas pierwszych w których naukę rozpoczynają najmłodsi
trafi maskotka „Miś Ursynek”.

Łącznie w roku szkolnym 2016/2017 system ursynowskiej oświaty zapewni edukację aż 12213
uczniom. Opieką przedszkolną zostanie objęta grupa 4701 dzieci, w tym 803 będzie realizowało
edukację w 33 oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. 

Zarząd Dzielnicy, w odpowiedzi na rosnące potrzeby edukacyjne młodych mieszkańców Ursynowa,
w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uruchamia w nowym roku szkolnym dodatkowe
oddziały w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Jednocześnie dbając o zróżnicowane
potrzeby dzieci i młodzieży tworzy obok oddziałów ogólnodostępnych, również oddziały specjalistyczne
(sportowe, dwujęzyczne, integracyjne i specjalne).  

W roku szkolnym 2016/2017 funkcjonować będzie ogółem: 
– 163 oddziały w przedszkolach, 
– 406 oddziałów w szkołach podstawowych, 
– 104 oddziały w gimnazjach, 
– 32 oddziały w liceach ogólnokształcących.
Liczba oddziałów różnych typów placówek, w stosunku do roku ubiegłego, wzrośnie o 14.

Blisko 3 mln złotych na inwestycje zwią-
zane z termomodernizacją. Zarząd
Dzielnicy Ursynów wprowadził do planu
na ten rok nowe  zadanie inwestycyjne
pn. “Termomodernizacja Liceum LXX
przy ul. Dembowskiego 1”. 

Część tej kwoty będzie pochodzić ze źródeł ze-
wnętrznych, ponieważ dzielnica pozyskała z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej dofinansowanie w kwocie
784.000 zł. Trwa aktualizacja dokumentacji pro-
jektowej, prace budowlane rozpoczną się w przy-
szłym roku. Modernizacja szkoły jest niezbędna ze

względu na przemarzanie ścian i podciekanie
wód gruntowych do sal lekcyjnych. Zakres prac
jest jednak bardzo szeroki. Zgodnie z informacją
prasową urzędu „w ramach termomodernizacji
planowane jest docieplenie ścian zewnętrznych
kondygnacji nadziemnych, cokołu, przy gruncie,
ocieplenie podcienia i stropodachu wraz z wy-
mianą pokrycia dachowego. Prace obejmą także
wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz moder-
nizację instalacji wodnej i centralnego ogrzewa-
nia”. Po przeprowadzonej termomodernizacji po-
prawią się warunki prowadzonych zajęć, zauwa-
żalnie zmniejszą się także koszty ogrzewania.

Uroczyste obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej, odbędą się 1 września na terenie
ursynowskiej Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. O godz. 18.00 rozpocznie się  msza św. w intencji
Ojczyzny i poległych w II wojnie światowej. Po mszy uczestnicy uroczystości przejdą ulicą Łagiewnicką
na pobliski cmentarz gdzie nastąpi złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. W czasie uroczystości
przewidziano wystąpienie reprezentanta władz Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Obchody
zakończy okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu Kazimierza Kaczora i Joanny Okoń. W
uroczystościach przewidziany jest udział reprezentantów: środowiska Żołnierzy Pułku AK „Baszta”,
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Centrum Operacji
Powietrznych, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związku Harcerstwa Polskiego oraz ursynowskich
placówek oświatowych – poczty sztandarowe.

Na Ursynowie startuje Rada Seniorów.
Jednym z głównych zadań powstającej
rady będzie pełnienie roli konsultacyj-
nej, doradczej i inicjatywnej dla władz
dzielnicy w sprawach dotyczących se-
niorów zamieszkałych na terenie Ursy-
nowa.  

Wykorzystuję każdą możliwą okazję, aby popra-
wić jakość komunikacji z mieszkańcami i uzyskać
informacje o tym, co jeszcze należy zrobić na Ur-
synowie. Powołanie Rady Seniorów to szansa na
stworzenie nowej platformy dialogu, której bez
wątpienia brakowało w poprzedniej kadencji. Te-
raz naprawiamy ten błąd i dajemy naszym senio-
rom dodatkowe narzędzie komunikacji” – mówi
Robert Kempa, burmistrz Ursynowa. 

„O wzmocnienie głosu seniorów zabiegam
od wielu lat.  Powstanie Rady Seniorów to wy-
raz tych starań i jednocześnie szansa dla senio-
rów, aby jeszcze aktywniej uczestniczyć w życiu
naszej dzielnicy. Podejmę starania, aby zapew-

nić tej radzie należyte wsparcie i prawidłowe
warunki działania”- podkreśla przewodniczą-
ca Rady Dzielnicy Ursynów Teresa Jurczyńska -
Owczarek.

Kandydatem do Rady Seniorów może być każ-
dy, kto:

– ukończył 60 rok życia, 
– korzysta z pełni praw publicznych, 
– ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
– nie był karany za przestępstwo umyślne, 
– zamieszkuje na terenie Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy, 
– wyróżnia się działalnością na rzecz seniorów

i zbierze co najmniej 30 podpisów osób powyżej
60 roku życia, zamieszkałych na terenie Dzielni-
cy Ursynów  m.st. Warszawy.

Członek Rady pełni swoją funkcję społecznie w
okresie trwania kadencji tj. 3 lat. Nabór kandyda-
tów zostanie przeprowadzony w terminie od 2
do 23 września 2016 r. Szczegóły na stronie inter-
netowej urzędu.

Początek roku szkolnego 2016/2017 na Ursynowie

Ponad 2000 uczniów!

Obchody 77. Rocznicy wybuchu II wojny światowej

Uroczystości na Ursynowie

Modernizacja liceum

Prawie 3 mln zł dla Liceum LXX

Rada Seniorów startuje na Ursynowie

Zgłoszenia do 23 września
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PPAASSSSAA:: SSkkąądd wwzziiąąłł ssiięę ppoommyyssłł
nnaa BBaabbyy MMaammaa WWyymmiiaannaa
((BBMMWW))??

MMAAGGDDAALLEENNAA PPIIEETTRROOŃŃ:: Te-
go typu wymiany i wyprzedaże
odbywają się regularnie w in-
nych dzielnicach, na Ursynowie
brakowało nam miejsca, w któ-
rym rodzice mogliby się spoty-
kać, wymieniać ubrankami i za-
bawkami. Podróż z dzieckiem
do innej dzielnicy to niemalże
wyprawa, dlatego jako Projekt
Ursynów pomyśleliśmy, że war-
to organizować takie akcje tak-
że u nas. A przecież wszyscy do-
skonale wiemy, że dzieci bardzo
szybko wyrastają z ubranek, czę-
sto nawet nie zdążą ich założyć.
Podobnie jest z zabawkami, po

jakimś czasie porzuconymi w
kącie i zajmującymi miejsce w
pokoju dziecka. Można powie-
dzieć, że raz na kwartał dajemy
rodzicom pretekst do zrobienia
porządków w pokoju swoich

dzieci. Chcemy także integro-
wać środowisko ursynowskich
rodziców, stworzyć miejsce,
gdzie przynajmniej raz na kwar-
tał będą mogli się spotkać i wy-
mienić nie tylko przedmiotami,
ale także doświadczeniami w
wychowywaniu dzieci. Często
na naszych spotkaniach rodzi-
ce wymieniają się numerami te-
lefonów, zawierają nowe znajo-
mości i przyprowadzają swoich
znajomych.

KKttóórraa ttoo jjuużż eeddyyccjjaa BBMMWW??
Teraz BMW odbędzie się po

raz ósmy, pierwsze odbywały się
nieregularnie, w innej lokaliza-
cji. Teraz staramy się, aby odby-
wały się raz na kwartał, zawsze

w tym samym miejscu, czyli w
auli Gimnazjum nr 92 przy ul.
Koncertowej. Wybraliśmy tę lo-
kalizację ze względu na dogod-
ny dojazd – zaraz obok stacji me-
tra Ursynów. Dodatkowo, orga-

nizując spotkanie w szkole, mo-
żemy wykorzystać krzesła i sto-
liki, na których można rozłożyć
przyniesione rzeczy. Mamy tak-
że dodatkowe pomieszczenie, w
którym w tym czasie organizuje-
my zajęcia dla dzieci.

CCzzyy rrooddzziiccee cchhęęttnniiee bbiioorrąą
uuddzziiaałł ww tteeggoo ttyyppuu wwyyddaarrzzee-
nniiaacchh??

Za każdym razem przybywa
nam uczestników, największą
popularnością cieszyły spotka-
nia organizowane jesienią i zi-
mą. Część rodziców to te same
osoby, które już doskonale zna-
my, ale za każdym razem infor-
macja o BMW dociera do kolej-
nych i przybywa nam uczestni-
ków. Jest także coraz więcej
osób, które nie tylko chcą wy-
mienić czy sprzedać ubranka
swoich dzieci, ale przychodzą,
żeby po prostu odkupić od in-
nych ubranka i zabawki. Poja-
wiają się także rodzice dopiero
oczekujący swojego pierwszego

dziecka, którzy chcą skompleto-
wać dla niego wyprawkę.
Uczestniczy to nie tylko ursyno-
wianie, przyjeżdżają rodzice tak-
że z Wilanowa czy bardziej odle-
głych dzielnic Warszawy.

CCoo mmoożżnnaa wwyymmiieenniićć cczzyy kkuuppiićć
nnaa BBMMWW?? CCzzyy ssąą ttoo ttyyllkkoo uubbrraanniiaa
ii zzaabbaawwkkii??

W większości rodzice przy-
noszą ubranka i buty, ale są tak-
że zabawki i książeczki dla dzie-
ci. W przeróżnych rozmiarach,
zarówno dla mniejszych, jak i
większych dzieci. Często jest
tak, że rodzic sprzedaje ubran-
ka dziecka, a obok dziecko sa-
mo rozstawia swój kramik z za-
bawkami, ucząc się w ten spo-
sób przedsiębiorczości już od
najmłodszych lat. Jedną z mo-
ich ulubionych scenek z po-
przednich edycji BMW jest roz-
mowa dwóch chłopców w wie-
ku około 6 lat, z których jeden
sprzedawał samochodziki, a in-
nych do niego podszedł, naj-
pierw z zainteresowaniem oglą-
dał modele, po czym zapytał:
„Po ile te resoraki?”Chłopcy do-
bili targu niczym na prawdzi-
wej giełdzie samochodowej.
Mamy wymieniają się także
ubraniami ciążowymi czy inny-
mi akcesoriami związanymi z
pielęgnacją i wychowaniem
dzieci. Zdarza się, że można u
nas kupić także foteliki samo-
chodowe czy wózki. Tym ra-
zem, z racji tego, że kolejna edy-
cja BMW powiązana jest z roz-
poczęciem roku szkolnego, za-
chęcamy do uczestnictwa także
rodziców starszych dzieci i przy-
niesienia podręczników i lektur
szkolnych.

ZZ jjaakkiieejj ffoorrmmyy wwyymmiiaannyy nnaajj-
cchhęęttnniieejj kkoorrzzyyssttaajjąą rrooddzziiccee??
PPrrzzeekkaazzuujjąą ssoobbiiee rrzzeecczzyy cczzyy wwyy-
pprrzzeeddaajjąą??

Najchętniej wyprzedają rze-
czy, a za uzyskane pieniądze ku-
pują kolejne. Jest to bardziej
praktyczny sposób, bo nie trzeba
szukać kogoś, kto się z nami wy-
mieni konkretnymi rzeczami, ale
transakcje mogą zachodzić mię-
dzy wszystkimi uczestnikami.
Dzięki temu także ci, którzy nie
mają nic do oddania czy sprze-
dania mogą wziąć udział w
BMW. Często rodzice na koniec
zostawiają rzeczy, których nie
udało im się wymienić ani sprze-
dać, a my oddajemy je potrze-
bującym.

RRooddzziiccee pprrzzyycchhooddzząą ssaammii cczzyy
zz ddzziieeććmmii??

Podczas każdej edycji BMW
organizujemy także zajęcia dla
dzieci, aby rodzice w tym cza-
sie mogli spokojnie sprzedać
czy kupić ubranka. Dotychczas
dzieci mogły m.in. wziąć udział
w warsztatach plastycznych,
podczas których wykonywały
ozdoby świąteczne czy nauczyć
się grać na bębnach. Oczywi-
ście wszystko pod okiem profe-
sjonalnych instruktorów, na co
dzień pracujących z dziećmi.
Podczas czerwcowej BMW do-
datkowa atrakcja była skiero-
wana bardziej do rodziców,
których jeszcze przed wakacja-
mi chcieliśmy edukować w za-
kresie pierwszej pomocy, nie
tylko dzieciom, ale także oso-
bom dorosłym.

CCoo ppllaannuujjeecciiee ttyymm rraazzeemm??
Na pewno będzie jakaś nie-

spodzianka dla dzieci! Planuje-
my zajęcia plastyczne, a możli-
we, że odwiedzi nas także
„gość”, z którym dzieci będą mo-
gły sobie zrobić zdjęcia.

WW jjaakkii ssppoossóóbb ddoocciieerraacciiee ddoo
rrooddzziiccóóww zz iinnffoorrmmaaccjjąą oo BBMMWW??

Wykorzystujemy zarówno ka-
nały tradycyjne, m. in. lokalne
media, rozwieszamy plakaty w
okolicach szkół i przedszkoli,
rozdajemy ulotki na placach za-
baw, ale kontaktujemy się z ro-
dzicami także na lokalnych fo-
rach internetowych dla rodzi-
ców czy poprzez portale społecz-
nościowe.

CCoo ttrrzzeebbaa zzrroobbiićć,, aabbyy wwzziiąąćć
uuddzziiaałł ww BBaabbyy MMaammaa WWyymmiiaa-
nniiee??

