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Zwłoki w Lesie Kabackim

W Lesie Kabackim znaleziono zwłoki mężczyzny. Ciało było prawie całkowicie spalone. Nie
potwierdziły się wcześniejsze nieoficjalne informacje o licznych ranach kłutych na zwłokach. Ciało
odnaleźli rowerzyści, którzy przejeżdżali ścieżką leśną.

Aktywny piknik rodzinny
„Aktywnie, kreatywnie, ekologicznie i zdrowo, kolorowo, edukacyjnie, domowo, smacznie” –

pod takimi hasłami, w minioną niedzielę przy ursynowskim Ratuszu, odbył się piknik pod nazwą
„Aktywna rodzina”. W programie imprezy znalazły się m.in. sportowe atrakcje, tory przeszkód,
zajęcia plastycznie i artystycznie, warsztaty ekologicznie na temat segregacji śmieci, malowanie
buziek i dmuchańce. Chętni mogli dołączyć do rodzinnej zabawy – gry miejskiej pt. „Kapitan
Warszawa ratuje stolicę!”. Projekt Aktywna Rodzina to seria 18 gier miejskich i pikników
rodzinnych. Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy i odbywa się pod
honorowym patronatem Burmistrz Dzielnicy Ursynów (patrz str. 10).

Maraton Pływacki o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów
W ostatnim dniu wakacji, na Jeziorku Czerniakowskim odbył się II Maraton Pływacki o Puchar

Burmistrza Dzielnicy Mokotów. Dystans jaki zawodnicy mieli do pokonania to 2950 metrów. W
programie maratonu przewidziano cztery kategorie: MASTERS kobiet i mężczyzn oraz OPEN kobiet
i mężczyzn. Zawody zabezpieczone zostały przez Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe. Zwycięzców drugiej edycji maratonu pamiątkowymi pucharami oraz upominkami
nagrodził Burmistrz Dzielnicy Mokotów Bogdan Olesiński.

Turniej w Bogatkach
W Piasecznie pod patronatem burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno odbył się rekreacyjny

turniej piłki plażowej i tenisa stołowego o Puchar Bogatek. Rozgrywki odbywały się w Klubie Kultury
oraz na boisku przy OSP w Bogatkach (ul. Królewska 91). Poranny deszcz nie wystraszył
uczestników. W turnieju tenisa stołowego udział wzięło 20 osób w czterech kategoriach wiekowych,
a na turniej piłki plażowej stawiło się pięć amatorskich drużyn – 26 osób. GOSIR zapewnił
profesjonalne stoły do tenisa stołowego, a sołectwo Bogatki zadbało o oprawę muzyczną oraz
przekąski. Biuro Promocji Gminy Piaseczno ufundowało puchary dla zwycięzców, turniej przebiegł
w miłej i rodzinnej atmosferze, mamy nadzieję na powtórkę za rok.

Zatrzymany za kradzież
Ursynowscy policjanci zostali wezwani w rejon Doliny Służewieckiej, gdzie miało dojść do

kradzieży. Z przekazanych informacji wynikało, że z placu budowy zostały skradzione stalowe
elementy hydrauliczne. Policjanci ustalili, że kilkanaście minut wcześniej w tym rejonie kręcił się
mężczyzna, który mógł mieć związek z tym zdarzeniem, a ponieważ ubrany był w kamizelkę
odblaskową, prawdopodobnie nie zwrócono na niego uwagi, biorąc go za pracownika.

Okazało się, że z budowy zginęły stalowe rury oraz zawory o wartości blisko 18 tys. złotych.
Funkcjonariusze, dzięki zdobytym informacjom, ustalili, jakim samochodem mógł poruszać się
sprawca oraz gdzie ewentualnie sprzedać skradzione elementy. Kiedy stróże prawa pojawili się
na jednym z ursynowskich skupów złomu, ich przypuszczenia się potwierdziły. Odkryli tam
złupione elementy, które zostały sprzedane w ostatnich dniach. Policjanci udali się następnie do
miejsca zamieszkania mężczyzny, który prawdopodobnie dostarczył elementy do skupu, a
jednocześnie mógł mieć związek z ich kradzieżą. 56-latek został przez nich zatrzymany. Wczoraj
funkcjonariusze przedstawili mu zarzut. Za kradzież grozi kara do 5 lat więzienia.

Gdy bodaj w roku 1974 spo-
glądałem z balkonu jedne-
go z pierwszych bloków

mieszkalnych osiedla Stegny w
kierunku Służewa, dzisiejsze blo-
kowisko Ursynów było jeszcze jed-
ną wielką oazą zieleni, podobnie
jak teren pod Skarpą Mokotow-
ską. W ciągu 40 lat ten krajobraz
zmienił się nie do poznania. Wiel-
kie miasto zaczęło bowiem stop-
niowo pożerać zieleń. To – praw-
dę mówiąc – proces nieuchronny,
tyle że w warunkach warszaw-
skich akurat ta degradacja natu-
ry jest w wielu wypadkach wyjąt-
kowo okrutna i niech stołeczny
poeta Jonasz Kofta nie żałuje, że
umarł, bo jego utwór „Pamiętajcie
o ogrodach, przecież stamtąd
przyszliście”, miałby dzisiaj jesz-
cze smutniejszą wymowę. Zale-
wają nas asfalt i beton, co w du-
żym stopniu prowadzi człowieka
do wynaturzenia. Zwłaszcza wte-
dy, gdy betonuje się mózg.

Koftę drażniły jeszcze „wiel-
kie budowy socjalizmu”
wzniecające wokół kurz i

pył, no i śmierdzące przedsiębior-
stwa chemiczne. Dziś głównym
przeciwnikiem Matki-Natury jest
deweloper, wciskający swoje wie-
żowce albo szeregowce gdzie się
da. Pamiętam, że burmistrzowie
rządzący Mokotowem w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku roztaczali przede mną wizje

parkowo-rekreacyjnego zagospo-
darowania terenów wspomniane-
go podskarpia. Mówiło się o bo-
iskach i hali sportowej. Skończyło
się tak jak zwykle: coraz intensyw-
niejszą zabudową biurowo-miesz-
kaniową. Na Mokotowie diabli już
wzięli pięknie wkomponowany w
otoczenie piłkarsko-lekkoatletycz-
ny stadion Warszawianki, a
wkrótce mają zabudować biurow-
cami teren Gwardii. Nie wiadomo
też, co będzie z położonym nieda-
leko sportowym kompleksem
Skry. W rezultacie na całym ob-
szarze mokotowsko-ursynowskim
nie będzie już w zasadzie ani jed-
nego pełnowymiarowego boiska
do piłki nożnej i pozostanie tylko
znajdujące się na Sadybie boisko
Delty, fatalnie położone od strony
komunikacyjnej. 

N a Ursynowie obszar zieleni
coraz szybciej się zmniej-
sza i w gruncie rzeczy ma-

my już tylko trzy oazy: Park Nato-
liński, prywatny kompleks sadow-
niczy przy Jeżewskiego oraz oto-
czenie Kopy Cwila, będące po
prawdzie zieloną agorą dzielnicy,
w środku której dzierży jednak wy-
cyganione od miasta działki Ar-
chidiecezja Warszawska. I chyba
nadal rada je zabudować, chociaż
mający dużo zrozumienia dla po-
trzeb społecznych stołeczny metro-
polita kardynał Kazimierz Nycz
mówił już, że z zabetonowania zie-
leni pod Kopą rezygnuje i oby zda-
nia nie zmienił.