Po prostu przyjść. Nie trzeba
przynosić swoich rzeczy, można
odkupić te wyprzedawane po
okazyjnych cenach przez innych
rodziców. Nie ma żadnych opłat
wstępnych czy wcześniejszych
zapisów. Wystarczy tylko poja-
wić się na miejscu między go-
dziną 11:00 a 14:00 (im wcze-
śniej, tym większe szanse na
lepsze zakupy!). Najbliższe spo-
tkanie już 10 września, a wszel-
kie pytania czy sugestie można
kierować na adres: BabyMama-
Wymiana@gmail.com.

W niedzielę, 4 września wystartuje dziewiąta już edycja Onkobiegu. Impreza jak co
roku dedykowana jest wszystkim osobom zmagającym się z chorobą nowotworową.
W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu uczestników pozyskano od sponsorów
kwotę ponad 60 000 zł. Udział w biegu jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników odbędzie się o godzinie 11:30 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. Rozgrzewkę dla uczestników biegu poprowadzi mistrz olimpijski i ambasador
Onkobiegu Paweł Nastula. Organizację biegu wsparły także władze Ursynowa –  wydarzenie uzyskało
dofinansowanie ze środków dzielnicy. 

„To unikalny w skali Warszawy bieg, którego celem jest pomoc dla osób, które podejmują
najtrudniejszą walkę w życiu – o własne zdrowie i życie. Charytatywny Onkobieg jest wyrazem
wsparcia dla chorych jak i ich rodzin. Myślę, że formuła połączenia sportu i działalności charytatywnej
pobudza zainteresowanie społeczne i zwiększa szeroko rozumiane zaangażowanie” – mówi o biegu
zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

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 nawet
hulajnoga. Każdy uczestnik sam decyduje o całkowitym czasie przebywania na trasie Onkobiegu jak
i technice. Jak co roku dla każdego uczestnika przygotowana będzie pamiątkowa koszulka, a na mecie
czekał będzie medal. Podczas biegu przewidziane są konkursy dla najmłodszych oraz wydarzenie
artystyczne, koncert.

Cel jak zwykle jest szczytny. „Razem pobiegniemy po zdrowie pacjentów chorych onkologicznie i
ich rodzin. Mamy także nadzieję na wspólne pobicie ubiegłorocznego rekordu, który wyniósł 11 421
km, co przełożyło się na pozyskanie od sponsorów kwoty ponad 60 000 zł. Z roku na rok systematycznie
rośnie liczba kolejnych osób, które są zmuszone do konfrontacji z jedną z kilkudziesięciu odmian
mięsaka” – podkreślają organizatorzy wydarzenia. 

Imprezie biegowej towarzyszą stoiska edukacyjne podnoszące jakość i poziom wiedzy na temat
nowotworów, a także promujące badania profilaktycznych. Od 9 lat pracownicy Centrum Onkologii,
pacjenci i ich bliscy udowadniają, że tylko dzięki wspólnym staraniom można zdziałać naprawdę wiele.
„Radość, wzruszenie, szczera chęć niesienia pomocy, wola walki, rywalizacja, zabawa, relaks… tak
wiele emocji towarzyszy uczestnikom każdego Onkobiegu. Każdy, kto pojawia się na trasie Onkobiegu,
ma ze sobą dobre serce, które jest otwarte dla potrzebujących”– wskazują organizatorzy wydarzenia.

Dziewiąta edycja Onkobiegu przed nami

Niedzielnie bieganie pod Centrum Onkologii

Rozmawiamy z Magdaleną Pietroń z Projektu Ursynów

Co mamy dla mamy
W drugą sobotę września ursynowscy rodzice po raz
kolejny spotkają się podczas cyklicznego wydarzenia
Baby Mama Wymiana, w trakcie którego będzie można
kupić, sprzedać czy wymienić ubranka dziecięce i za-
bawki. Rozmawiamy z Magdaleną Pietroń z Projektu
Ursynów, organizatorką BMW.
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Prawniczo-urzędnicza ośmiornica oplatała warszawski ratusz od lat

Przestępczość zorganizowana w... gabinetach
Hanna Gronkiewicz -Waltz
zwolniła w trybie dyscyplinar-
nym trzech urzędników stołecz-
nego Biura Gospodarki Nieru-
chomościami, w tym dyrektora
Marcina Bajko i jego zastępcę
Jerzego Mrygonia. Dla warsza-
wiaków na bieżąco śledzących
dziką reprywatyzację w stolicy
jest to wyłącznie powód do
śmiechu. 

B o faktycznie jest się z czego
śmiać, ponieważ nagły zryw
pani prezydent, która przez

ponad 10 lat biernie przyglądała się
bezprawiu, to nic innego jak komedia
dell`arte w najlepszym włoskim wyda-
niu. Postacie tej komedii noszą dwa ro-
dzaje masek – poważne i komiczne.
Przez lata HGW miała na twarzy maskę
poważną, czyli wszystko jest w porząd-
ku, nic złego w mieście się nie dzieje,
urzędnicy są nadzwyczaj kompetent-
ni, więc należą im się godziwe apanaże
(pan Bajko ponoć rocznie zarabiał 260
tys. zł), jak również wysokie premie za
dobrze wykonywaną robotę, i tym po-
dobne peany. Kilka dni temu pani pre-
zydent zmieniła maskę na komiczną i
zaczęła wciskać warszawiakom tak
zwany szkolny kit. Nagle okazu-
je się, że mianowani przez nią
i mocno hołubieni urzędni-
cy wysokiego szczebla są
jednak “be” i należy ich
przepędzić z ratusza z
wilczym biletem.   

H GW – pyta-
na przez
dzienni-

karzy czy czuje poli-
tyczną odpowie-
dzialność za to, co
dzieje się z repry-
watyzacją w War-
szawie – odpowie-
działa przecząco. –
Za sytuację w związ-
ku z reprywatyzacją
w Warszawie odpowia-
dają przede wszystkim
urzędnicy – zakomuniko-
wała dostojnie. I takie wła-
śnie jest rozumienie polityki
przez polskich polityków –
funkcja jak najwyższa, odpowie-
dzialności zero. Odżegnując się pu-
blicznie od jakiejkolwiek odpowiedzial-
ności za radosną twórczość działającej
latami pod jej prezydenckim nosem
ośmiornicy, HGW urąga wszelkim po-
litycznym kanonom obowiązującym w
cywilizowanym świecie. Bo tylko ktoś
wyjątkowo naiwny lub niemający bla-
dego pojęcia o procesie reprywatyzacji
może sądzić, że jedynym złem w War-
szawie było BGN. 

T o biuro to tylko jedno z ogniw
w łańcuchu gigantycznego
przekrętu, wbrew pozorom

wcale nie najważniejsze. W bardzo pro-
stym mechanizmie skonstruowanym
w celu łatwego dorabiania się na mająt-
ku Warszawy głównym napędem są
kancelarie prawnicze dysponujące du-
żymi pieniędzmi, znakomitymi kontak-
tami politycznymi nie tylko w stolicy, a
przede wszystkim wiedzą niedostępną
przeciętnemu zjadaczowi chleba. Ta
wiedza to znajdująca się w BGN i nieza-
bezpieczona przed ingerencją z ze-
wnątrz baza danych wszystkich war-
szawskich nieruchomości – grunto-
wych, budynkowych i lokalowych – z
uwzględnieniem tych, które objęte są
roszczeniami. Jest to wiedza warta set-
ki milionów złotych.

W ładze każdej wielkiej me-
tropolii, szczególnie w bo-
gatej Europie, traktują tego

rodzaju bazę (rejestr) jak oczko w gło-
wie i strzegą dostępu do niej tak, jak
strzeże się dostępu do skarbca w naro-
dowych bankach. Specjalnym progra-
mem komputerowym kieruje zaufany
administrator, który rejestruje każdą
próbę dostępu. System  przechowuje
dane, który z uprawnionych urzędni-
ków, kiedy i w jakiej sprawie korzystał
z bazy. Tych danych nie można wykaso-
wać, dzięki czemu w razie potrzeby ła-
two ustalić kim był petent i czy jego za-
interesowanie daną sprawą (nierucho-
mością) było uzasadnione czynnościa-

mi służbowymi. HGW i jej koledzy z za-
rządu miasta nie pomyśleli o urządze-
niu tak szczelnego systemu, a może po
prostu nie chcieli pomyśleć. Któż to wie?
Przez tak ewidentne zaniechanie nie
sposób dzisiaj ustalić, czy rejestr war-
szawskich nieruchomości nie został sko-
piowany. Moim zdaniem jest w 100
proc. pewne, że jednak został i przeka-
zano go w prywatne ręce, ponieważ
bez tak głębokiej wiedzy nie sposób
prowadzić reprywatyzacyjnego bizne-
su. A to, że niektóre kancelarie prawne
miały ścisłe, często biznesowe powiąza-
nia z wysokimi rangą urzędnikami
BGN, co zostało już udowodnione, tyl-
ko uwiarygadnia taką tezę.  

J ak wyżej napisałem, motorem
reprywatyzacyjnego mechani-
zmu są prawnicy. To oni – ma-

jąc dostęp do bazy danych – wyłuski-
wali najtłustsze kąski, ustalali na-
zwiska spadkobierców i
albo odkupowali
od nich

roszczenia za
bezcen, albo też
urządzali wycieczki do tzw.
rajów podatkowych i tam  mocowali
kuratora, czyli plenipotenta dla właści-
ciela bądź spadkobiercy danej nieru-
chomości. Po powrocie do kraju na-
stępował kolejny etap – ustanowienie
kuratora przez polski sąd. Mówi się
dzisiaj o dwóch bardzo uczynnych sę-
dziach, którzy nie zważając na to, że
spadkobierca mógł mieć 113 lat bez
większego problemu ustanawiali dla
niego kuratora mającego siedzibę na
Holenderskich Antylach. Tymi panami
powinien zająć się osobiście minister
sprawiedliwości, ponieważ ludzie ci
hańbią nasz wymiar sprawiedliwości.
Kolejny krok to BGN, gdzie wniosek
od zaprzyjaźnionej kancelarii rozpa-
trywano błyskawicznie, podczas gdy
inni, jak na przykład pan Tadeusz Koss,
musieli walczyć o  odebrane w 1945 r.
rodzinne nieruchomości całymi latami
i kierować skargi do Trybunału w
Strasburgu. 

A le to nie koniec złodziejskie-
go procederu. Zwrot nieru-
chomości wielkiej wartości,

zlokalizowanych w najlepszych punk-
tach stolicy państwa, nie mógł odby-
wać się bez zaakceptowania decyzji
reprywatyzacyjnej przez zarząd mia-
sta. O tym media w ogóle nie piszą, ale
ja namawiam prokuratorów i agen-
tów CBA do przejrzenia protokołów z
posiedzeń zarządu Warszawy – kto w
nich uczestniczył, jakie kwestie oma-
wiano, czy były zdania odrębne, etc. A
na tym wcale nie koniec. Co bowiem z
tego, że dużym nakładem sił i środ-
ków ktoś otrzymuje zwrot atrakcyjnej
działki w sąsiedztwie PKiN, skoro jest

ona atrakcyjna tylko z nazwy? Trzeba
jeszcze tak zadziałać, by można było na
niej wybudować obiekt komercyjny,
najlepiej wieżowiec o funkcji miesz-
kaniowo - biurowej. Gdzie sporządza
się projekty miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego? W Biu-
rze Architektury i Planowania Prze-
strzennego m. st. Warszawa. Gdzie się
je uchwala, by stały się lokalnym pra-
wem? Na sesji rady miasta. I tak się
dziwnie stało, że radni Platformy Oby-
watelskiej nie pozwolili panu Kosso-
wi postawić niskiego pawilonu han-
dlowego na odzyskanej działce u zbie-
gu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej,
a wspaniałomyślnie zezwolili świeżo
upieczonym właścicielom działki po
drugiej stronie PKiN, w rejonie Emilii
Plater, na wybudowanie 240-metro-

wego wieżowca, godząc się tym sa-
mym na całkowite zaburzenie układu
urbanistycznego w tym miejscu. 

P rzywołując powyższe, chcę
uzasadnić moją tezę, że w War-
szawie funkcjonuje  reprywaty-

zacyjna ośmiornica, której członkami
są urzędnicy stołecznego ratusza (nie
tylko z BGN), ktoś z zarządu miasta i z
Rady Warszawy, kto tym wszystkim po-
tajemnie kieruje (ponoć tą szarą emi-
nencją jest jeden z wiceprezydentów,
który totalnie podporządkował sobie
HGW), kilku sędziów, prokuratorów i
notariuszy oraz mecenasi z kancelarii
prawnych wyspecjalizowanych w sku-
powaniu roszczeń.  Całkowicie oderwa-
na od rzeczywistości HGW popełniła i
nadal popełnia masę błędów, które go-
dzą nie tylko w nią samą, ale przede
wszystkim w wizerunek jej partii. Kolo-
salnym błędem było np. zorganizowa-
nie konferencji prasowej, która nie prze-
widywała udzielania odpowiedzi na py-
tania dziennikarzy. Głupotą było przy-
woływanie rzekomych błędów poprzed-
nika, czyli Lecha Kaczyńskiego. – Tak sa-
mo nie wiedziałam co się dzieje, jak nie
wiedział Lech Kaczyński, kiedy w 2003
r. wydawana była decyzja dotycząca
działek w alei Waszyngtona – ujawniła
HGW podczas ostatniego briefingu. To
prawda, tyle że niepełna. 

P rezydent Lech Kaczyński
zwolnił wtedy dyscyplinarnie
Marka Kolarskiego, ówczesne-

go dyrektora stołecznego Biura Go-
spodarki Nieruchomościami, Geode-

zji i Katastru, uznając, że urzędnik ten
przekroczył swoje uprawnienia. Zdy-
misjonował go i odmówił podpisania
aktu notarialnego z firmą “Projekt S”.
Oburzyło to wiceprezydent Dorotę Sa-
fjan, której Kolarski podlegał. Broniła
decyzji swojego podwładnego i poda-
ła się do dymisji, która została przez
Lecha Kaczyńskiego przyjęta. Dzisiaj
warto przypomnieć tę “reprywatyza-
cję”, ponieważ praktycznie jest ona
kalką opisywanej obecnie w gazetach
“reprywatyzacji” super atrakcyjnej
działki obok PKiN z przedwojennym
adresem Chmielna 70. 

W dniu 17 września 2003 r.
Marek Kolarski podpisał
decyzję, której efektem by-

ło przekazanie spółce „Projekt S“ pra-
wa wieczystego użytkowania 32 ha Ro-
dzinnych Ogrodów Działkowych

(ROD) przy al. Waszyngtona za
opłatą 426 tys. złotych

(sic!). W lutym
1949 r.

bezskutecznie
ubiegała się o to sa-

mo spółka „Nowe Dzielni-
ce“, która przed wojną skupowała w
tym rejonie miasta grunty na cele
mieszkaniowe. Tak się ciekawie złoży-
ło, że nieaktywna aż do 1999 r. spółka
nagle ożyła i zdecydowała się sprze-
dać „Projektowi S“ roszczenia do tego
terenu za 1 mln zł, podczas gdy jego
wartość rynkowa wyceniona była na
około 140 mln. Wyjątkowym zbiegiem
okoliczności dwóch członków zarządu
reaktywowanych „Nowych Dzielnic“
było w momencie sprzedaży roszczeń
członkami założycielami spółki „Pro-
jekt S“, w której posiadali połowę
udziałów. Można więc powiedzieć, że
sprzedawali roszczenia sami sobie.
Smaczku dodaje fakt, iż wcale nie by-
ło pewne, że „Nowe Dzielnice“ miały
prawa do tego gruntu, ponieważ księ-
gi wieczyste mogące to potwierdzić by-
ły niekompletne (zniszczone bądź po-
rwane strony). Warto również dodać,
że „Nowe Dzielnice“ jako spółka bel-
gijska otrzymały w 1975 r. na mocy
międzypaństwowego porozumienia
polsko - belgijskiego odszkodowanie
od rządu PRL za tę utraconą po wojnie
nieruchomość. Mimo to Kolarski pod-
pisał decyzję reprywatyzacyjną.

P o interwencji prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego do sprawy
włączyła się prokuratura, skła-

dając wniosek do sądu o unieważnienie
decyzji uwłaszczeniowej. W 2009 r.
NSA uznał, że ratusz nie wyjaśnił
wszystkich wątpliwości zanim podjął
decyzję o zwrocie 32 ha ogródków
działkowych przy al. Waszyngtona i
zwrócił sprawę urzędnikom do powtór-
nego rozpoznania. Wyrok był prawo-

mocny i oznaczał, że z rąk spółki nale-
żącej do kieleckiego dewelopera Mi-
chała Sołowowa wymknął się drogo-
cenny grunt. Należy dodać, że zastępcą
Kolarskiego był wtedy Marcin Bajko,
który jako nieumoczony w tę aferę zo-
stał w sposób naturalny powołany na
stanowisko dyrektora BGN. Sam Kolar-
ski wywodzi się z kręgów prawniczych,
dzisiaj prowadzi firmę “M&M Usługi
Doradcze Kolarski Marek” oferując
kompleksowe doradztwo z różnorod-
nych obszarów prawnych.

W racając do HGW, to można
stwierdzić, że jej najwięk-
szym błędem było, moim

zdaniem, objęcie przez nią osobistego
nadzoru nad BGN po odejściu z ratusza
wiceprezydenta Andrzeja Jakubiaka,
który w 2011 r. został powołany na
funkcję przewodniczącego Komisji Nad-
zoru Finansowego. Przejmując bowiem
pod swoje skrzydła BGN, wzięła tym
samym na siebie pełną odpowiedzial-
ność za funkcjonowanie tego biura. I
na nic zda się dzisiaj zwalanie całej wi-
ny za mnożące się afery na urzędników
niższego szczebla. Stare przysłowie mó-

wi, że gdy nie ma kota, myszy harcu-
ją. W stołecznym ratuszu kota albo

nie było, bo wykładał na wyższej
uczelni, albo też drzemał zu-

pełnie nieświadomy, że
szczury zaczynają pod-

gryzać fundamenty je-
go siedziby. W tej sytu-

acji obwinianie szczu-
rów za dokonane
spustoszenia jest
bezzasadne i po
prostu śmieszne.

P rokuratu-
ra bada
obecnie 9

decyzji reprywaty-
zacyjnych wyda-
nych przez BGN.

Jedną z nich jest
opisywana przez

Passę od ponad
dwóch lat decyzja o

zwrocie nieruchomości
przy ul. Narbutta 60. Pro-

kuratura Krajowa, konkret-
nie Departament ds. Przestęp-

czości Gospodarczej, poinformo-
wała nas, że śledztwo w sprawie

niedopełnienia przez Jerzego Mrygo-
nia obowiązków służbowych w spra-
wie reprywatyzacji nieruchomości Na-
rbutta 60, prowadzone przez Prokura-
turę Rejonową Warszawa Mokotów,
zostało przekazane do dalszego pro-
wadzenia Prokuraturze Regionalnej
we Wrocławiu w Wydziale I ds. Prze-
stępczości Gospodarczej. Ktoś wreszcie
pomyślał i odciął mokotowskich i śród-
miejskich prokuratorów od badania
przekrętów w BGN. 

M uszę przyznać, że ogromnie
mnie to cieszy. Dlaczego?
Ano dlatego, że mokotow-

scy i śródmiejscy stróże prawa usiłowa-
li za wszelką cenę rozwodnić sprawę
Narbutta 60, co wykazała analiza akt
dokonana w lipcu br. przez Prokuratu-
rę Okręgową w Warszawie. Odmawia-
no na przykład wszczęcia postępowania
bez przeprowadzenia jakiejkolwiek
czynności w sprawie, nawet nie przyję-
to ustnego zawiadomienia o przestęp-
stwie. Jeśli już wszczęto dochodzenie
bądź śledztwo, błyskawicznie je uma-
rzano. Umarzaniem i na przemian wsz-
czynaniem postępowań zajmowała się
m. in. prokurator będąca żoną urzędu-
jącego wiceburmistrza Mokotowa. By-
ły zastępca prokuratora rejonowego na
Mokotowie w wyjątkowo bezczelny
sposób poinformował naszą gazetę, że
prokuratura nie jest zobowiązana do
odnoszenia się w jakikolwiek sposób
do krytyki prasowej. Postawił w ten
sposób siebie oraz instytucję, w której
służy, ponad prawem, ponieważ art. 6,
pkt. 2 ustawy Prawo Prasowe w spo-
sób bardzo jasny odnosi się do tej kwe-
stii. Tylko ten jeden przykład daje obraz
trudności, z jakimi borykaliśmy się, by
nad wyraz podejrzana reprywatyzacja
została gruntownie zbadana.  Dzisiaj
zaczynamy wierzyć, że sprawiedliwości
wreszcie stanie się zadość. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
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W niedzielę, 4 września odbędzie się drugi spektakl w ramach cyklu „Bajki na trawie” pt. ”Jak ocalić
las”. Aktorzy Teartu Jumaja będą czekali na najmłodszych mieszkańców dzielnicy o godz. 14.00 w parku
„Moczydełko” na Kabatach przy ul. Stryjeńskich. Na zakończenie zostaną przeprowadzone konkursy
i animacje nawiązujące do treści bajki. Organizatorem cyklu „Bajki na trawie” jest Urząd Dzielnicy
Ursynów.  Główną bohaterką przedstawienia jest mała dziewczynka – Marysia, pomagająca zwierzętom
ocalić las, który ma zostać zniszczony z powodu powstającego w tym miejscu supermarketu. Marysia
początkowo zaśmieca las i niszczy przyrodę, ale gdy poznaje żyjące tam zwierzęta (żabę, biedronkę
i stonogę) postanawia im pomóc. Dziewczynka zaczyna doceniać piękno lasu i sens dbania o przyrodę.
Scenariusz został tak skonstruowany, aby młodzi widzowie od początku utożsamili się z główną
bohaterką,  a potem wraz z nią przeszli  „lekcję” dbania o przyrodę.  

Carsharing, czyli miejska
wypożyczalnia samocho-
dów w przyszłym roku po-
jawi się w Warszawie. Sys-
tem ma dać mieszkańcom
stolicy alternatywę dla po-
siadania własnego auta.

– Na początek będzie to od
300 do 500 niskoemisyjnych sa-
mochodów, dostępnych dla
wszystkich posiadających pra-
wo jazdy i zarejestrowanych w
systemie. Takie systemy działają
z powodzeniem już w kilkudzie-
sięciu miastach Europy. Teraz
czas na Warszawę – mówi Jacek
Wojciechowicz, wiceprezydent
Warszawy. 

Zarząd Dróg Miejskich rozpo-
czął właśnie poszukiwania fir-
my, której udzieli koncesji na ob-
sługę systemu publicznych aut. 

Usługa będzie polegała na
bezobsługowym, krótkotermi-
nowym wypożyczaniu samocho-
dów. Aby skorzystać z pojazdu,
trzeba będzie się zarejestrować
w systemie (potwierdzając po-
siadanie prawa jazdy) i znaleźć
lub zarezerwować wolny pojazd.
Wypożyczanie będzie maksy-
malnie proste – za pomocą apli-
kacji mobilnej, strony www lub
infolinii. Samochody nie będą
zaparkowane na dedykowanych
stacjach, można je będzie wypo-
życzyć i oddać w dowolnym le-

galnym miejscu parkingowym
obejmującym co najmniej dziel-
nice Mokotów, Ochota, Praga
Południe, Praga Północ, Śród-
mieście, Wola i Żoliborz. Korzy-
stając z auta, można się będzie
poruszać także poza tą strefą.

Opłata za wypożyczenie bę-
dzie skalkulowana tak, by było
ono konkurencyjne w porówna-
niu do sporadycznego korzysta-
nia z własnego auta. A ostatecz-
na stawka zostanie określona w
negocjacjach pomiędzy miastem
a firmami zainteresowanymi
prowadzeniem systemu. Co
ważne, będzie to jedyna opłata
jaką ponosi użytkownik – nie
trzeba będzie płacić za benzynę
czy parkowanie w strefie płat-
nego parkowania, odpadną też
koszty typowe dla utrzymania
własnego auta: serwis, ubezpie-
czenie, utrata wartości pojazdu
itd. Dla osób korzystających z
auta sporadycznie, kilka razy w
miesiącu, wypożyczenie miej-
skiego samochodu będzie więc
bardzo opłacalną alternatywą.

Podstawowym celem wprowa-
dzenia publicznych aut jest para-
doksalnie… zmniejszenie liczby
samochodów w centrum miasta.
Już dziś jest ich w Warszawie po-
nad 600 na 1000 mieszkańców, a
liczba ta z każdym rokiem rośnie.
W Berlinie, gdzie carsharing dzia-

ła z powodzeniem od lat, samo-
chodów jest niemal 2 razy mniej,
a ich liczba stale maleje. 

Dlaczego tak się dzieje? Moż-
liwość wypożyczenia samocho-
du na przystępnych warunkach
może zachęcić osoby korzystają-

ce z auta sporadycznie do zmia-
ny przyzwyczajeń. Jeden  samo-
chód publiczny może zastąpić
dziesięć prywatnych samocho-
dów – tak stało się w wielu mia-
stach Europy. Ich właściciele, ko-
rzystający dotąd z własnych po-
jazdów kilka razy w miesiącu,
decydują się na sprzedaż auta –
ponieważ koszty jego utrzyma-
nia są wyższe niż okresowy wy-
datek na wypożyczenie miejskie-
go samochodu. Inni rezygnują z
zakupu drugiego samochodu dla
rodziny i zamiast tego korzysta-
ją z carsharingu. System jest też
atrakcyjną ofertą dla tych firm,
które muszą korzystać z auta w
centrum, a nie chcą ponosić
związanych z tym kosztów.

Firmy zainteresowane prowa-
dzeniem systemu mają teraz 45
dni na zgłoszenie się do nego-
cjacji. Po ich zakończeniu, praw-
dopodobnie na początku 2017
r., planowane jest podpisanie
umowy z koncesjonariuszem. Z
publicznych samochodów bę-
dzie więc można skorzystać już
w przyszłym roku. M P

Przez kolejne cztery lata za obsługę sys-
temu Veturilo będzie odpowiadała spół-
ka Nextbike Polska, podpisano już umo-
wę w tej sprawie. Z nowych rowerów i
terminali będzie można korzystać już od
1 marca 2017 r.

– Cieszę się z tego, że przez cztery kolejne lata
znów będziemy współpracowali z naszym spraw-
dzonym partnerem Nextbike Polska. W przyszłym
roku Veturilo czekają poważne zmiany. Pojawi
się 100 nowych wypożyczalni, w tym 10 z rowe-
rami elektrycznymi i na ulice wyjedzie aż o 1500
rowerów więcej. Co ważne będą to zupełnie nowe
rowery i terminale – mówi Jacek Wojciechowicz,
wiceprezydent Warszawy.

Obecnie z rowerów miejskich korzysta już po-
nad 410 tys. osób a rowery są wypożyczane śred-
nio co 10 sekund. W ciągu 4 lat użytkownicy sko-
rzystali z niego blisko 8 milionów razy. Aż dwie
trzecie warszawiaków wysoko ocenia Veturilo.
System działa od 2012 r. – dotychczasowa umo-
wa z operatorem wygasa z końcem 2016 r.

– Czas, jaki upłynął od momentu uruchomienia
Veturilo, to lata świetlne na płaszczyźnie rozwo-
ju technologii. Warszawski Rower Publiczny był
flagowym projektem i wzorem do naśladowania
dla polskich i zagranicznych systemów: wizytowa-
li go choćby goście z Barcelony, Budapesztu czy
Madrytu. Ostatnie lata zapewniły nam niezbędne
doświadczenie, które jest bezcennym kapitałem w
kontekście zarządzania tak zaawansowanym pro-
jektem. W przyszłym roku w Warszawie wykona-
my prawdziwy skok technologiczny. Nowe Vetu-
rilo będzie w ścisłej czołówce największych i naj-
nowocześniejszych sieci wypożyczalni w Europie
– dodaje Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike
Polska, operatora Veturilo.