S karpa Ursynowska została
zabudowana już dawno.
Teraz betonowa perspekty-

wa otwiera się przed podskar-
piem, ciągnącym się od Wilanowa
przez Powsin do Konstancina. Na
tym odcinku zielony krajobraz
gwałci najpierw Miasteczko Wila-
nów. Zaraz za nim poleci w po-

przek autostrada, zwana dla nie-
poznaki drogą szybkiego ruchu.
Dalej, o ile wiem, ruszy kolejna
deweloperka, a w międzyczasie
zostaną wybudowane bezpośred-
nie połączenia Wilanowa z Ursy-
nowem: Nowokabacka/Rosnow-
skiego w Powsinie oraz Oś Kró-
lewska/Płaskowickiej i – być mo-
że – Branickiego/Ciszewskiego.
To ostatnie połączenie stoi jednak
pod znakiem zapytania, bowiem
planiści miejscy dopuścili do za-
blokowania tej drogi przez nowo
wzniesione osiedle mieszkaniowe,
udowadniając raz jeszcze, że ba-
łaganiarstwo to ich koronna spe-

cjalność. Na pewno można żało-
wać, że nie ma już kolejki, która
jeździła od Placu Unii Lubelskiej
przez Czerniaków, Wilanów, Po-
wsin aż do Konstancina i Piasecz-
na. To była jeszcze wąskotorowa
ciuchcia, którą dziś można byłoby
zamienić w szybkobieżny tram-
waj (szynobus). Zanim pojawiły
się pierwsze lokomotywy parowe,
kolejka funkcjonowała w trakcji
konnej. Teraz jedynym ratunkiem
komunikacyjnym na trasie kon-
stancińskiej są konie mechanicz-
ne samochodów, niemogące zresz-
tą zanadto się rozbrykać, bo od
Sadyby aż do Konstancina obo-

wiązuje ograniczenie szybkości do
50-60 km/godz. 

C ywilizacja miejska i postęp
techniczny zabijają w bły-
skawicznym tempie urok

przyrody. Moi znajomi, lubiący
od lat spacerować z Ursynowa do
Konstancina, pewnie wkrótce za-
przestaną tych przechadzek, bo
zamiast świeżego powietrza mu-
sieliby wdychać spaliny. Powsiński
Park Kultury i Wypoczynku pozo-
staje ostatnim ratunkiem. A miej-
sce to – na szczęście – jeszcze nie
zostało zaatakowane przez dewe-
loperów, chociaż w okolicy nie jest
już tak zacisznie i spokojnie, jak

przed wojną, kiedy na tym sa-
mym terenie istniało jedyne w
aglomeracji warszawskiej pole
golfowe. 

Sam ogromnie żałuję, iż znik-
nęło też niemal całkowicie
urokliwe starorzecze Wisły

w Zawadach, gdzieśmy 30 lat te-
mu wyprawiali się z Ursynowa w
celu łowienia sumów i opalania się
na golasa na tkwiącej w środku
starorzecza wysepce z czyściusień-
kim piaskiem. Wielkie miasto pcha
się w kierunku południowym z co-
raz większą siłą, zabetonowując
między innymi tak zwany Zielony
Ursynów po obu stronach Puław-
skiej. Z urokiem natury można się
zetknąć dopiero w Lasach Choj-
nowskich, gdy dojedzie się do Ża-
bieńca i Zalesia Górnego, w któ-
rym na szczęście regulamin par-
ku krajobrazowego uniemożliwia
rozhulanie się wielkomiejskim bu-
downiczym. Niemniej tylu warsza-
wiaków zamieszkało już we wsi
Zalesie, że na głównym skrzyżo-
waniu (Pionierów i Wiekowej So-
sny) trzeba było zainstalować
światła sygnalizacyjne. Niemniej,
jadąc leśną aleją do tego dawnego
wczasowiska, prędzej się zderzę
całkowicie trzeźwym jeleniem, dzi-
kiem lub łosiem niż z pijanym kie-
rowcą. A mieszkańcy ulicy Pięknej
powitali asfaltową położoną tam
niedawno nawierzchnię świetnym
pomysłem: w celu powstrzymania
miłośników rajdowej jazdy zain-
stalowali miejscami trójkątne
kwietniki, zmuszające do wyha-
mowania ostrożnym zawijasem.
O wiele to przyjemniejsze i skutecz-
niejsze od widniejących gdzie in-
dziej „leżących policjantów”, któ-
rym wcale źle nie życzę i niech im
asfalt lekkim będzie. 
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Około 10 tys. mieszkańców odwiedziło w minioną
sobotę III Bezalkoholowy Piknik Motocyklowy – „Jeden
Ślad, Jedna Droga, Jedno Życie”. Coroczny piknik ma
przypominać o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo w
ruchu drogowym.

Piknik rozpoczął się kolorową paradą motocykli ulicami Ursynowa
z burmistrzem Dzielnicy Piotrem Guziałem na czele. W programie
nie zabrakło pokazów ratownictwa medycznego i z samoobrony.
Chętni mogli przetestować symulator dachowania i alkogogle.
Zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się pokazy stuntu
motocyklowego, pokazy jazdy Freestyle oraz pokazy trialu na
specjalnie ustawionym torze przeszkód. Największą atrakcją pikniku
był pokaz kaskaderski w wykonaniu Artura Puzio – Mistrza Polski
Skyfighters. 

Na scenie wystąpiła ursynowska artystka Ola Ost. W wieczornym
koncercie zagrały zespoły PROLETARYAT oraz LEMON.

Tradycyjnie podczas pikniku przeprowadzono zbiórkę krwi w
ramach akcji MOTOSERCE. 

Organizatorem pikniku był Urząd Dzielnicy Ursynów.
Współorganizatorami imprezy były kluby motocyklowe ,,The Irons
MC Poland” oraz ,,Boruta MC Poland”.

w w w . u r s y n o w . p l
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

Trzeci piknik motocyklowy pod ursynowskim ratuszem

Ursynów jeszcze bardziej wzbogaci się intelektualnie – nowy punkt na naukowej mapie Warszawy

Do odważnych świat należy...

CEZAMAT – symbol zaawansowanych technologii
10 września przy ul. Poleczki na Ursyno-
wie odbyło się uroczyste podpisanie i
wmurowanie aktu erekcyjnego pod bu-
dowę Laboratorium Centralnego Cen-
trum Zaawansowanych Materiałów i
Technologii CEZAMAT, jednego z najno-
wocześniejszych ośrodków badawczo-
wdrożeniowych w Europie. Celem pro-
jektu CEZAMAT współtworzonego przez
warszawskie uczelnie i instytuty nauko-
we jest prowadzenie badań nad przy-
szłościowymi materiałami i technologia-
mi oraz integracja środowiska nauko-
wego i biznesowego. 

Laboratorium Centralne Centrum Zaawanso-
wanych Materiałów i Technologii CEZAMAT po-
wstaje na terenie należącym do Politechniki War-
szawskiej. Działka zlokalizowana jest przy ulicy Po-
leczki, między ulicami Tango i Poloneza. Projekt
architektoniczno-budowlany CEZAMAT-u obej-
muje trzy budynki: budynek technologiczny (w

którym znajdować się będą m.in. pomieszczenia
o podwyższonej czystości, tzw. clean room’y), bu-
dynek administracyjny (połączony z budynkiem
technologicznym kładką naziemną) oraz otwar-
ty parking naziemny. Prace budowlane przy ul. Po-
leczki 19 w Warszawie rozpoczęły się 7 lutego
2014 roku. Zakończenie inwestycji planowane
jest na koniec 2015 roku.