Nowa umowa będzie obowiązywała na lata
2017-2020. Użytkowników czekają zmiany. Licz-

ba stacji wzrośnie do 300 a rowerów do 4455.
Nowe wypożyczalnie staną przede wszystkim w
Śródmieściu, Pradze i na Woli. Stacje będą tutaj
rozmieszczone gęściej, średnio co ok. 200 m. Wię-
cej stacji pojawi się również na Mokotowie, Pradze-
-Południe czy Targówku, odległość między nimi
będzie wynosiła średnio ok. 500 m. Kilka nowych
stacji trafi do dzielnic położonych dalej od centrum
- m. in. na Białołękę, Bielany i Bemowo.

Nowinką będą rowery elektryczne. Pojawią w
10 dedykowanych stacjach w rejonie Powiśla i
Traktu Królewskiego. Rozwijana będzie sieć rower-
ków dziecięcych – 6 specjalnych stacji, na których
będzie można wypożyczyć mniejszy rower dla
swojego dziecka pojawi się w pobliżu parków. Do
45 zwiększy się liczba dostępnych tandemów.

Rowery zostaną wyposażone w dodatkowy ha-
mulec ręczny, wyższą i wygodniejszą kierownicę
dopasowaną do osób o większym wzroście, dzwo-
nek obrotowy wsuwany na kierownicę, bagażnik
przedni i szerokie siodełko. Sztyca siodełka będzie
wyposażona w podziałkę, pozwalającą dopasować

wysokość do wzrostu. Na rowerze zostanie
umieszczony również kod QR umożliwiający szyb-
kie wypożyczenie bez korzystania z terminali.

Nowy system będzie znacznie wygodniejszy
dla użytkowników. Terminale będą wyposażone
w nowoczesne, kolorowe wyświetlacze z ekra-
nem dotykowym i obsługą płatności zbliżenio-
wych oraz w uniwersalną pompkę rowerową.
Wprowadzona zostanie możliwość wypożycza-
nia i zwrotu rowerów za pomocą aplikacji mobil-
nej. Każdy stojak będzie miał diodę, sygnalizują-
cą czy dany rower jest sprawny i można go wypo-
życzyć.

Z nowych rowerów i stacji warszawiacy będą
mogli korzystać już od 1 marca 2017 r. Koszt funk-
cjonowania systemu w latach 2017-2020 to 44,8
mln zł brutto.

Historia Mniej Znana to cykl spacerów tematycznych po pałacu oraz ogrodach, po
wystawach stałych i czasowych adresowanych do odbiorców dorosłych.

Wydawać się może, że park w Wilanowie został stworzony jedynie przez naturę. W rzeczywistości
miała ona jednak pomocników w postaci projektantów, którzy nadali kształt pałacowym ogrodom.
Ich projekty są odzwierciedleniem panujących w poszczególnych epokach trendów. Pokazują też
obowiązujące wtedy style ogrodowe. Bywa, że prace ludzkiej ręki zostały tak zamaskowane, iż w ogóle
ich nie widać, co świadczy o prawdziwym mistrzostwie projektantów. 

4 września planowany jest spacer „Architekt w ogrodzie” podczas którego można będzie odszukać
wiele charakterystycznych wyróżników nadających urokliwy charakter ogrodom. Uczestnicy znajdą
również wskazówki, na co zwracać uwagę, chcąc dorównać kunsztowi projektantów.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Spacer po Wilanowie 

Miejskie samochody w przyszłym roku

Nowe rowery i terminale

Kolejne przedstawienie plenerowe
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Samo pozyskanie atrakcyjnej działki w Warszawie to jeszcze nic...

Czy tak powstaje afera gruntowa?

P r o f .  d r  h a b .  L e c h  K r ó l i k o w s k i

Wieczorem 29 sierpnia 2016 r.
wysłuchałem w telewizji TVN
wywiadu red. Katarzyny Kolen-
dy-Zaleskiej z Ryszardem Petru.
Oczywiście, nie mogło nie paść
pytanie, czy pani prezydent
Hanna Gronkiewicz-Waltz po-
winna podać się do dymisji.  Pe-
tru odpowiedział, że należy po-
czekać na dalsze ustalenia, a
przede wszystkim na stwierdze-
nie, czy nieprawidłowości przy
zwrocie działki przy „Chmielnej
70” były jedynym takim przy-
padkiem, czy to tylko jeden z
wielu przykładów. 

Jest mało prawdopodobne, aby
Ryszard Petru czytał tygodnik
„Passa”, na łamach którego red.

Tadeusz Porębski pokazał ze szczegółami
(i udowodnił) inny przypadek, który zo-
stał  rozpracowany w tzw. dziennikar-
skim śledztwie, m. in. dlatego, że Poręb-
ski jest niemalże sąsiadem opisywanej
posesji przy ul. Narbutta 60. O tym przy-
kładzie ogólnokrajowe publikatory mil-
czą, albowiem wyjątkowo niechętnie się-
gają do tzw. prasy lokalnej. Tadkowi
chciało się zająć cudzą sprawą, której po-
święcił wiele czasu, ale także naraził się
mokotowskiej prokuraturze i policji, nie
wspominając o aferzystach, którzy stra-
cili miliony. Jestem przekonany, że ta-
kich Porębskich jest niewielu, toteż do
szerokiej opinii publicznej docierają jedy-
nie sprawy podnoszone przez „Gazetę
Wyborczą”, czyli do czytelników dociera
jedynie  przysłowiowy czubek góry lo-
dowej. Zapoznałem się także ze stanowi-
skiem pani prezydent Gronkiewicz-Waltz,
która rozwiązała  Biuro Gospodarki Nie-
ruchomościami (dalej – BGN) oraz naka-
zała dyrektorom, zastępcom dyrektorów
oraz naczelnikom komórek organizacyj-
nych Urzędu m. st. Warszawa związa-
nych z oddawaniem nieruchomości, skła-
danie tzw. oświadczeń majątkowych.

Zdziwiła mnie ta decyzja. To jest
zwykłe mydlenie oczu. Problem
jest bowiem znacznie szerszy.

Uważałem i uważam, że osoba, która
przez ostatnich 10 lat rządzi Warszawą,
doskonale wie, iż zwrot działek jest jedy-
nie ostatnim etapem w precyzyjnym i
długofalowym działaniu wyspecjalizo-
wanych gangów „mecenasów”. Zasada
jest prosta. Jeżeli fachowca zapytać, ile
kosztuje określona działka, to odpowie,
że proporcjonalnie do tego, co na danej

działce można wybudować. Jest to od-
wieczna i podstawowa zasada przy obro-
cie działkami budowlanymi.  Co znaczy
„proporcjonalnie? Zazwyczaj jest to oko-
ło10 procent inwestycji. Jeżeli na działce
Chmielna 70 można wybudować obiekt
wysokości Pałacu Kultury, to działka ma
wartość 160 milionów złotych. Obszerny
trawnik na Placu Trzech Krzyży dla inwe-
stora nie ma wartości, albowiem (naj-
prawdopodobniej) nikt nigdy nie wyda
pozwolenia na wybudowanie tam czego-
kolwiek. Przykładem może być także
działka pana Tadeusza Kossa na narożni-
ku Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej,
która w planie zagospodarowania wid-
nieje, jako „zieleń publiczna”, toteż na
odzyskanej przez niego działce stoi tylko
kilka kiosków. Tak więc podstawową
sprawą test to, aby na upatrzonej działce
można było budować i to dużo. O tym nie
decyduje jednak BGN, ale miejscy plani-
ści, przy jakimś niewielkim udziale (świa-
domym lub nie) radnych Rady m. st. War-
szawa.  To przecież radni  uchwalili plan
przygotowany przez Biuro Architektury
i Planowania Przestrzennego, który prze-
widuje możliwość wybudowania wła-
śnie w tym miejscu (Chmielna 70) 250-
metrowego wieżowca. Moim zdaniem,
zarządzeniem pani prezydent powinni
być więc objęci nie tylko urzędnicy BGN,
ale także całego pionu architektoniczno-
-urbanistycznego, albowiem bez ich
udziału nie da się „wygospodarować” od-
powiednio „wydajnych” działek.

W iedzę o działkach posiada
przede wszystkim Biuro
Geodezji i Katastru, toteż

żaden potencjalny inwestor nie może
zlekceważyć także tej komórki organiza-
cyjnej. Do tego grona należy koniecz-
nie dodać pracowników służb ochrony
zabytków, którzy mają ogromny wpływ
na wydanie „odpowiednich” warunków
zabudowy  i zagospodarowania terenu.
Jednym ze sztandarowych przykładów
„odpowiednich” działań z tego zakresu
jest wybudowanie ogromnego czarnego
budynku, prawie vis a vis dawnego CDT-
u (Smyka)  w Alejach Jerozolimskich.
Budynek wzniesiony został na skraw-
kach przedwojennych prywatnych dzia-
łek, ale przede wszystkim na jezdni i
chodnikach ulicy Brackiej, wpisanej już
w 1965 r. do rejestru zabytków. 

Mniej więcej do połowy lat 70.
XX w. pomiędzy dawnym
Centralnym Domem Towa-

rowym (CDT) a budynkiem, na którego
parterze mieściły się biura Orbisu, ist-
niało przejście dla pieszych przez Aleje
Jerozolimskie. Był to fragment bardzo
ruchliwego ciągu komunikacji pieszej
pomiędzy rejonem Placu Trzech Krzyży
oraz rejonem centrum handlowego u
zbiegu Kruczej, Brackiej, Chmielnej (Rut-
kowskiego), Zgody i Szpitalnej (istnieje
ponoć projekt przywrócenia tego przej-
ścia). Historycy twierdzą, iż ciąg ten jest
fragmentem bardzo starej drogi, która
wiodła z grodu w Jazdowie w kierunku
północno-zachodnim. Jego śladami w

Warszawie są m. in. ulice: Wiejska, Brac-
ka, Zgoda, Bagno oraz na Woli ul. Wol-
ność. Wszystkie one są skośne w odnie-
sieniu do prostokątnej siatki ulic w cen-
tralnej części Warszawy. Zakłada się, że
ten prastary trakt powstał zanim pojawi-
ło się warszawskie Stare Miasto. Z tego
względu 1 lipca 1965 r.  ulica Bracka zo-
stała wpisana pod numerem „24” do re-
jestru zabytków w kategorii: „Założenia
urbanistyczne ulic i placów”. 

T ak więc  niezaprzeczalnym fak-
tem jest istniejąca od 1965 r.
prawna ochrona ulicy Brackiej

(jako całości), o czym wiedziały władze
samorządowe stolicy, projektant, a naj-
prawdopodobniej także inwestor. W tym
miejscu należy zwrócić uwagę także na
rolę architektów, którzy muszą bardzo
ściśle współpracować z inwestorami.
Zdarza się jednak tak, że profesorowie ar-
chitektury wykładający studentom m.
in. etykę zawodu architekta są jedno-
cześnie projektantami obiektów, które
ewidentnie są niezgodne z obowiązują-
cym prawem. Takie czasy! Na wiosnę
2009 r. na Brackiej rozpoczęły się prace
budowlane przy wznoszeniu dużego
obiektu, m. in. w miejscu dawnego pawi-
lonu „Chemii” oraz przyległego parkin-
gu, który zajmował fragment dawnej
jezdni  ulicy Brackiej. Bardzo szybko upo-
rano się z problemami technicznymi i
na wybranym miejscu stanął potężny
czarny budynek, który zmienił układ
urbanistyczny tego fragmentu stolicy.

Zrealizowanie przy Brackiej, na
podstawie pozwolenia na bu-
dowę nr WRR-I/W-7144-

ŚC/33/D-1554/05 :”budynku usługo-
wo-handlowego z parkingiem w pod-
ziemiu” – moim zdaniem jest w sprzecz-
ności z decyzją o wpisaniu tej ulicy (jako
całości) do rejestru zabytków.  Nie słysza-
łem jednak, aby kierownicy służb konser-
watorskich zgłosili ten fakt w Prokuratu-
rze. Nie było także głośnych protestów.
Milczały jak zaklęte organizacje skupia-
jące architektów i urbanistów, a prze-
cież zniszczono chroniony prawem układ
urbanistyczny, który przetrwał 700 lat!!!
Tak więc – w mojej opinii – obowiązek
składania oświadczeń majątkowych po-
winien objąć w Urzędzie Warszawy
wszystkich, którzy mają wpływ na pro-
cesy inwestycyjne w stolicy, a nie tylko
tych, którzy dysponują mieniem.

Wtytule niniejszego tekstu na-
pisałem: „Afera gruntowa”,
ale ze znakiem zapytania.

Postawiłem ten znak, albowiem w stoli-
cy istnieje od dziesięcioleci zasiedziały
układ miejskich urzędników różnych
specjalności (biur), którzy wręcz intu-
icyjnie rozumieją intencje innych (kole-
gów), niezbędnych w procesie inwesty-
cyjnym. Jest to układ tak znakomicie do-
grany, że śledztwo radnych Rady War-
szawy, śledztwo Prokuratury i CBA jedy-
nie przesunie w czasie realizację określo-
nych „tematów”. Moim zdaniem ten
„ciąg technologiczny” jest nienaruszalny.
Obym się mylił!!!

WW cchhwwiillii rroozzppoocczzęęcciiaa bbuuddoowwyy ww 22000099 rr.. iissttnniiaałłaa wwzzrrookkoowwaa łłąącczznnoośśćć ppoommiięęddzzyy ooddcciinnkkaammii BBrraacckkiieejj ppoo
oobbuu ssttrroonnaacchh AAlleeii JJeerroozzoolliimmsskkiicchh..

SSttaann ppoo zzrreeaalliizzoowwaanniiuu iinnwweessttyyccjjii..