O miejscu tym zdecydowano m.in. ze względu
na bliskość lotniska, jako że najnowocześniejsza in-
frastruktura badawcza ma służyć naukowcom nie
tylko z Polski, ale również z innych krajów. Nie-
zwykle ważny z perspektywy przyszłego rozwo-
ju jest również fakt, że powierzchnia działki to
blisko 20 tys. m2. Zlokalizowanie Laboratorium
Centralnego na tak dużym obszarze umożliwi je-
go rozbudowę w przyszłości. Bardziej odległe pla-
ny rozwoju CEZAMAT-u przewidują również stwo-
rzenie na sąsiedniej działce parku technologiczne-
goCechą wyróżniającą CEZAMAT spośród istnie-
jących w Polsce laboratoriów jest interdyscyplinar-

ność i dążenie do stworzenia platformy nauko-
wo-badawczej wspólnej różnym dziedzinom. Pro-
jekty prowadzone w Laboratorium Centralnym
zostaną zorientowane na praktyczne wykorzy-
stanie ich wyników. Celem inwestycji jest także
wzmocnienie konkurencyjności regionu oraz ca-
łego kraju w obszarze wysokich technologii na
arenie międzynarodowej.

Ideą, która towarzyszyła nam przy tworzeniu
projektu było wykorzystanie potencjału badawczo-
-rozwojowego tkwiącego w polskiej nauce, a tak-
że konsolidacja środowisk badawczych celem zin-
tensyfikowania i pogłębienia badań prowadzo-
nych przez uczelnie i instytuty techniczne w kra-
ju - mówi prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Po-
litechniki Warszawskiej. Jestem przekonany, że
realizowane wspólnymi siłami, interdyscyplinar-
ne projekty nie tylko wpłyną na unowocześnienie
i rozwój gospodarki, ale też zapewnią należne
Polsce i polskiej nauce, wiodące miejsce na świe-
cie. Aby jednak tak się stało, musimy mieć przy-

chylność i wsparcie ze strony środowisk rządo-
wych i biznesu - dodaje prof. Szmidt.

W Laboratorium Centralnym docelowo prowa-
dzone będą projekty badawcze z zakresu takich
dziedzin jak nanotechnologia, mikroelektronika
czy zaawansowane materiały. Istotnym elemen-
tem realizowanego programu naukowo-badaw-
czego będą też badania w prężnie rozwijającej się
dziś dziedzinie technologii MOEMS (ang. Micro-
-Opto-Electro-Mechanical Systems). Znajduje ona
zastosowanie m.in. w medycynie, telekomunika-
cji czy transporcie. CEZAMAT będzie jednym z
najnowocześniejszych ośrodków w Europie, pro-
wadzącym prace badawcze w tej dziedzinie na
tak zaawansowanym poziomie.

Więcej informacji na temat projektu CEZAMAT
dostępnych jest na stronie internetowej: www.ceza-
mat.eu. Zachęcamy również do odwiedzenia profi-
lu na Facebooku: www.facebook.com/CEZAMAT.

K a t a r z y n a  M o ż d ż o n e k
F o t o  L e c h  K o w a l s k i
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Redakcja Passy nadal cze-
ka na odniesienie się Han-
ny Gronkiewicz - Waltz do
naszego wniosku o wstrzy-
manie wykonalności kon-
trowersyjnej decyzji skut-
kującej zwrotem spadko-
biercom byłego właścicie-
la nieruchomości przy ul.
Narbutta 60. Mieszkańcy
budynku oczekują zaś na
stanowisko prokuratury
w tej sprawie.

Piętą achillesową lokal-
nego dziennikarstwa w
Polsce jest to, że opisując

ważny społecznie problem nie
kontynuuje się w kolejnych wy-
daniach tematu, przez co zosta-
je on przez czytelników zapo-
mniany. Nasz gazeta uporczy-
wie dąży do całkowitego wyja-
śnienia poruszanych na naszych
łamach kwestii dotykających pu-
blicznego interesu. O decyzji
HGW skutkującej zwrotem nie-
ruchomości przy Narbutta 60 pi-
szemy od lipca. Im głębiej wnika-
my w sprawę, tym więcej mamy
wątpliwości czy jest ona w 100
proc. czysta. Rzecz dotyczy decy-
zji prezydent Warszawy z dnia
26.05. 2014 r. (nr
197/GK/DW/2014) o zwrocie
(przyznaniu prawa własności
czasowej) spadkobiercom byłe-
go właściciela działki budowla-
nej przy ul. Narbutta 60, na któ-
rej posadowiony jest wybudo-
wany w 1955 r. 5-kondygnacyj-
ny budynek mieszkalny. 

Wniosek spadkobier-
ców byłego właścicie-
la o zwrot opiera się

na akcie notarialnym z 11 stycz-
nia 1947 r. W tym dniu Marian L.
i dwoje pozostałych właścicieli
parceli przy ul. Narbutta 60, któ-
rzy formalnie nie byli już jej wła-

ścicielami, bo w listopadzie 1945
r. została skomunalizowana,
sprzedali ją Jerzemu R. Akt nota-
rialny ze stycznia 1947 r. został
sporządzony poza kancelarią no-
tarialną, rzekomo w budynku Na-
rbutta 58, który został wybudo-
wany i oddany do użytkowania
dopiero w 1955 r. Dokumentu
nie sporządził notariusz Broni-
sław Czernic, którego okrągła pie-
częć widnieje na akcie, lecz nieja-
ki Zygmunt Anyżewski podający
się za jego zastępcę. Żaden urzęd-
nik Biura Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu m.st. Warsza-
wy nie raczył sprawdzić, czy Zyg-
munt Anyżewski w ogóle istniał,
czy faktycznie był zastępcą nota-
riusza Czernica, a jeśli tak, czy
posiadał jego pisemne pełnomoc-
nictwo do sporządzania aktów
notarialnych poza kancelarią i
podpisywania się na dokumen-
tach w jego imieniu. 

Odwiedziliśmy Archi-
wum m.st. Warszawy
przy ul. Krzywe koło,

aby poszperać w papierach doty-
czących działalności notariusza
Bronisława Czernica. Niewiele
się dowiedzieliśmy. Bez tzw. ty-
tułu prawnego nie ma dostępu
do aktów notarialnych, a  nawet
do książek adresowych budyn-
ków. Wpisy w książce czynności
notarialnych notariusza Czerni-
ca właściwie nic nie mówią. Zyg-
munt Anyżewski, owszem, ist-
niał, ale jako klient, natomiast
nie ma żadnych informacji czy
był upełnomocnionym zastępcą
notariusza. Poza Zygmuntem
Anyżewskim natknęliśmy się
także na Jana Anyżewskiego.

Problemem jest także to,
że w 1947 r. nie można
było sprzedać nierucho-

mości skomunalizowanej na pod-

stawie dekretu z 1945 r. Były wła-
ściciel mógł jedynie sprzedać
roszczenia do nieruchomości,
której właścicielem był przed da-
tą wejścia w życie dekretu. We-
dług osób zawodowo  zajmują-
cych się zwrotami nieruchomości,
urzędnicy BGN tylko z tego po-
wodu mogli (i powinni) odmó-
wić zwrotu nieruchomości Na-
rbutta 60, skierować spadkobier-
ców do sądu i dopiero po uzyska-

niu przez nich korzystnego pra-
womocnego wyroku wydać sto-
sowną decyzję. Nie zrobili tego, a
ich aktywność w robieniu dobrze
spadkobiercom zdumiewa. W ro-
bieniu dobrze spadkobiercom
prześcigali się także urzędnicy
dzielnicy Mokotów. Mimo że od
1999 r. posiadali wiedzę, iż do
nieruchomości są roszczenia, nie
żałowali grosza na remonty. Kosz-
tem podatników doprowadzono
budynek do stanu lepszego, niż
ten w jakim znajdował się po wy-
budowaniu. Teraz zwraca się go
spadkobiercom.