TTaabblliiccaa iinnffoorrmmaaccyyjjnnaa nnaa mmiieejjssccuu bbuuddoowwyy

PPllaann LLiinnddlleeyyaa 11889966 rr..
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PPAASSSSAA:: PPrroossiimmyy oo iinnffoorrmmaaccjjęę
oo ppaańńssttwwaa oorrggaanniizzaaccjjii–– oodd kkiieeddyy
ddzziiaałłaa,, iillee oossóóbb uucczzeessttnniicczzyy ww jjee-
ggoo pprraaccaacchh??

KKAARROOLLIINNAA CCHHOOJJKKAA-BBAA-
RRTTOOSSZZKKOO:: Fundacja Hospicjum
Onkologiczne św. Krzysztofa od
ponad 26 lat niesie bezpłatną
pomoc ludziom, którzy u kresu
życia bardziej niż kiedykolwiek
potrzebują, troski, serdeczności
i poczucia bezpieczeństwa. Ta
pomoc jest możliwa dzięki zaan-
gażowaniu i wielkiemu sercu
darczyńców i wolontariuszy. W
skali roku 120-osobowy zespół
(lekarze, pielęgniarki, fizjotera-
peutki, psychologowie oraz
ksiądz kapelan) otacza bezpłat-
ną opieką ponad 3000 pacjen-
tów (w hospicjum stacjonarnym
jest to około 1000 osób, w hospi-
cjum domowym około 2000
osób). Licznie pomagają wolon-
tariusze, którzy wraz z całym
zespołem towarzyszą pacjento-
wi i jego bliskim w tej trudnej
drodze. 

JJaakkiimmii sspprraawwaammii zzaajjmmuujjee ssiięę
ppaańńssttwwaa oorrggaanniizzaaccjjaa??

W skali roku przyjmujemy
pod opiekę ponad 3000 pacjen-
tów. Zapotrzebowanie na opiekę
hospicyjną jest naprawdę duże.
Mimo, że mamy jedno z więk-
szych hospicjów stacjonarnych
(38 łóżek), nie jesteśmy w stanie
niestety przyjąć pod opiekę
wszystkich potrzebujących. Re-
alizujemy zatem również opiekę
długoterminową w domach, co
również pomaga nam pozyski-
wać środki na działalność.
Oprócz opieki medycznej nasza
placówka realizuje wiele innych
celów: mamy własną poradnię
leczenia bólu, prowadzimy
wspomnianą opiekę długoter-
minową w domach, mamy dział
szkoleń. W tej chwili zapraszamy
do zapisów na bezpłatny kurs
opiekuna medycznego. Jego ro-
la w opiece zdrowotnej rośnie i
widzimy zapotrzebowanie na te
kwalifikacje. Zdarza się, że na
kurs przychodzą osoby pragną-
ce mieć wiedzę, która pomoże
im np. zająć się własnymi rodzi-
cami, kiedy zajdzie taka potrze-
ba. 

Ludzie słysząc słowo „hospi-
cjum”, często widzą „śmierć” i
„cierpienie”, a my jesteśmy do-
mem, gdzie z największą staran-
nością i uwagą opiekujemy się
ludźmi, w trudach ich życia. Na-
wet jeśli to są ich ostatnie chwi-
le. Nasze hospicjum to nie umie-
ralnia! To miejsce, w którym

dbamy o godne życie każdego
człowieka. To miejsce, w którym
pomagamy cieszyć się każdą
chwilą życia, aż po jego kres. Na-
sze doświadczenie uczy, że za-
pewniając chorym komplekso-
wą i pełną opiekę, dbając o wy-
pełnienie czasu różnorodną ak-
tywnością, częstokroć sprawia-
my, że zmienia się życie ich i ich
rodzin. W tym pomagają nam
wolontariusze.

JJaakkiiee kkoonnkkrreettnnee ddzziiaałłaanniiaa ssąą
ppooddeejjmmoowwaannee?? JJaakk ppoommaaggaacciiee??

W ramach działań Fundacji
prowadzimy również Poradnię
Medycyny Paliatywnej i lecze-
nia bólu. Tu udzielane są odpłat-
nie świadczenia zdrowotne dla
pacjentów onkologicznych (le-
czenie bólu oraz innych obja-
wów nowotworowych, wykony-
wanie zabiegów przeciwbólo-
wych) oraz pacjentów nieonko-
logicznych. Ludziom wydaje się
że choroba musi wiązać się z
cierpieniem, a to nieprawda, dla-

tego zapraszamy do indywidual-
nych konsultacji. 

W Poradni działa również
Punkt konsultacyjny „Medycz-
na Marihuana”. Inicjatywa ta ma
na celu m. in. pomoc osobom
stosującym preparaty zawiera-
jące marihuanę do celów lecz-
niczych w uzyskiwaniu informa-
cji na temat leczenia oraz anali-
zę doniesień naukowych doty-
czących medycznych zastoso-
wań marihuany. Rolą punktu
konsultacyjnego jest ponadto
gromadzenie danych pozwala-
jących na racjonalne kreowanie
„polityki” państwa i służby zdro-
wia wobec stosowania marihu-
any do celów medycznych.

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa rree-
aagguujjąą nnaa PPaańńssttwwaa aakkttyywwnnoośśćć??

Z biegiem czasu mieszkańcy
Ursynowa przekonują się, że
warto nam pomagać w podej-
mowanych działaniach (piknik
„Odczarowanie hospicjum”, Po-
la Nadziei, msze święte, pozy-
skiwanie 1%, Akcja „18,60 by
żyć”, kontakty z darczyńcami in-
dywidualnymi i firmami). Wy-
zbywają się lęku przed przekro-
czeniem bram hospicjum. Wcho-
dzą do środka i dziwią się, że nie
wkraczają w progi szpitalne. Ur-
synowianie zatem coraz chętniej
odpowiadają na nasze apele –
wzbudzenie zaufania i otwarto-
ści na prośby wymaga czasu. 

Zapraszamy do kontaktu z na-
mi. Jest tak wiele obszarów, w ja-

kich można się udzielać i zrobić
coś dobrego w tym zaganianym
świecie. Koordynatorem wolon-
tariatu jest pani Iwona Miller,
która  umiejętnie potrafi skiero-
wać potencjalnego wolontariu-
sza na drogę zgodną z jego po-
glądami, zainteresowaniami i
predyspozycjami. 

JJaakkiiee pprroojjeekkttyy uuddaałłoo ssiięę zzrree-
aalliizzoowwaaćć??

Projekt to wielkie słowo. Na-
szą siłę budujemy jednak na ba-
zie wielu, wcale nie hucznych
działań, które tworzą spójną,
harmonijną całość. Aby zaistnieć
w umysłach ursynowian przez
cały rok inicjujemy wydarzenia,
w których każdy będzie mógł
znaleźć coś dla siebie. Staramy
się kierować nasze akcje zarów-
no do dzieci, kształtując od mło-
dego postawę otwartości na dru-
giego człowieka, jak i osób doj-
rzałych oraz w sile wieku.

Rok 2016 to dla nas czas bar-
dzo pozytywnych efektów, które

oczywiście osiągnęliśmy dzięki
zaangażowaniu wielu instytucji
(przedszkoli, szkół, kościołów,
osób prywatnych). W akcji „Po-
la Nadziei” wzięło udział 29
przedszkoli i szkół (ponad 700
dzieci!) uzyskując dla hospicjum
kwotę ponad 67 tys. zł! Z 1%
otrzymaliśmy od podatników
kwotę większą niż rok wcześniej,
aż  45 tys zł. Parafianie, podczas
zorganizowanych w 10 kościo-
łach mszy świętych, przekazali
kwotę 54 tys. zł. Podczas pikni-
ku „Odczarowanie hospicjum”
do naszych skarbonek odwie-
dzający wrzucili 8 tys. zł.

Coraz śmielej kontaktują się
również z nami osoby pragnące
włączyć się w wolontariat. I tu
pozwolę sobie przypomnieć, że
wolontariat w hospicjum to nie
tylko towarzyszenie pacjentowi,
ale wsparcie podczas organizacji
i realizacji wydarzeń, lub też
podczas prac biurowych/admi-
nistracyjnych. Obszarów jest nie-
malże nieskończona ilość. 

Zapraszamy na naszą stronę
internetową www.fho.org.pl
oraz na fanpage na facebook

https://www.facebo-
ok.com/fundacjahospicjumon-
kologiczne/, gdzie znajdą Pań-
stwo wszelkie informacje o ho-
spicjum i zobaczą jak wiele się u
nas dzieje. 

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy nnaa nnaajjbblliiżżsszząą
pprrzzyysszzłłoośśćć ??

Nieustannie staramy się po-
zyskiwać wsparcie finansowe i
rzeczowe angażując się w prze-
różne wydarzenia. W najbliższą
niedziele np. pojawimy się na
„Wielkiej Ursynowskiej”, pod-
czas której pozyskiwać będzie-
my środki na działanie hospi-
cjum. Dziękujemy Burmistrzo-
wi Dzielnicy Robertowi Kempie
za życzliwość i otwartość na
współpracę. Taka relacja to przy-
jemność! Najbliższa przyszłość
to druga już edycja „Pól Na-
dziei”, która wystartuje we wrze-
śniu, w grudniu zaś odbędzie się
„Parada świąteczna”, która rów-
nież na stałe zawitała w naszym
kalendarzu. Wiele się dzieje i

musi, ponieważ za pomocą róż-
norodnych akcji chcemy ośmie-
lić społeczeństwo do bezintere-
sownego wsparcia. 

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa
mmooggąą wweesspprrzzeećć wwaasszzee ddzziiaałłaa-
nniiee ??

Zachęcamy do kontaktu: z ko-
ordynatorem wolontariatu, z
opiekunem darczyńców, z na-
szym biurem - panią Karoliną.
Wspierać nas można w tak wie-
lu obszarach. Do każdego stara-
my się podejść z elastycznością,
ze względu na różnice  w tempe-
ramencie, osobowości,  bagażu
życiowym i doświadczeniu za-
wodowym. Prosimy, pamiętaj-
cie o nas, wspierajcie nas dro-
dzy Ursynowianie – chcemy być
pięknym wyróżnikiem dzielni-
cy, a siła tkwi w grupie. Dzięki
darczyńcom, wolontariuszom i
oczywiście personelowi może-
my budować naszą siłę i kumu-
lować energię.

WW nnaassttęęppnnyymm nnuummeerrzzee „„PPaass-
ssyy”” pprrzzyybblliiżżyymmyy hhiissttoorriięę kkoolleejjnneejj
oorrggaanniizzaaccjjii..

Wszelkie publikowane dokumenty demograficzne
jednoznacznie wskazują na dramatycznie rosnącą
populacje ludzi w najstarszych grupach wiekowych.
Nasza  dzielnica,  która w przyszłym roku uroczyście (o
co zabiegałam) obchodzić będzie swoje 40-lecie
również wpisuje się w  tę tendencję. Stąd Rada
Seniorów.

Postrzegana  zawsze jako dzielnica młodych, już od dawna
zmienia swoja strukturę demograficzną, w której wyraźnie
można zauważyć starzenie się ursynowian. Podobnie liczną

grupę osób zasługujących na szczególne wsparcie ze strony władz
samorządowych można zauważyć również w całej Warszawie.
Uznano, iż seniorzy powinni mieć swoją reprezentację, która
społecznie będzie pełnić rolę konsultacyjno-doradczą  wobec władz
w każdej dzielnicy.

W ubiegłej kadencji (jesienią 2014) zostały zmienione
statuty dzielnic poprzez wprowadzenie zapisu o
możliwościach powołania rad seniorów. Nowe władze

dzielnicy były bierne wobec utworzonych możliwości prawnych, nie
podjęły tematu i dlatego też, z inicjatywy radnych  Klubu Nasz
Ursynów, w 2015 roku zawnioskowaliśmy o powołanie Rady
Seniorów w naszej dzielnicy. Od chwili zgłoszenia naszego wniosku
do uchwalenia statutu Rady Seniorów i wreszcie rozpoczęcia
procesu naboru do Rady mija właśnie 19 miesięcy. Ursynów jako
ostatni  dołączy do innych dzielnic, w których rady seniorów działają
już od dawna. 

M iejmy nadzieję, że tak długie oczekiwanie ( niczym
nieusprawiedliwione, o czym pisałam na łamach Passy)
w naszej dzielnicy na dokument pozwalający na

ukonstytuowanie się Rady Seniorów nie zniechęci mieszkańców
Ursynowa do zgłoszenia  swojego udziału w pracach na rzecz
seniorów. Ursynowscy seniorzy stanowią liczną grupę
współmieszkańców, którzy już niejednokrotnie dali wyraz swojej
odwagi i determinacji  wobec władz dzielnicy w zabieganiu o swoje
postulaty. Przykładów jest wiele, przypomnę tylko sprawę Wolnego
Uniwersytetu Ursynowa zainicjowanego w kadencji 2010-20144
przez prof. Lecha Królikowskiego i próbę likwidacji przez obecne
władze samej idei Uniwersytetu, a później cieszących się ogromnym
zainteresowaniem zajęć z historii sztuki. Warto o tym pamiętać, tym
bardziej, że obecny zarząd dzielnicy kontynuuje liczne inicjatywy
na rzecz seniorów zapoczątkowane w poprzedniej kadencji, mimo
że do niektórych odnosi się dość niechętnie.

Wielu z naszych mieszkańców zdaje sobie sprawę, że
aktywność seniorów w wielorakich zajęciach,
spotkaniach nie wyczerpuje wszystkich potrzeb

społecznych. Musimy już teraz myśleć o  zabezpieczeniu gruntów
na Ursynowie pod niezbędną infrastrukturę, która zaspokajać
będzie potrzeby samotnych osób starszych i niepełnosprawnych. 