Ostatnio natknęliśmy się
na kolejny dziwny fakt
dotyczący tej pełnej nie-

wiadomych sprawy. Marian L.
(sprzedający działkę przy ul. Na-
rbutta 60) legitymował się do ak-
tu notarialnego kartą identyfikacyj-
ną (tzw. kenkartą), taki dokument
wydawany był przez niemieckie
władze okupacyjne. Kenkarta Ma-
riana L. została wydana w Warsza-
wie w dniu 14.12.1942 r. i nosiła

numer 265.281. Znaleźliśmy w In-
ternecie kserokopię oryginalnej
kenkarty wydanej także w War-
szawie, trzeba trafu, w dniu 30 li-
stopada 1942 r., a więc około dwa
tygodnie wcześniej. Ma ona nu-
mer wyższy (341.605) niż ten, któ-
ry widnieje na wydanej 14 dni póź-
niej kenkarcie Mariana L. opisanej
w akcie notarialnym! Karta identy-
fikacyjna wydana w listopadzie
ma wyższy numer niż ta wydana w
grudniu. Zupełnie niepojęte.  

Według szacunków Ge-
stapo, w 1942 r. w
Warszawie funkcjo-

nowało około 150 tys. fałszywych
kenkart. W czasie okupacji ken-
karty można było zakupić na stra-
ganach i placach targowych już
od 500 zł. Po Warszawie krążył
nawet dowcip, że pierwsza obława
na warszawskim “Kercelaku” zo-
stała zorganizowana po tym jak
gubernatorowi Fischerowi w cza-
sie inspekcji zaproponowano kup-
no jego własnej kenkarty. Komen-
da Główna AK szacowała pod ko-

niec 1942 roku, że co dziesiąty
mieszkaniec stolicy posiada podro-
bioną kenkartę. Nasuwa się więc
pytanie, która z porównywanych
przez nas kennkart jest fałszyw-
ką? A może obie są fałszywkami,
bo nie jest możliwe, aby każda z
nich była autentyczna. Dlatego nie
można mieć 100 proc. pewności,
że osoby legitymujące się takimi
dokumentami były tymi osobami,
których nazwiska widniały w oka-
zywanych dokumentach. 

Mamy więc w tej spra-
wie więcej pytań niż
odpowiedzi, właści-

wie odpowiedzi w ogóle brak. A
pytania są bardzo zasadne:
pierwsze, czemu akt notarialny
sporządzono poza kancelarią?
Drugie, czy sporządzający doku-
ment Zygmunt Anyżewski fak-
tycznie był zastępcą notariusza,
jak to przedstawia w akcie? Trze-
cie, jeśli faktycznie był zastępcą,
czy posiadał pisemne pełnomoc-
nictwo do sporządzania aktów,
używania pieczęci osobistej no-
tariusza i czy miał prawo podpi-
sywania się w jego imieniu?
Czwarte, jeżeli miał jednak pi-
semne pełnomocnictwo, czy by-
ło ono w zgodzie z obowiązujący-
mi wówczas przepisami? (Czy
notariusz mógł, ot tak sobie, wrę-
czyć danej osobie pieczęć i pole-
cić jej sporządzenie aktu notarial-
nego poza kancelarią?). Piąte,
czy w 1947 r. kenkarta Zygmun-
ta L. wydana przez niemieckie
władze okupacyjne w 1942 r. by-
ła wystarczającym i honorowa-
nym wówczas w polskich urzę-
dach dokumentem tożsamości?
Szóste, czy troje zbywców nieru-
chomości przy Narbutta 60 mia-
ło prawo handlować nią w 1947
r., skoro formalnie osoby te nie
były już jej właścicielami? 

Domagamy się, aby pre-
zydent Warszawy
wstrzymała wykonal-

ność przedmiotowej decyzji, po-
nieważ jest w niej zbyt dużo zna-
ków zapytania, a chodzi o ko-
munalny majątek dużej warto-
ści. Tego typu decyzje powinny
być pod każdym względem czy-
ste niczym przysłowiowa żona
Cezara, a wszelkie podniesione
przez nas wątpliwości powinien
rozstrzygnąć sąd po gruntow-
nym zbadaniu akt administra-
cyjnych sprawy. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Coraz więcej pytań, coraz mniej odpowiedzi

5 stref nauki, wiedzy i zabawy 
czyli Warszawski Dzień Energii 

Już 13 września br. (sobota) w godzinach od 10.00 do 16.00
- na terenie Kampusu SGGW (ul. Rodowicza Anody 37, Ursy-
nów) odbędzie się pierwszy Warszawski Dzień Energii. Atrak-
cje dostępne dla uczestników wydarzenia podzielono na pięć
stref tematycznych. W każdej strefie pokazy i atrakcje – dla
dzieci i dorosłych.

Warszawski Dzień Energii skierowany jest do szerokiego
grona odbiorców, od mieszkańców Warszawy i okolic, studen-
tów, uczniów, poprzez osoby profesjonalnie zajmujące się miej-
ską energetyką odnawialną. 

W ramach wydarzenia zaplanowano następujące strefy tematyczne:
SSttrreeffaa ppiieerrwwsszzaa:: innowacyjny, transport miejski;
SSttrreeffaa ddrruuggaa:: nowoczesna energetyka miejska i nowoczesne, efektywne energetycznie bu-

downictwo miejskie;
SSttrreeffaa ttrrzzeecciiaa:: wykorzystanie surowców wtórnych;
SSttrreeffaa cczzwwaarrttaa:: miejska gospodarka wodna i ściekowa;
SSttrreeffaa ppiiąąttaa:: inteligentne zarządzanie miastem przyszłości. 
W ramach Warszawskiego Dnia Energii przewidzianych jest wiele atrakcji naukowych i popu-

larno - naukowych, w tym między innym:
- cykl wykładów otwartych (wstęp wolny) i warsztatów tematycznych, obejmujących wymie-

nione wyżej zagadnienia,
- pokaz urządzeń (lub ich modeli) stosowanych w branżach związanych ze zrównoważoną ener-

gią tj. turbinę wiatrową o pionowej osi obrotu, panele PV, panele solarne, 
- wycieczki do “fabryki energii” i Parku Wodnego SGGW,
- prezentacje samochodów elektrycznych,
- gry i zabawy dla najmłodszych.
Na uczestników spotkania czekają także pokazy sprzętu Policji oraz Straży Pożarnej. Nie zabrak-

nie również prezentacji warszawskich służb i przedsiębiorstw miejskich: Zarząd Transportu Miej-
skiego, Miejskie Zakłady Autobusowe, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,Za-
rząd Dróg Miejskich. 

Partnerami merytorycznymi są m.in.: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo-Termika,
Mitsubishi Motors, Nissan, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S. A.- IRGIT, Swarco Traffic Pol-
ska, AMZ-KUTNO Sp. z o.o, ENAP.

Więcej informacji na stronie internetowej http://ursynow.tv/category/wde

W najbliższą niedzielę, 14
września, w godz. 10-16 na tere-
nie zielonym przy ursynowskim
Ratuszu (al. KEN 61, metro
Imielin) odbędzie się kolejna
edycja festynu rodzinnego „Ur-
synów dobry dla zwierząt”. –
Już po raz piąty Urząd Dzielni-
cy Ursynów organizuje festyn
poświęcony naszym najwier-
niejszym przyjaciołom: zwierzę-
tom mieszkającym w naszej
dzielnicy. Podczas pikniku zo-
stanie przeprowadzony m.in.
konkurs piękności pupili, będzie
można otrzymać porady doty-
czące opieki nad zwierzętami,
obejrzeć pokazy szkolenia psów,
agility, frisbee, a także nauczyć
się udzielania psom pierwszej
pomocy. Impreza, podczas któ-
rej czworonogi są głównymi bo-
haterami, ma w przyjazny spo-
sób edukować właścicieli psów
jak we właściwy sposób opieko-
wać się pupilami oraz zapropo-
nować różne formy spędzania
z nimi czasu – zaprasza do
udziału w wydarzeniu zastępca
burmistrza Ursynowa Piotr Ma-
chaj, wielki miłośnik zwierząt, a
prywatnie właściciel przesym-
patycznego labradora o imieniu
Graff. ( r e d . )

Burmistrz Piotr Machaj 
zaprasza miłośników zwierząt

IInnffoorrmmaaccjjaa SSeekkccjjii BBrryyddżżaa SSppoorrttoowweeggoo NNOOKK uull.. NNaa UUbboocczzuu 33
Kierownictwo Sekcji: Stanisław Wzorek i Grażyna Górka – zastępca d.s. finansowych.
Sesje odbywają się we wtorki, czwartki i soboty od godz. 11.00-20.00. Turnieje o mistrzostwo

Ursynowa w każdy ostatni wtorek miesiąca od godz. 17.45 w sali widowiskowej. Ilość miejsc ogra-
niczona.