R odzice dzieci niepełnosprawnych wciąż czekają na
realizację projektu BP 2014 domu dla potrzeb osób
niepełnosprawnych z całodobowymi miejscami

interwencji kryzysowej, o który w naszej dzielnicy zabiegają prawie
20 lat.  Bez silnej reprezentacji seniorów w naszej dzielnicy wiele
spraw zgłaszanych i ważnych dla osób starszych może okazać się
“niemożliwe “ do zrealizowania przez decydentów. Musimy się
zmotywować i stworzyć silną reprezentację seniorów świadomych
swoich praw i umiejących konsekwentnie dążyć do ich realizacji.
Czas na zgłaszanie kandydatów do Rady Seniorów określony przez
Zarząd dzielnicy ubiega 23 września br. Warunki, które powinien
spełniać kandydat do rady, określa statut, dostępny wraz z innymi
obowiązującymi dokumentami  na stronie internetowej urzędu
dzielnicy. Osoby, które nie korzystają z komputera, powinny mieć
możliwość zapoznania się z materiałami bezpośrednio w urzędzie
dzielnicy. Seniorzy ursynowscy stają przed szansą zadbania o
sprawy ich dotyczące w myśl znanego powiedzenia “ nie czekaj co
Ursynów może Ci dać – powiedz co Ty możesz dać dla Ursynowa”.
Musimy zadbać, aby słuszne postulaty mieszkańców były
wysłuchane i poważnie traktowane przez władze dzielnicy. Czas na
Seniorów.

E w a  C y g a ń s k a
R a d n a  K l u b u  N a s z  U r s y n ó w

Zdaniem radnej...

Czas na 
seniorów  

Rozmawiamy z Karoliną Chojka-Bartoszko

Wszystko dla dobra pacjentów

Wsparcie dla Fundacji 
4 września br. odbędzie się bieg „Wielka Ursynowska”.

Zachętą do udziału w tych wyjątkowych zawodach jest
fakt, że „Wielka Ursynowska” ma charakter charytatyw-
ny - w tym roku wsparcie otrzymuje ursynowska Funda-
cja Hospicjum Onkologiczne im. Świętego Krzysztofa.



1 2

Piórem Derkacza

Rafał Majka
kkoollaarrzz sszzoossoowwyy ,, bbrrąązzoowwyy mmeeddaalliissttaa oolliimmppiijjsskkii zz RRiioo

Kadencja to słowo, które oznacza określony przez prawo okres pełnienia funkcji. Okazuje się,
że takim określeniem sprawozdawcy wyścigu zaczęli określać jazdę kolarza. Kadencja to słowo
dźwięczne i jak okazuje się wieloznaczne. Jazda na dobrej „kadencji”,  to przecież nic innego jak
jazda na odpowiednim biegu. Zawodnik dopasowuje przełożenia w rowerze do konfiguracji te-
renu, szybkości jazdy, jak i własnych możliwości fizycznych.  Patrząc na ostatnie sukcesy Rafa-
ła Majki, wszyscy chcielibyśmy, aby kadencja tego zawodnika w kolarstwie szosowym  trwała
jak najdłużej. J e r z y  D e r k a c z

Powiedzenie: obyś żył w ciekawych czasach – nabiera ostatnio szczegól-
nego znaczenia. Czasy mamy rzeczywiście ciekawe. Oto jesteśmy świad-
kami wydarzeń politycznych i zjawisk społecznych, jakie większości z nas

nie przyszłyby do głowy. Rozkładowi ulega dotychczasowa scena polityczna, a to,
co wchodzi na jej miejsce, zaskakuje nawet wytrawnych obserwatorów. W naszym
kraju następują procesy, o których nam się nie śniło. Najistotniejsze, że Polacy budzą się z długie-
go letargu. Zaczynają tworzyć prawdziwe społeczeństwo obywatelskie, a co najważniejsze odzysku-
ją pamięć. Pamięć o własnej historii. Pamięć o naszych klęskach, ale i o ludziach, którzy byli niezłom-
ni w dążeniu do wolnej Polski. 

Często jest to pamięć bolesna i trudna do zaakceptowania, bo nasza historia obfituje w wiele trau-
matycznych doświadczeń. Trzeba się z tym balastem uporać, by móc na tym, co było, budować przy-
szłość. Nie da się ignorować historii ani zamieść pod przysłowiowy dywan. Zawsze spod niego coś
wyjdzie. Nie do się o historii zapomnieć ani udawać, że się nie wydarzyła. Nie pozwolą na to coraz
liczniejsze rzesze Polaków, którym dzieje naszego kraju są bliskie, a zwłaszcza nie pozwolą żyjące
jeszcze osoby, które były uczestnikami względnie naocznymi świadkami historycznych wydarzeń.
Nie pozwoli też na to młode pokolenie, które szukając własnej tożsamości i wzorców do naślado-
wania, odnajduje je w osobach bohaterskich powstańców warszawskich, czy żołnierzy wyklętych. 

Walczyli oni z dwoma okupantami, mimo niesprzyjających Polsce okoliczności geopolitycznych.
„Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba” – tych słów Danuty Siedzikówny„Inki”, sa-
nitariuszki i łączniczki V Brygady Wileńskiej AK, wypowiedzianych przed tragiczną śmiercią, nikt,
kto czuje się Polakiem, nie może zapomnieć. Została zamordowana przez komunistyczny aparat re-
presji. Miała wtedy 17 lat. Egzekucja odbyła się w piwnicy gdańskiego więzienia 28 sierpnia 1946

roku. Została skazana na śmierć i
rozstrzelana razem z Feliksem Sel-
manowiczem „Zagończykiem”, żoł-
nierzem III, a potem V Brygady Wi-
leńskiej AK, której dowódcą był ma-
jor Zygmunt Szendzielarz „Łupasz-
ka”. Wyrok został wykonany przez
pluton egzekucyjny, dowodzony
przez ppor. Franciszka Sawickiego.

Szczątki zamordowanych odnalazł zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka pod płytami chodnika na
Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. W 70. rocznicę śmierci dwojga bohaterów odbył się uro-
czysty pogrzeb z udziałem najwyższych władz państwowych. 

Historia tej dwójki zamordowanych akowców zatoczyła szerokie koło. Nie powiodły się próby wy-
mazania ich z pamięci przez powojenny aparat komunistycznej władzy. Ukryte szczątki zostały od-
nalezione. Paradoksalnie, tragiczne losy obojga zamordowanych zapewniły im trwałe miejsce w pan-
teonie naszych bohaterów. Po 70 latach historia upomniała się o należną im pamięć. 

Znamienne były słowa prezydenta RP Andrzeja Dudy, wypowiedziane podczas uroczystości po-
grzebowych, że pogrzeb „Inki” i „Zagończyka” nie jest przywróceniem im godności, bo oni tej god-
ności nigdy nie utracili, ale przywróceniem godności Polsce i Polakom. To na nas bowiem spoczy-
wa obowiązek pamiętania o naszych bohaterach. 

W dniu 28 sierpnia 2016 r. przywróciliśmy pamięć należną bohaterom i wykonaliśmy krok w kie-
runku odbudowania fundamentów państwa opartych na prawdzie. Powinniśmy dołożyć wszelkich
starań, aby wiedza o tym, co się wydarzyło, nie uległa zapomnieniu i nie była zakłamywana dla do-
raźnych potrzeb politycznych. Historia powinna w szerszym zakresie niż dotąd wrócić do szkół. Na
pochwałę zasługują wszelkie inicjatywy wspomagające wiedzę historyczną. 

Cenne są projekty pomagające poznać i zrozumieć często zawiłą i nierzadko skrywaną dotąd praw-
dę o naszych losach. Przykładem takich przedsięwzięć są płyty muzyczne i teledyski historyczne,
piosenki przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej, jak poświęcony „Ince” Danucie Siedzi-
kównie poruszający utwór Kasi Malejonek pt. „Jedna chwila” (słowa Michał Konarski, muzyka Da-
rek Malejonek i Maleo Reggae Rockers), pochodzący z płyty „Panny Wyklęte”. 

Wielką popularnością i zainteresowaniem cieszą się imprezy sportowe, biegi pamięci organizo-
wane w wielu miastach w Polsce i za granicą m. in. Tropem Wilczym, Bieg Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych.

Razem z przywróceniem pamięci bohaterom przywracane jest znaczenie słów: zdrada, bohater-
stwo. Kończy się w naszym kraju okres swoistej zbiorowej amnezji. A to, przy okazji rocznic tragicz-
nych wydarzeń jak wybuch II Wojny Światowej, może każdego Polaka napawać optymizmem. Naj-
wyższa ofiara, jaką wielu z naszych przodków złożyło w obronie ojczyzny, nie poszła na marne.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Przywrócić pamięć

„Polacy budzą się z długiego
letargu. Zaczynają tworzyć
prawdziwe społeczeństwo
obywatelskie, a co najważniej-
sze odzyskują pamięć”

Na pożegnanie wakacji z okazji rozpoczęcia roku szkolnego łami-
główka  do rozwiązania

Lubię wycieczki TRZY-CZTERY-TRZY-CZWARTE
Jeździć nad Wisłę, nad Odrę lub Wartę.
Lubię się włóczyć nad Narwią i Bugiem,

Albo nad morzem wejść na PIĄTE-DRUGIE.

I DRUGIE-SZÓSTE lubię szybowcowe.
By okolice wciąż poznawać nowe.

Zwiedzać zabytki, przynajmniej raz na rok, 
Chłonąć TRZY-JEDEN-JEDEN oraz barok.

Żona mi wprawdzie mówi, niby żartem,
Że mam dwie ręce, obie SIÓDME-CZWARTE,
W szafach PIĘĆ-SIÓDME, a choć drogi puste,

Mnie muszą przebiec czarne PIERWSZE-SZÓSTE.

Ja się nie zrażam. Nie jestem przesądny.
I wakacyjnych przygód jestem żądny.
Dziś się na łące chwilkę zatrzymałem.

I podziwiałem jak fruwały CAŁE.

RRoozzwwiiąązzaanniieemm sszzaarraaddyy jjeesstt hhaassłłoo ssiieeddmmiioossyyllaabboowwee.. 
Pomiędzy czytelników, którzy do niedzieli 5 września, nadeślą poprawne rozwiązanie na adres
wojdabrowski@onet.eu, rozlosujemy zbiór satyr drukowanych w Passie z autografem autora.

SZARADA WAKACYJNA

W o j t e k  D ą b r o w s k i

ROZPOCZYNA SIĘ XIII OGÓLNOPOLSKI 
FESTIWAL PIOSENKI RETRO 

im. MIECZYSŁAWA FOGGA
W najbliższą sobotę, 3 września, w 26. rocznicę śmierci Mieczysława Fogga, rozpocznie się kolejna

(już trzynasta) edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro. Inauguracja odbędzie się w War-
szawskim Fotoplastikonie (al. Jerozolimskie 51) o godz. 18.30, gdzie przygotowano okolicznościową wy-
stawę Wspomnienie o Mieczysławie Foggu (czynna będzie do 24 września w godz. 10-18 w dni powsze-
dnie od środy do soboty). Pradziadka wspominać będzie i wystawę otworzy Michał Fogg. Oprawę mu-
zyczną zapewni Maciej Klociński (laureat Złotego Liścia Retro’2013) i Wojciech Dąbrowski, dyr. art. OFPR.

Festiwal potrwa do niedzieli 2 października. W tym czasie odbędzie się ponad 50 imprez na terenie
całego kraju (poza Warszawą także w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Zielonej Górze, Ra-
domiu, Białej Podlaskiej, Zakopanem i in.). Na cykliczne imprezy zapraszają: Fotoplastikon warszaw-
ski (spotkania autorskie, wtorki, godz, 18.30), Lawenda&Jazz (al. Zjednoczenia 36, Wtorkowe kino w
stylu retro, godz. 19), kawiarnia Mała Ziemiańska (ul. Oleandrów 2/4, czwartki, godz. 18), kawiarnia
Sanacja (ul. Zgody 4, piątki, godz. 19). Finał konkursu wokalnego odbędzie się w Studiu Koncertowym
PR im. Agnieszki Osieckiej (ul. Myśliwiecka 3/5/7) w sobotę 17 września o godz. 17. Ponadto imprezy
festiwalowe odbędą się w kawiarni literackiej Banda inteligentów na Pradze (ul. Szwedzka 9, środa, 14
września, godz.18), kawiarni Retrospekcja (ul. Bednarska 28, wtorek 20 września, godz. 17), w Domach
Kultury Śródmieście (ul. Smolna 9, poniedziałek, 19 września, godz. 11) i Zacisze na Targówku (ul. Blo-
kowa 1, środa, 21 września, godz. 18), w pubach Lolek i Bolek na Polach Mokotowskich, w Klubie Księ-
garza (Rynek Starego Miasta 22, środa, 28 września, godz. 18) i na zakończenie w Ogrodzie Saskim (nie-
dziela 2 października). Ursynów zaprasza w ramach inauguracji Roku Kulturalnego 2016/17 do Nato-
lińskiego Ośrodka Kultury (Koncert Anny Dereszowskiej Już nie zapomnisz mnie, piątek, 16 września,
godz. 18) i do Domu Sztuki (spotkanie w Starym kinie ze Stanisławem Janickim, projekcja filmu Ludzie
bez jutra z 1921 roku, niedziela, 18 września, godz.18).. Na wspólne śpiewanie piosenek zaprasza Klu-
boteka Dojrzałego Człowieka (ul. Lanciego 13/9, czwartek, 22 września, godz. 18).

Szczegółowy program znajduje się na stronie spotkaniazpiosenka.org/Festiwal Piosenki Retro,
na facebooku i stronach internetowych poszczególnych organizatorów.

Dzieci i młodzież z Pracowni Sztuki
Dziecka,  jak co roku poprzez swoje pra-
ce komunikują się z odbiorcą. Doroczna
wystawa prezentowana  w Galerii Dzia-
łań, pokazuje świeże spojrzenie młodych
twórców na bardzo obszerny temat ja-
kim jest komunikacja. 

Mnogość pomysłów i sposób ich realizacji, obra-
zują komunikację jaka zachodzi pomiędzy ludż-
mi, zwierzętami  czy roślinami.  Takie spojrzenie na
świat, udowadnia  nam, że człowiek  mimo wielkich
dokonań cywilizacyjnych jest tylko małą cząstką te-
go świata. A przecież wszystko zaczęło się od sło-
wa, skierowanego do najbliższego otoczenia. W
miarę oddalania się ludzi od siebie, zmieniała się też
i komunikacja.  Transport  słowa pisanego i mówio-
nego, wymagało wiele trudu. Jak ważne musiały

być to słowa, które przenoszono na bardzo duże od-
ległości. W miarę rozwoju cywilizacji i postępu
technicznego,  komunikacja słowa i ludzi stała się
bardziej ogólnodostępna. Wiadomość wysłana z
jednego końca świata, w kilka sekund dociera wszę-
dzie. Zalewa nas mnogość słów, gdzie te najważniej-
sze wybijamy na czerwonym pasku. Tym cenniej-
sza jest postawa dzieci i młodzieży z Pracowni Sztu-
ki Dziecka, że potrafili pokazać w różnych techni-
kach tak ciekawy temat jakim jest komunikacja.  

Wystawę można zwiedzać przez cały wrzesień.
Galeria Działań ulica Marco Polo 1, czynna jest od
poniedziałku do piątku w godzinach 14 00 -  20 00.
Grupy szkolne  mogą zwiedzać wystawę w in-
nych godzinach, po wcześniejszym ustaleniu ter-
minu – tel. 22 643 65 37. Wstęp bezpłatny

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

Komunikacja w Galerii Działań
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Rozegraną 27 sierpnia na
torze w Baden - Baden
(Badenia - Wirtembergia)
gonitwę kategorii G3 (Pre-
is der Sparkassen Finan-
zgruppe) na dystansie
2000 m wygrał ogier Va
Bank trenowany na Słu-
żewcu przez Macieja Jani-
kowskiego. 

Było to już 12. z rzędu zwycię-
stwo tego konia, który w wieku
czterech lat nadal pozostaje nie-
pokonany. Pula nagród wynosi-
ła 55 tys. euro, za zwycięstwo
swego podopiecznego jego wła-
ściciele Janusz Piotr Zienkiewicz
i Barathbek Abdrakhmanow za-
inkasowali 32 tys. Tak oni, jak i
trener Maciej Janikowski, ze-
wsząd przyjmowali moc gratula-
cji. Nie bez powodu - była to
pierwsza wygrana trenowane-
go w Polsce konia w gonitwie
tak wysokiej kategorii w 150-let-
niej historii toru wyścigowego w
Baden - Baden. 

Va Bank idealnie poprowa-
dzony w dystansie przez młode-
go niemieckiego dżokeja  Marti-
na Seidla wygrał lekko bijąc o 1
1/2 długości faworyzowanego
wałacha Potemkina pod Eduar-
do Pedrozą. Reszta koni, którą
przyprowadził do celownika wa-
łach Felician z Andreasem Star-

ke w siodle, straciła do Potemki-
na aż 6 długości. Czas gonitwy
2`04.9 sek.  Kto obstawił zwycię-
stwo Va Banka, suto się obłowił:
w grze pojedynczej totalizator
zapłacił 72:10 euro, w zakładzie
dwójkowym 179:10, a w trójko-
wym aż  2.857:10. O sensacji na
torze w Baden - Baden poinfor-
mował m. in. poważny magazyn
Thoroughbred Daily News. Ręce
same składają się do oklasków,

kiedy przychodzi opisywać tak
spektakularny sukces. Kapelu-
sze z głów przed trenerem Jani-
kowskim, właścicielami konia
Janem Piotrem Zienkiewiczem
oraz Barathbekiem Abdrakhma-
nowem, młodym zdolnym dżo-
kejem Martinem Seidlem, no i
oczywiście przed wspaniałym
niepokonanym Va Bankiem. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o :  F a c e b o o k  E d y t a  W y ś c i g i  

W VII LOTTO Memoriale Kamili Skolimowskiej na Stadionie Narodowym dwukrot-
ny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski pożegnał się z polską pu-
blicznością, a w prezencie na odchodne dostał od młociarki Anity Włodarczyk re-
kord świata.

Na niedawnych Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro ten mieszkaniec Ursynowa zajął szóste
miejsce, co może uznać za sukces, jeśli się zważy jak bardzo w ostatnich latach dokuczyły mu kontu-
zje. Między innymi z tego powodu Tomasz postanowił zakończyć w tym roku sportową karierę. Po
występie w Memoriale Skolimowskiej czekają go jeszcze trzy starty: w Zurychu, Berlinie i Zagrzebiu. 

– Mając 35 lat, pora wreszcie zejść ze sportowej areny, co czynię z tym większą radością, że mam
już godnych następców w osobach wicemistrza Europy Michała Haratyka i mistrza świata juniorów
Konrada Bukowieckiego – stwierdził Majewski po zajęciu w memoriałowym konkursie drugiego
miejsca ze świetnym wynikiem 21,08 m. – Po raz pierwszy od czterech lat udało mi się przekroczyć
21 metrów, jakkolwiek mogę trochę żałować, że tej sztuki nie dokonałem w Rio. Niemniej jestem bar-
dzo zadowolony z ostatniego występu przed krajową publicznością, tym bardziej, że na trybunach
zasiadła moja najbliższa rodzina i wielu przyjaciół, zaś Anita Włodarczyk postarała się o rekord świa-
ta jakby na zamówienie. Nie mam też co narzekać, że po zdobyciu złotych medali olimpijskich w 2008
w Pekinie i w 2012 w Londynie nie zdołałem wejść już na podium w Rio, bo w domu żona przygoto-
wała mi niespodziankę: złoty medal, który dostałem właśnie od niej – powiedział na Stadionie Na-
rodowym uszczęśliwiony olbrzym z AZS AWF Warszawa.

W ostatnim czasie Tomasz błysnął nie tylko w kole do pchnięciu kulą, zanotował bowiem niezwy-
kle udany debiut jako komentator lekkoatletycznej Diamentowej Ligi w telewizji Polsat.

Sportową karierę zaczął jako piętnastoletni mieszkaniec podciechanowskiej wsi Słończewo i począt-
kujący uczeń w Ciechanowie, gdzie z uwagi na wzrost (2,04 m) i chudą sylwetkę przymierzano go
najpierw do koszykówki, a potem do trójskoku, nim wreszcie trener Witold Suski nie uczynił do dys-
kobolem. Z miotania dyskiem Tomasz jednak szybko zrezygnował i już w warszawskiej grupie trene-
ra Henryka Olszewskiego wyspecjalizował się w pchnięciu kulą, będąc w tej specjalności bezkonku-
rencyjny na gruncie polskim przez kilkanaście lat. Rekord kraju doprowadził do 21,95 m, a oprócz dwu
złotych medali olimpijskich sięgnął też po srebro mistrzostw świata (Berlin 2009) oraz złoto letnich
mistrzostw Europy (Barcelona 2010) i ME halowych  (Turyn 2009). 

W zaciszu domowym Majewski lubi podglądać nieboskłon za pomocą otrzymanego w prezencie
teleskopu. Jest też wielkim miłośnikiem kina i dobrej literatury. Żona Anna i syn Mikołaj to najwięk-
sza radość jego życia. M P

Rozmawiamy z Aidą Bellą, dyrektorem
Biura PR i Komunikacji Totalizatora
Sportowego

PPAASSSSAA:: NNiiee bbeezz dduummyy lluubbii ppaannii pprrzzyyppoommiinnaaćć,,
żżee TToottaalliizzaattoorr SSppoorrttoowwyy wwssppiieerraa ssppoorrtt ppoollsskkii jjuużż
oodd 6600 llaatt......

AAIIDDAA BBEELLLLAA:: Bo to był główny cel Totalizato-
ra od momentu jego powstania i ten cel pozostał
do dzisiaj. A Totalizator jest właścicielem marki
LOTTO, czyli sponsora VII Memoriału Kamili
Skolimowskiej na Stadionie Narodowym w War-
szawie. Totalizator dołącza do wielu wielkich wy-
darzeń sportowych w kraju. Przypomnę, że nie-
dawno był to wspaniały wyścig kolarski, 73. już
Tour de Pologne. Swoistą wisienkę na torcie sta-
nowiły dla nas Igrzyska Olimpijskie w Rio de Ja-
neiro, na których wreszcie udało się wyjść poza
zaklęty krąg 10 zdobywanych przez Polskę meda-
li. Byliśmy sponsorem generalnym reprezentacji
Polski na Rio i tylko można się cieszyć, że boha-
terami tej imprezy stali się uczestnicy VII LOTTO
Memoriału Kamili Skolimowskiej, a przede
wszystkim trójka, która zajęła miejsca na po-
dium: złota medalistka rzutu młotem Anita Wło-
darczyk, brązowy medalista tej specjalności Woj-
ciech Nowicki i srebrny medalista rzutu dyskiem
Piotr Małachowski. 

AAllee nnaa rreepprreezzeennttaaccjjii oolliimmppiijjsskkiieejj cchhyybbaa ssiięę wwaasszz
ssppoonnssoorriinngg nniiee kkoońńcczzyy......

Oczywiście, od tego sezonu sponsorujemy też
najwyższy przedział naszej ligi piłkarskiej, który
nosi nazwę LOTTO Ekstraklasa. Angażujemy się
wszędzie tam, gdzie jest najwyższy poziom spor-
towy, ale nie tylko. Nasza fundacja LOTTO Milion
Marzeń wspiera ukierunkowany na dzieci i mło-
dzież program Kumulacja Aktywności. 

SSkkaallaa rroozzwwiijjaanneejj pprrzzeezz wwaass pprroommooccjjii jjeesstt rrzzeecczzyy-
wwiiśścciiee bbaarrddzzoo dduużżaa,, bboo wwssppiieerraacciiee cchhoocciiaażżbbyy wwyy-
śścciiggii kkoonnnnee nnaa SSłłuużżeewwccuu......

Wszelkie formy jeździectwa sportowego są nam
bardzo bliskie. Totalizator pozostaje od lat dzierżaw-

cą toru służewieckiego. Sponsorujemy również pię-
ciogwiazdkowe zawody hippiczne CSIO w Sopocie. 

MMeemmoorriiaałł SSkkoolliimmoowwsskkiieejj bbyyłł zznnaakkoommiittąą ookkaa-
zzjjąą ddoo ppoowwiittaanniiaa nnaasszzyycchh bboohhaatteerróóww zz RRiioo pprrzzeezz
ppoollsskkąą ppuubblliicczznnoośśćć.. DDllaatteeggoo oobbookk AAnniittyy WWłłooddaarr-
cczzyykk,, PPiioottrraa MMaałłaacchhoowwsskkiieeggoo,, WWoojjcciieecchhaa NNoowwiicc-
kkiieeggoo ookkllaasskkiiwwaalliiśśmmyy zzłłoottee wwiioośśllaarrkkii MMaaggddaalleennęę
FFuullaarrcczzyykk-KKoozzłłoowwsskkąą ii NNaattaalliięę MMaaddaajj,, aa ttaakkżżee bbrrąą-
zzoowwąą mmeeddaalliissttkkęę ppiięęcciioobboojjuu nnoowwoocczzeessnneeggoo OOkkttaa-
wwiięę NNoowwaacckkąą......

Jak widać, w atmosferze olbrzymiego entuzja-
zmu, który towarzyszył ustanowieniu przez Anitę re-
kordu świata, powitanie naszych najznakomitszych
olimpijczyków okazało się strzałem w dziesiątkę.

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę,, oobbyy ookkaazzjjii ddoo ttaakkiicchh ppoo-
wwiittaańń bbyyłłoo jjaakk nnaajjwwiięęcceejj..

R o z m a w i a ł  M A C I E J  P E T R U C Z E N K O

Na kortach Legii przy Myśliwieckiej 4a
rozpoczął się doroczny turniej tenisowy
do lat 16 im. Bohdana Tomaszewskiego,
legendarnego sprawozdawcy sportowe-
go Polskiego Radia i Telewizji.

Bohdan Tomaszewski (1921-2015) sam był
przed wojną tenisistą Legii i w jej barwach zdo-

był wicemistrzostwo Polski juniorów. Karierę
sportową w najlepszym momencie przerwały
mu działania wojenne. W okresie okupacji hitle-
rowskiej w Polsce uczestniczył w rozgrywanych
nielegalnie turniejach (między innymi w Kon-
stancinie). Tuż po wojnie osiedlił się w Szczeci-
nie, reanimując tamtejszy tenis, a z czasem został
dziennikarzem sportowym, udzielającym się w
prasie, radiu i telewizji oraz piszącym  książki i
scenariusze filmowe. W roku 1968 zainicjował w
Warszawie młodzieżowy turniej tenisowy pod
swymi skrzydłami i w skali wielu lat przez tę im-
prezę przewinęło się mnóstwo talentów. W roku
2004 turniej wygrała dzisiejsza supergwiazda
Agnieszka Radwańska, uczestnicząca właśnie w
US Open.

Turniej im. Bohdana Tomaszewskiego (Toma-
szewski Cup) był przez czas długi rozgrywany na
kortach Warszawianki, ale ostatnio trzyma się Le-
gii. Po śmierci red. Tomaszewskiego dobrych du-
chem tych zawodów jest wdowa po nim – Izabe-
la Sierakowska-Tomaszewska, która dokonała ofi-
cjalnego otwarcia tegorocznego turnieju wraz z je-
go dyrektorem Jerzym Hertlem. Uczestnikami
turnieju są między innymi wychowankowie klasy
tenisowej Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej
na Ursynowie. Za faworytów gier singlowych tur-
nieju Tomaszewskiego uważa się reprezentantów
Rosji  – Daniellę Miedwiediewą i Romana Niega-
nowa. m p

Va Bank – to zawsze wygrana!

Majewski jest super na każdym polu!