C).Wewnętrzne turnieje dokształcające dla młodzieży i seniorów w każdy drugi i czwarty czwar-
tek miesiąca. Godziny podawane będą na pierwszym turnieju o 16.40.

D).Rada drużyny ligowej to : P. Makohin; M. Jaroszkiewicz i Stanisław Wzorek.Skład drużyny:
F. Czechowski, B. Dejnakowski, S. Latała , M. Jaroszkiewicz, J. Lipiński, S. Liśkiewicz, P. Makohin,
J. Pęczkowski, Z. Santkiewicz, P. Siekański, W. Urbanowicz i Stanisław Wzorek – trener.

Składki członkowskie najpóźniej do 10. każdego miesiąca.  Sekcja realizuje program „Brydż 60 +”.
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Warszawa w 1830 r. była du-
żym – nawet w skali europej-
skiej – ośrodkiem miejskim, o
znacznym potencjale ekono-
micznym, rozwiniętej wytwór-
czości oraz rozbudowanym  i
wielostronnym szkolnictwie, w
tym szkolnictwie wojskowym.
Była i jest jednak miastem ni-
zinnym o stosunkowo rozle-
głym obszarze, pozbawionym
(nie licząc Wisły) istotnych
przeszkód terenowych. 

Cechy te, w połączeniu z bra-
kiem w rejonie miasta kamie-
niołomów (najbliższe są w od-

ległości ok. 100 km), w tamtych cza-
sach w istotny sposób utrudniały stwo-
rzenie systemu fortyfikacji stałych. W
związku z powyższym, obronę miasta
opierano o system fortyfikacji polo-
wych, wznoszonych na przedpolu sto-
licy w przypadku jej zagrożenia. Naj-
dłużej zachowanym w przestrzeni sys-
temem fortyfikacji, były Wały Lubo-
mirskiego. Ich trwałość wynikała z fak-
tu, iż jako obiekt militarny nie miały
większego znaczenia, natomiast sta-
nowiły fizyczną granicę miasta, co wy-
korzystywano praktyczne, aż do I woj-
ny światowej. Istniały także ślady polo-
wych fortyfikacji kościuszkowskich, ale
ze względu na materiał, z którego je
wzniesiono (ziemia, w większości
piaszczysta), wymagały odbudowy.
Napoleońska twierdza „Praga” była li-
czącym się dziełem sztuki inżynier-
skiej, ale jej umocnienia Moskale w r.
1813 do szczętu znieśli.

Okopy miejskie usypane w 1770
r., tzw. Wały Lubomirskiego,
były przede wszystkim fizycz-

na granica miasta. Granica ta, przynajm-
niej od czasów utworzenia Królestwa
Kongresowego, była wielokrotnie kory-
gowana celem zwiększenia obszaru
miasta. Pierwsza korekta dokonana w
latach 20. XIX wieku polegała na prawie
równoległym przesunięciu linii granicz-
nej z obecnej ulicy Koszykowej na linię
obecnej ulicy Nowowiejskiej, a raczej jej
przedłużenie przez teren filtrów, aż do
Raszyńskiej. Wał okalający Warszawę i
Pragę był fizycznym potwierdzeniem
granicy celnej, uniemożliwiając niekon-
trolowane wwożenie do miasta artyku-
łów, na których sprzedaż miał mono-
pol niejaki Leon Newachowicz. Naj-
prawdopodobniej ten właśnie nowy
fragment wału miał na myśli Marek Sa-
chewicz pisząc, że linię obrony miasta:
główną tworzył tzw. Wał Newachowi-
cza, usypany jeszcze za czasów wielkie-
go księcia Konstantego.

Charakteryzując stan fortyfikacji
Warszawy sprzed wybuchu po-
wstania listopadowego trzeba

jednoznacznie stwierdzić, iż były one
znikome. Tomasz Strzeżek specjalizu-

jący się od lat w problematyce powsta-
nia listopadowego, następująco scha-
rakteryzował możliwości obronne War-
szawy latem 1831 r.: Brak zwartej zabu-
dowy murowanej poza śródmieściem, a
zwłaszcza w południowej części miasta
uniemożliwiał stworzenie silnej obro-
ny wewnętrznej na wzór np. Saragossy
z 1808 r. Dopuszczenie do walk w obrę-
bie Warszawy groziło jej zniszczeniem.
(…) Bitwa o Warszawę miała się więc
rozegrać na jej przedpolu. Do tej właśnie
bitwy, zgodnie z planami opracowany-
mi przez Klemensa Kołaczkowskiego i
uzupełnionymi przez Ignacego Prądzyń-
skiego, budowano fortyfikacje polowe.
Robotami fortyfikacyjnymi na Pradze
kierował kapitan inżynierów Jan Paweł
Lelewel (1796-1847), robotami w War-
szawie podpułkownik inżynierów Jó-
zef Koriot (1795-1855), a nadzór nad ca-
łością sprawował pułkownik (od 11
czerwca 1831 – generał) Klemens Ko-
łaczkowski (1793-1873).

Jak dalej podaje Tomasz Strze-
żek, główna armia polska od-
komenderowana od obrony

miasta, 5 września 1831 r. liczyła 31,1
tys. piechoty i 3,8 tys. kawalerii. (…)
Łącznie do obrony lewobrzeżnej War-
szawy Polacy wystawili 228 dział oraz
21 wyrzutni rakietowych. Obsługiwa-
ło je 4554 artylerzystów armii i ok. 200
z Gwardii Narodowej. Obwód linii
obrony lewobrzeżnej Warszawy wy-
nosił ok. 16,5 km. Dowódcą bitwy w
obronie Warszawy był gen. Krukowiec-
ki (jednocześnie premier rządu pol-
skiego), którego punkt dowodzenia
znajdował się w szańcu 73, którego
ówczesne położenie można lokalizo-
wać w rejonie obecnego placu Naruto-
wicza. Dowódcą I linii obrony oraz ar-
tylerii był gen. Józef Bem. Warszawy le-
wobrzeżnej broniło niespełna 80 dzieł
fortyfikacji polowej, uszykowanych w
trzech liniach, przy czym budowa nie
wszystkich była ukończona i nie
wszystkie były obsadzone załogami.
Niewątpliwie największym i najważ-
niejszym dziełem w systemie polskich
fortyfikacji był szaniec wolski (Reduta
Wolska; Reduta 56). 