Było co świętować na Stadionie Narodowym

Nasze Typy 3/4 września
SSoobboottaa
GGoonn.. II:: Matar, Mirlet, Abduhl, Farid Talatash
GGoonn.. IIII:: Dylayla, Mona Kerbili, Invicible Gunner, Jam Duke
GGoonn.. IIIIII:: Stefan, Monterey, Juan Luoo, Chirpy
GGoonn.. IIVV:: Temaxa, Miskela, Brisingr, Naf
GGoonn.. VV:: Great Chance, Shantaram, Karen, Kolada
GGoonn.. VVII:: Addis, Wasilew, Shadwan Al Khalediah, SS Mothill
GGoonn.. VVIIII:: Wioska, Bachus, Pasados, Pistolero
GGoonn.. VVIIIIII:: Inheritor, Finalistka, Nikus, Hard Work
GGoonn.. IIXX:: Dream Furion, Quezon Wings, Claudette, Chermalik
NNiieeddzziieellaa
GGoonn.. II:: Solin, Adanero, Amoreena, Jarmuż
GGoonn.. IIII:: Zazuzi Zazuza, Brendjelina, Eldora Bey, Ondina
GGoonn.. IIIIII:: Defar, Salien, Akinak, Gared
GGoonn.. IIVV:: Marie Lou, Sandor, Provednik Siver, Gerhard
GGoonn.. VV:: Thorn, Invicible Red, Lascadell, Pereditta
GGoonn:: VVII:: Kranti, Samba Pa Ti, Rainstorm, Jam Babinicz
GGoonn.. VVIIII:: Jafeel Athbah, Inextremo, Ajron, Yoav
GGoonn.. VVIIIIII:: Esther, Mimzy, Elmuna, Afera 

Turniej Bohdana Tomaszewskiego na Legii
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PPOOŻŻYYCCZZKKAA do 25 000 zł, 
Tel. 663-271-508

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

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

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

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

509-548-582
SSPPRRZZEEDDAAMM pilnie

ENCYKLOPEDIĘ GUTENBERGA
67 tomów. Tel. 512-150-359

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

AANNGGIIEELLSSKKII różne poziomy,
609-373-575

AANNGGLLIISSTTAA.. Absolwent UW,
wykładowca w wiodącej uczelni o
profilu ekonomiczno-prawnym.
Redagowanie, korekta i
konsultacje w zakresie prac
akademickich, pism urzędowych,
biznesowych, itp. Lekcje
indywidualne & komplety. 
Tel. 502-280-165; 
22 643-81-23

FFRRAANNCCUUSSKKII, 22 641-10-29;
797-346-233

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507-087-609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641-82-83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA doświadczona,

693-329-929
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

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

DDZZIIAAŁŁKKAA 3000 m2

w Prażmowie, 602-77-03-61
DDZZIIAAŁŁKKII Grabina, tanio, 

603-53-53-44

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

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

AAppaarrttaammeennttyy::
!WWaarrsszzaawwaa-Kabaty, ul. Jerzego

Zaruby, 5 pokoi o pow. 127 m2, 
V p. winda, 2000 r. bud., duży 
54 m2 taras, piwnica i garaż w
cenie. Zdjęcia i plan apartamentu
drogą mailową. Klimatyczne
mieszkanie w pięknej, cichej
okolicy, 300 m od lasu, blisko
metro. Apartament jak bajka. 
Cena 1 mln 350 tys. zł do
niewielkich negocjacji.

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

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

MMiieesszzkkaanniiaa::
!CCeennttrruumm, Al. Jerozolimskie,

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

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

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

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

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

! SSaaddyybbaa, 67 m2, ładne 3-pok.
mieszkanie do weścia - nie
wymaga remontu, I/IV, cegła,duży
taras, 2 piwnice i 2 miejsca
parkingowe. Okazyjna cena tylko
510 tys. zł.  

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

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

DDoommyy::
!DDoomm w Konstancinie

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

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

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

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

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

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

DDzziiaałłkkii::
!GGmmiinnaa Żabia Wola, działka

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

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

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

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

!ŻŻaabbiiaa WWoollaa - 10140 m2 działki
gruntu podzielone na 3 działki
budowlane: 2 x 3000 m2 i 1 x 4140
m2. Media: woda gminna, prąd,
telefon, własna oczyszczalnia
ścieków. Bez gazu. Działki w
otulinie lasu. Cena 60 zł za 1 m2 do
negocjacji.

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!DDoo wwyynnaajjęęcciiaa lokal 92 m2,

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

!KKuuppiięę llookkaallee handlowe,
najchętniej z najemcami, cała
Warszawa

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

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

!WWSSPPAANNIIAAŁŁYY lokal 50 m2

w wysokim standardzie na każdą
działalność. Stan idealny. Obecnie
w lokalu gabinet dentystyczny z
pełnym wyposażeniem. Cena 450
tys. z garażem. . Rewelacyjny
punkt tuż obok stacji Metro
Stokłosy, 601-720-840

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

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

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

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

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee

mmiieesszzkkaańń ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh ddoo 
kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

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

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

FFRRYYZZJJEERRCCEE, 501-143-827
PPAANNIIĄĄ do pracy w pracowni

garmażeryjnej Mysiadło, 
603-68-65-61

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ eekkssppeeddiieennttkkii,,
BBoobbrroowwiieecc ii GGoołłkkóóww,, wwyyssookkiiee
zzaarroobbkkii,, 550022-005599-000088

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ eekksseeddiieennttkkii,,
UUssttaannóóww,, wwyyssookkiiee zzaarroobbkkii,, 
550088-2233-8855-8866

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ eekksseeddiieennttkkii,,
UUssttaannóóww,, uummoowwaa,, 550022-005599-000088

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ nnaa ssttaałłee w
transporcie ( przeprowadzki )
pracownika w wieku 20-40 lat, 
(z samochodem na dojazd do
pracy), tel. 535-170-170

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY pomoc
nauczyciela w Szkole Podstawowej
nr 343, ul. Kopcińskiego 7,
Warszawa, tel. 22 643-84-54 w.22;
e-mail:
sp343@edu.um.warszawa.pl

SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa nnrr 331100
ul. Hawajska 7 

zatrudni od IX 2016r 
pomoc nauczyciela 

na 1/2 etatu 
tel. 22 641 24 88 

AANNTTEENNYY,, 603-375-875
BBEEZZPPYYŁŁOOWWEE cyklinowanie,

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, osobiście,
513-018-428

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642-96-16

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

DDOOMMOOFFOONNYY, 603-375-875
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507-153-734
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507-153-734

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA,, remonty, 
602-651-211

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KKOOMMPPUUTTEERRYY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

MMAALLAARRSSKKIIEE,, tapetowanie, 
22 644-94-55

MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 
505-73-58-27

MMAALLOOWWAANNIIEE mieszkań, 
605-083-202

MMAALLOOWWAANNIIEE mieszkań, 
728-426-345

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

NNAAPPRRAAWWAA pprraalleekk BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp.,
22 644-52-59, 501-122-888

NNAAPPRRAAWWAA 
TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW

502-288-514

PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNEE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

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

RREEMMOONNTTOOWWOO-BUDOWLANE,
ogrodzenia, 513-137-581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

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

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

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

UUKKŁŁAADDAANNIIEE kostki brukowej,
517-477-531

UUSSŁŁUUGGII mini koparką-
ładowarką, 517-477-531

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668-327-588

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

WWRRÓÓŻŻKKAA doświadczona, tanio,
501-623-919

WWRRÓÓŻŻKKAA FRIDA, 517-026-538,
Internet

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

LLEEKKAARRZZ seksuolog, 
22 825-19-51



1 5

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Jak prJak pr zzed ted t yygodniemgodniem
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje KKrryyssttyynnaa CCiieessiieellsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii..
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

W roku szkolnym 2016/2017
Dom Sztuki organizuje między in-
nymi następujące zajęcia arty-
styczne i rekreacyjne: aerobik dla
pań (od 15.09), balet dla dzieci
(od 9.09), breakdance (od 12.09),
indywidualne lekcje gry na gitarze
(od 1.09), jogę (od 5.09), naukę
gry na skrzypcach metodą Suzuki,
naukę języka włoskiego (od 1.10),
naukę gry w szachy (dla dzieci),
naukę salsy, taniec towarzyski dla
dzieci (od 20.09 – nowość w ofer-
cie!), taniec nowoczesny dla dzie-
ci (od 19.09 – nowość w ofercie!)
oraz zajęcia umuzykalniające dla
maluchów (od 7.09).

Dom Sztuki prowadzi już za-
pisy na taniec towarzyski i no-
woczesny dla dzieci. Na pozo-
stałe zajęcia uczestników zapi-
sują instruktorzy na pierwszym
spotkaniu.

Modelarnia Lotnicza (ul. Służ-
by Polsce 1) ogłasza nabór dzie-
ci, młodzieży i dorosłych na za-
jęcia modelarskie, które odby-
wają się od 1 września w dni ro-
bocze, w godz. 16.00-20.00.   

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Od 1 września 2016 ruszają
zapisy na zajęcia. Bogata oferta
placówki obejmuję m. in. zaję-
cia plastyczne, teatralne, bale-
towe. Zapisów można dokony-
wać telefonicznie pod numerem
(22) 855- 35- 17.

Zapraszamy serdecznie na In-
augurację Roku Kulturalnego
2016/17, którą uświetni werni-
saż wystawy „Przestrzenie Ma-
larskie” autorstwa Włodzimierza
Dawidowicza. Wernisaż odbę-

dzie się 15 września (czwartek)
o godzinie 17:00. Wstęp wolny.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

kurs fotograficzny - od 1.09
br. wtorki g.16:30*

* projekt “Kalejdoskop II edy-
cja” współfinansuje m.st War-
szawa, Dzielnica Ursynów

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

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

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

0011..0099..22001166,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz..
1188::0000 – Wernisaż wystawy Hanny
SZAFRAŃSKIEJ pt. PATCHWORKI 

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

1155..0099..22001166,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz..
1188::0000 – “Magia wzorów japoń-
skich” – prowadzenie: Ewa MA-
RYNOWSKA

KKlluubb JJAARR 
uull.. KKoońńsskkii JJaarr 66 

TTeell.. 778899 005522 882233

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

UUrrssyynnootteekkaa
uull.. ZZWWMM 55

tteell.. 2222 664488 1111 3322

WW ssoobboottęę 0033..0099 zapraszamy
na piknik rodzinny na pożegna-

nie lata. Impreza odbędzie się w
ogrodzie Biblioteki dla dzieci nr
11, przy ul. Fanfarowej 19. Pro-
gram:

1166::0000 - spotkanie autorskie w
cyklu Kuchnia i Literatura: o
zdrowej kuchni i zdrowym stylu
życia opowiedzą Karolina i Ma-
ciej Szaciłło, autorzy książek
(m.in. “Jak oczyścić swój orga-
nizm, czyli DETOKSY dla zdro-
wia i urody” oraz “Jedz i pracuj...
nad własnym zdrowiem”, które
będą do nabycia w atrakcyjnych
cenach). 

1177::0000 - zabawy integracyjne
dla dzieci pod hasłem “Letnie
dożynki ze Złotym Dukatem”-
wspólną zabawę oraz gry inte-
raktywne poprowadzą aktorzy
z teatru Złoty Dukat

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

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

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

0066..0099 –– wwttoorreekk – spotka-
nie dr. Piotrem Laskiem w
nowym cyklu „Inaczej o sztu-
ce” pt.: „Maski, potwory i
przywary. Sztuka romańska
mniej znana”

0088..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotka-
nie z prof. Andrzejem Karpiń-
skim w nowym cyklu „Miles
Polonus, czyli tajemnice, wzlo-
ty i upadki staropolskiej szko-
ły wojennej” pt.: „Cedynia, czy-
li o Mieszka I udanym wojen-
nym fortelu”

Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!!!

VAGABUNDUS
Niedziela 04.09.2016

(Puszcza Okuniewska)

Wycieczka rowerowa po te-
renach leśnych na wschód od
Sulejówka i Okuniewa na tra-
sie: Sulejówek Miłosna - Dłu-
ga Kościelna - Mrowiska - Ce-
zarów - Cięciwa - Rysie - Porę-
by - Gorzanka - Wólka Wy-
braniecka - Nowy Walercin -
Kąty Godziejewskie Pierwsze
- Ogromne i Bardzo Ładne
Wrzosowisko - Sulejówek Mi-
łosna (ok. 60 km po drogach
głównie terenowych, mogą
być odcinki piaszczyste)

NNaalleeżżyy zzaabbrraaćć zzee ssoobbąą jjeeddzzee-
nniiee ii ppiicciiee –– bbrraakk ggaassttrroonnoommiiii ii
sskklleeppóóww nnaa ttrraassiiee..

WWyyjjaazzdd pociągiem SKM li-
nii S2 z W-wy Lotnisko Chopi-
na o 09:05, W-wy Służewiec
o 09:09, W-wy Zach. o 09:21,
W-wa Śródm. o 09:28, W-wa
Wsch. o 09:37, W-wa Rem-
bertów o 09:45. Przyjazd do
Sulejówka Miłosnej o 09:57. 

ZZbbiióórrkkaa pprrzzeedd ssttaaccjjąą SSuullee-
jjóówweekk MMiiłłoossnnaa ppoo pprrzzyyjjeeźźddzziiee
ppoocciiąągguu..

PPrroowwaaddzząąccyy:: Jacek Moska-
lew (e-mail: jacek.moska-
lew@gmail.com , tel. 502 585
168) i Adam Wieluński (e-mail:
adam.aws2820@gmail.com )

PILNE!
„Grasz w brydża żyjesz dłużej bez Alzheimera”
UPRZEJMIE informujemy że od września Turnieje Mistrzostw Ursynowa o Puchar Burmistrza

będą rozgrywane we wtorki o godz. 17.30 w C.S.U. ul. Polinezyjska 10 w dniach: 27.09, 25.10, 29.11
i 13.12.
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