Reduta 56, nazywana Wolską
zbudowana została w okresie
od 20 czerwca do 20 lipca

1831 r. Zrealizowano ją według Kon-
cepcji Klemensa Kołaczkowskiego łącz-
nie z trzynastoma innymi dziełami (dzie-
ła o numerach 54-67), a także kolejny-
mi sześcioma dziełami (nr 68-73) wpro-
wadzonymi później do planu na wnio-
sek gen. Prądzyńskiego. Reduta 56 by-
ła obok reduty 54 (Ordona) oraz Redu-
ty 1 (obok Rogatek Czerniakowskich),
jednym z trzech tzw. dzieł zamkniętych
(przeznaczonych do obrony okrężnej) w
całym systemie obrony miasta. Z tej trój-
ki tylko dwie pierwsze przeszły do naro-

dowej historii, albowiem w ich obronie
toczyły się ciężkie i spektakularne wal-
ki. Ze względu na szum medialny i za-
interesowanie opinii publicznej, chciał-
bym nieco szerzej zająć się losami Redu-
ty Ordona (Reduta 54). Tomasz Strze-
żek opisując Redutę 54 stwierdził, że
zajmowała wzgórze górujące nad ota-
czającą je pofałdowaną równiną
(zwłaszcza nad Rakowcem). Jej tyły za-
bezpieczał strumień łączący kilka sta-
wów, płynący szeroką podmokłą doliną
(200 m od szańca) w kierunku połu-
dniowym. Długość (łączna – przyp. LK)
boków wynosiła ok. 280 m (…). Przed-
piersie miało od 1,8 do 5,4 m głęboko-
ści i ok. 2 m wysokości. Od zewnątrz
redutę otaczał rów szerokości 3 m i głę-
bokości ok. 1,8 m. (…) Od zewnątrz
szaniec osłaniał nie dokończony trzy-
rzędowy łańcuch wilczych dołów (…).
W rowie szańca znajdowała się palisada
(wysokości ok. 1,5 m). (…) Do 5
wrzeúnia redutć uzbrojono w 3 armaty
12-funtowe, 1 armatć 6-funtowŕ, 1 jed-
noróg pudowy, 1 jednoróg ̋  -pudowy i
1 hakownicć oraz m.in. 297 granatów
rćcznych i 9000 ůadunków karabino-
wych. Załogę reduty stanowiło 300 –
350 żołnierzy. Budowa reduty 54 trwa-
ła najprawdopodobniej od około 21 lip-
ca do około 21 sierpnia 1831 r. Wiemy
natomiast dokładnie, ze do palisado-
wania tej reduty przystąpiono 21 sierp-
nia 1831 r. Dowódcą reduty był major
Ignacy Dobrzelewski.

Reduta 54 (Ordona) przeszła
do historii głównie dzięki Mic-
kiewiczowi, ale w rzeczywi-

stości jej obrona nie należała do najlep-
szych. Było to skutkiem decyzji gen. Be-

ma, który pod nieobecność gen. Ko-
łaczkowskiego polecił zniszczyć reduty
48-53 na Rakowcu, które jego zdaniem
zbytnio rozpraszały obronę. W chwili,
gdy pod redutę 54 podeszli Rosjanie,
nie miała ona pełnej obsady, a także
wsparcia, ani ze strony zlikwidowanych
redut, z którymi miała wcześniej po-
wiązanie ogniowe, ani ze strony redut
drugiej linii, które były zbyt oddalone.
Rezultatem osamotnienia był jej sto-
sunkowo szybki upadek. Adam Mickie-
wicz pisząc „Redutę Ordona” oparł się
na opowiadaniu Stefana Garczyńskie-
go – naocznego świadka wydarzeń. 

Jego płomienna wizja nie odpo-
wiada jednak w pełni stanowi
faktycznemu. Po rozpoczęciu

przez Rosjan szturmu Warszawy o świ-
cie 6 września 1831 r., Reduta 54 przez
około dwie godziny znajdowała się pod
rosyjskim ogniem, co bardzo negatyw-
nie wpłynęło na postawę załogi i pla-
cówka dosyć szybko padła. Ta chwila
zbiegła się w czasie z eksplozją składu
amunicji. W jej wyniku zginęło (po-
dobno) 100 Rosjan. Na temat przyczyn
eksplozji istnieje wiele teorii. Mówi się
o przypadkowym zaprószeniu ognia
przez któregoś z Polaków; o strzale ro-
syjskiego żołnierza do Polaka, który
schował się w magazynie amunicji i
nie chciał się poddać, ale także o rozka-
zie wydanym przez dowódcę polskiej
artylerii - ppor. Konstantego Juliana
Ordona – nakazującym polskim artyle-
rzystom wysadzić magazyn. Tak, czy
inaczej eksplozja zniszczyła redutę,
grzebiąc jednocześnie obrońców i na-
pastników. Porucznik Ordon nie po-
legł, ale ciężko poparzony przeżył. Póź-
niej udał się na emigrację; mieszkał w
Dreźnie, w Szkocji, w Londynie, Pary-
żu oraz Florencji, gdzie 4 maja 1887 r.
popełnił samobójstwo. Służył w Legii
Lombardzkiej, armii sardyńskiej, od-
działach Garibaldiego oraz armii wło-
skiej. Konstanty Julian Ordon urodził
się w Warszawie 15 października 1810
r. w rodzinie ewangelickiej. Po samo-
bójczej śmierci władze rosyjskie nie
wyraziły zgody na sprowadzenie jego
zwłok do naszego miasta. Pochowano
go więc – po skremowaniu – na Cmen-
tarzu Łyczakowskim we Lwowie, gdzie
jego grób znajduje się do dnia dzisiej-
szego w Alei Zasłużonych.

Roman Matuszewski opisując
popowstaniowe losy twierdzi,
że jedną z pierwszych represji

w stosunku do Warszawy było zburze-
nie powstańczych fortyfikacji. Pierw-
sze zarządzenia zostały wydane praw-
dopodobnie w końcu września 1831 r.
Rozbieranie fortyfikacji rozpoczęto od
drewnianych barykad i palisad z obro-
ny wewnętrznej miasta. W następnych
miesiącach, do grudnia, rozbierano pa-
lisady w umocnieniach ziemnych i ni-
welowano nasypy. Roboty te odbywa-
ły się na koszt miasta. (…) Część drew-
na z rozebranych palisad posłużyła ja-
ko opał w piekarniach wojskowych ar-

mii rosyjskiej; pozostałe drewno prze-
znaczono na sprzedaż na zarządzonej
w grudniu przez Komisję Wojewódz-
twa Mazowieckiego licytacji. (…) Roz-
biórki umocnień nie przeprowadzono
do końca. Pozostawiono wał miejski.
Jeszcze w 1834 r. w czasie pomiarów
zachowana była ławka strzelecka, a na
planie z tego roku zaznaczono zacho-
wane redany w linii wału. Nie zniwelo-
wano także czterech najbardziej odle-
głych od miasta dzieł zewnętrznych:
reduty Nr 54, lunety Nr 55, ostrogu
wolskiego Nr 56, lunety 57. 

Wlatach 80. XIX w. w miejscu
lunety 57 Rosjanie zbudo-
wali Fort „Wola”, nato-

miast reduty nr 54 i 55 rozebrane zo-
stały (najprawdopodobniej) w ostat-
nich latach XIX w., być może  w związ-
ku z rozbudową linii kolejowych. W
pobliżu miejsca, gdzie znajdowała się
Reduta 55, w 1841 r. Rosjanie wznieśli
11-metrowy pomnik na cześć zdobycia
Warszawy w 1831 r. Pomnik został tak
usytuowany, aby mógł być widoczny
z budowanej wówczas linii kolei war-
szawsko-wiedeńskiej. W pobliżu tego
miejsca, przy skrzyżowaniu ulic Msz-
czonowskiej i Włochowskiej (opodal
obecnego przystanku WKD Warszawa,
Reduta Ordona) w 1937 r. ustawiono
kamień pamiątkowy, wskazujący, iż tu
stała Reduta Ordona. Nie jest to jednak
prawdą, albowiem obiekt ten znajdo-
wał się kilkaset metrów na południe,
przy obecnej ulicy Na Bateryjce. Miej-
sce to odpowiada opisom z epoki, w
których mowa, iż reduta znajdowała się
na niewielkim wzniesieniu. 

Obecnie, wymieniona ulica
znajduje się w najbliższym są-
siedztwie Ronda Zesłańców

Syberyjskich, do którego można łatwo
dojechać z Ursynowa autobusem linii
136. Dookoła miejsca, gdzie była nie-
gdyś reduta, wznoszą się prestiżowe
osiedla, meczet i centra handlowe ze
sztandarowym Blue City, które jest bez-
pośrednim sąsiadem. Natomiast ulica
Na Bateryjce jest, jak z historycznego
filmu. Tu czas zatrzymał się na przeło-
mie lat 40. i 50. XX wieku. Trudno sobie
wręcz wyobrazić, że coś takiego może
jeszcze istnieć w prawie centralnej czę-
ści stolicy. Jeden z tamtejszych miesz-
kańców, w miejscu dawnej reduty, urzą-
dził własnym wysiłkiem rodzaj ziemne-
go pomnika, którym się opiekuje. Wyda-
jemy ciężkie miliony na pielęgnowanie
tradycji Powstania Warszawskiego, po-
zostawiając w głębokim poważaniu
tych, którzy mieli czelność oddać życie
z Polskę nieco wcześniej. Bardzo cie-
kaw jestem, czy Pani Prezydent kiedy-
kolwiek odwiedziła to miejsce – miej-
sce, o którym słyszał chyba każdy Polak?

L e c h  K r ó l i k o w s k i
AAuuttoorr jjeesstt pprrzzeewwooddnniicczząąccyymm RRaaddyy

DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww,, cczzłłoonnkkiieemm ssttoowwaa-
rrzzyysszzeenniiaa „„NNaasszz UUrrssyynnóóww””,, wwcchhooddzząąccee-
ggoo ww sskkłłaadd WWaarrsszzaawwsskkiieejj WWssppóóllnnoottyy SSaa-
mmoorrzząąddoowweejj..

Echa Powstania Listopadowego, obrona Warszawy 6 i 7 września 1831 roku

Kiedyś Reduta Ordona, dzisiaj meczet
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Zastępca burmistrza 
Dzielnicy Ursynów

Miasta stołecznego Warszawy
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UD-XII-W I R-KB.0005 9.
20 14.KB I 

Warszawa 03 lutego 2014 r.

Państwo
Anna Horoszkiewicz

Maciej Frączak
Stowarzyszenie obywatelskie

Zielone Osiedla
ul. Dembowskiego 15 m. 16

02-784 Warszawa

W związku z Państwa pismem
z 2B.01.2014 informuję, że decy-
zje dotyczące budowy trasy szyb-
kiego ruchu S2 zostały podjęte
przez władze krajowe i General-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad. Burmistrz Dzielnicy
Ursynów nie ma, na obecnym
etapie realizacji przedsięwzię-
cia, kompetencji do podważania
przyjętych rozwiązań.

Według zapewnień GDDKiA
planowane technologie budowy
trasy mają na celu jak najmniej-
sze ingerencje w jakoś ć życia
mieszkańców oraz w otoczenie
przyrodnicze.

Stanowisko Rady Dzielnicy
Ursynów z 11.06.2013 r. po-
twierdza zgodę na wybudowa-
nie trasy S2 w proponowanym
kształcie przy realizacji szere-

gu postulatów zgłoszonych
przez radnych, dotyczących
harmonogramu i zakresu prac,
które powinny być wykonane
podczas budowy dla stworze-
nia jak najmniejszych uciążli-
wość i podczas budowy oraz za-
pewnieniu jak najlepszych roz-
wiązań komunikacyjnych. Po-
nadto w stanowisku wyartyku-
łowane zostały potrzeby zago-
spodarowania terenu ponad tu-
nelem na cele rekreacyjne i
sportowe.

S t o w a r z y s z e n i e  o b y w a t e l s k i e
Z i e l o n e  O s i e d l a

A n n a  H o r o s z k i e w i c z
M a c i e j  F r ą c z a k

D e m b o w s k i e g o  1 5  m .  1 6
0 2 - 7 8 4  W a r s z a w a

Burmistrz Dzielnicy 
Ursynów m.st. Warszawy

Rada Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy

W związku z ostatnimi infor-
macjami o rozpoczęciu proce-
dury przetargowej dotyczącej
budowy odcinka tzw. Południo-
wej Obwodnicy Warszawy od
węzła Puławska do węzła Lu-
belska przypominamy, że w
2000 roku odbyło się referen-
dum, nazwane ze względów
proceduralno-formalnych kon-
sultacjami społecznymi, w
dzielnicy Ursynów w którym
ok. 80% głosujących wypowie-
działo się przeciwko tej inwe-
stycji przy bardzo dużej ponad
70% frekwencji. Setki miesz-
kańców Ursynowa począwszy

od 10 wrześni a 2003 r. burzli-
wie uczestniczyły w 6-ciu ko-
lejnych posiedzeniach Rady
Warszawy próbując wymusić
jednoznacznie negatywne sta-
nowisko w sprawie planowa-
nych tras które w końcu zosta-
ło podjęte 26 lutego następne-
go roku.

W lipcu 2004 roku z inicjaty-
wy mieszkańców Rada Dzielni-
cy Ursynów podjęła uchwałę w
której to negatywne stanowisko
zostało potwierdzone. Jednocze-
śnie zostało potwierdzone przez
badanie SMG/KRC na reprezen-
tatywnej próbie mieszkańców
Ursynowa, gdzie 84% – poparło
budowę trasy poza miastem a
tylko 6% wyraziło poparcie dla
budowy trasy na Ursynowie.

Ostatnie badanie opinii miało
miejsce w lutym 2007 r.; prze
prowadzone na zlecenie Życia
Warszawy przez Pentora wska-
zało że 81% mieszkańców
wszystkich dzielnic nie chce tra-
sy S-2 na południu Warszawy.

W ostatnim okresie presja me-
dialna Gazety Wyborczej i sto-
warzyszenia SISKOM skierowa-
na była na straszenie ursyno-
wian atakiem tirów z trasy A-2
gdy ta skończy się przy ulicy Pu-
ławskiej - co miało uzasadniać
konieczność budowania dalsze-
go ciągu. Od czterech miesięcy
działania węzła nie pojawił się
na Ursynowie żaden tir więcej ,
a korki na Puławskiej miały
przyczynę wyłącznie w złej or-
ganizacji świateł.

Natomiast w przypadku dal-
szej budowy (od węzła Puławska
do węzła Lubelska) i co raz mniej
konkretnej wizji tunelu pod ul.
Płaskowickiej, ciężki międzykon-
tynentalny tranzyt mamy na Ur-
synowie zagwarantowany.

Oczekujemy wobec tego od
Burmistrza i Rady Dzielnicy wy-
rażenia w trybie pilnym, w for-
mie pisemnej i ustnej sprzeciwu
wobec decyzji władz oraz przed-
stawienie go opinii publicznej
oraz potwierdzenia, że nieznane
szerzej stanowisko Rady Dzielni-
cy Ursynów m.st. Warszawy z
dnia 11 czerwca 2013 r. w spra-
wie uwzględnienia wniosków
Rady Dzielnicy Ursynów w Kon-
cepcji Programowej dla drogi
ekspresowej S2 nie pozostaje w
sprzeczności z wymienioną wy-
żej wolą mieszkańców i stano-
wiskiem samorządu.

Z  p o w a ż a n i e m
S t o w a r z y s z e n i e  Z i e l o n e  O s i e d l a

A n n a  H o r o s z k i e w i c z

Budowa drogi ekspreso-
wej S2 Południowej Ob-
wodnicy Warszawy jest in-
westycją realizowaną na
szczeblu rządowym. Mimo
tego, władze dzielnicy tej
kadencji (rada i zarząd)
od dawna bacznie się jej
przyglądają i podejmują
działania. 

To prawda, że w zeszłym ro-
ku w czerwcu Rada Dzielnicy
Ursynów przyjęła wnioski do
koncepcji programowej dla dro-
gi ekspresowej S2 – Południo-
wej Obwodnicy Warszawy. Nie
było to żadne przyzwolenie na
budowę drogi, a jedynie kon-
struktywne odniesienie się po-
wstającej koncepcji. W tym ro-
ku natomiast dzielnicowa Ko-
misja Architektury wysłała
wnioski do projektowanego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego część
obwodnicy. W obu dokumen-
tach zaakcentowano m.in.
stworzenie tzw. parku komuni-
kacyjnego na powierzchni tu-
nelu oraz o pozostawienie „Ba-
zarku na Dołku” w dotychczaso-
wej lokalizacji. Ponadto odbyły
się dwa spotkania Komisji Ar-
chitektury i Komisji Gospodar-
ki Komunalnej, zorganizowano
spotkanie informacyjne w sali
plenarnej urzędu (wspólnie z
GDDKiA) w przedmiocie budo-
wy trasy. Z kolei burmistrz
dzielnicy w br. powołał specjal-
ny zespół ds. S2 i S7. 

Planowana droga prawdopo-
dobnie za kilka lat przejdzie
przez Ursynów. Od lat wzbudza-
ła ogromne kontrowersje. Miesz-
kańcy dzielnicy, kategorycznie
sprzeciwiali się tej inwestycji, a
zwłaszcza nie zgadzali się, by ar-
teria przebiegała na powierzch-
ni. Uchwała, która została przy-
wołana przez Panią Horoszkie-
wicz i Pana Frączaka dotyczy zu-
pełnie innego stanu faktycznego,
kiedy nie było jasne, czy jeszcze
wtedy autostrada A2 będzie
przechodzić przez Ursynów w
tunelu, czy na powierzchni.
Ostatecznie w czasie zeszłorocz-
nego referendum ws. odwoła-
nia Hanny Gronkiewicz-Waltz z
funkcji prezydenta Warszawy,
zapadła jednak decyzja, iż POW
na terenie naszej dzielnicy po-
wstanie w tunelu. Dlatego po-
równanie uchwały Rady Dzielni-
cy z 2013 r. i z 2004 r. jest zupeł-
nie niezasadne. 

Należy pamiętać, że trasa S2
na Ursynowie będzie miała nie-

zwykle istotne znaczenie z lo-
kalnego punktu widzenia. Bę-
dzie ona stanowiła poważny
krok w kierunku polepszenia
warunków komunikacyjnych z
innymi warszawskimi dzielni-
cami, czy okolicznymi miejsco-
wościami, a z drugiej zaś strony
- przynajmniej na etapie budo-
wy - może przyczynić się do po-
gorszenia komfortu życia
mieszkańców dzielnicy, ze
względu na zakres prowadzo-
nych prac i ich uciążliwość. 

Dlatego też, w opinii klubu
radnych Nasz Ursynów kluczo-
wym zadaniem władz dzielnicy
w zakresie budowy drogi eks-
presowej S2 POW na terenie Ur-
synowa powinno być śledzenie
całości procesu inwestycyjne-

go, tak aby inwestycja ta powo-
dowała jak najmniej skutków
ubocznych dla mieszkańców
dzielnicy (np. teraz zabieganie
o to aby „Bazarek na Dołku” nie
został przeniesiony pod bloki
przy ul. Polaka). Ważnym za-
daniem włodarzy dzielnico-
wych będzie – wspólnie z GDD-
KiA i władzami m.st. Warsza-
wy - wypracowanie dobrej poli-
tyki informacyjnej, która po-
zwoli mieszkańcom na oswoje-
nie się z inwestycją i pozwoli
im w odpowiedni sposób przy-
gotować się do niej, zaznajomić
z poszczególnymi etapami prac,
jak będą one przebiegać itp. Z
tego powodu do końca sierpnia
mieszkańcy mogli składać do
urzędu dzielnicy swoje pytania,
które później będą wysłane do

GDDKiA. Na podstawie odpo-
wiedzi przygotowany zostanie
zestaw podstawowych informa-
cji o inwestycji (Pytania i odpo-
wiedzi). Dzięki temu i general-
nie dobrej polityce informacyj-
nej jestem pewien, że przebieg
budowy będzie mniej dokuczli-
wy dla mieszkańców.

Podsumowując: jesteśmy
otwarci na podejmowanie ko-
lejnych działań, które będą do-
tyczyły budowy S2 przez Ursy-
nów i takie działania są i będą
podejmowane (choćby przygo-
towywany jest w/w materiał
informacyjny dla mieszkań-
ców), ale teraz jest czas na dia-
log, konstruktywną pracę, a nie
działania destrukcyjne. Torpe-
dowanie czegoś, co zostało już

zaplanowane, a odpowiednie
decyzje podjęto, byłoby działa-
niem osłabiającym naszą wia-
rygodność wobec inwestora –
GDDKiA. Dziś zatem powinni-
śmy się zatem skupić na: do-
brej polityce informacyjnej,
zmniejszeniu niedogodności w
czasie realizacji budowy, mo-
nitorowaniu wszelkich aspek-
tów związanych z ochroną śro-
dowiska oraz odpowiednim za-
gospodarowaniu powierzchni
nad tunelem (np. park komuni-
kacyjny, przywrócenie odpo-
wiednio urządzonego „Bazarku
na Dołku”). 

P i o t r  S k u b i s z e w s k i
P r z e w o d n i c z ą c y  

K l u b u  R a d n y c h  „ N a s z  U r s y n ó w ”
w w w . n a s z - u r s y n o w . p l

w w w . s k u b i s z e w s k i . w a w . p l  

W sprawie S2 potrzebny jest dialog, a nie konflikt 

„„AAkkttyywwnniiee,, kkrreeaattyywwnniiee,, eekkoollooggiicczznniiee ii zzddrroowwoo,, kkoolloorroowwoo,, eedduukkaaccyyjjnniiee,, ddoommoowwoo,, ssmmaacczznniiee”” –– ppoodd
ttaakkiimmii hhaassłłaammii,, ww ppiieerrwwsszząą nniieeddzziieellęę wwrrzzeeśśnniiaa pprrzzyy uurrssyynnoowwsskkiimm RRaattuusszzuu,, ooddbbyyłł ssiięę ppiikknniikk ppnn..
„„AAkkttyywwnnaa rrooddzziinnaa””..

W sierpniu minęło 70 lat
od likwidacji Litzmann-
stadt Ghetto, symbolu
barbarzyńskiej polityki
nazistów przeciwko lud-
ności żydowskiej. 

Nikt z nas, nawet w najbar-
dziej katastroficznych wizjach,
nie potrafi przywołać obrazu,
który każdego dnia jawił się
przed oczami Salomei Kape. Te-
raz ona, jedna z około ośmiuset
osób, które przeżyły ten kosz-
mar, postanowiła podzielić się
swoimi doświadczeniami zwią-
zanymi z wojną i życiem po 1945
roku. 

Jej książka pt. „Kocham twą
urodę złą, najdroższe miasto na
świecie” to zbiór tragicznych
wspomnień lat okupacji i trud-
nego okresu powojennego. Nie
jest ona jednak tylko obrazem
wszechobecnej śmierci i głodu,
ale stanowi też opis codziennego
życia wypełnionego pragnie-
niem powrotu do normalności.
Salomea Kape gościła w dniu
3.09 w Domu Spotkań z Historią
przy ulicy Karowej. Spotkanie
zorganizowała prof. Elżbieta My-
cielska-Dowgiałło, wydawczyni

wspomnień Pani Salomei, rek-
tor Wyższej Szkoły Przymierza
Rodzin, mającej swoją siedzibę
na Ursynowie. 

Zróżnicowana pokoleniowo
publiczność, wypełniająca salę
po brzegi, wysłuchała fragmen-
tów książki czytanej przez ak-
torkę Agatę Piotrowską-Mas-
telarz, a rozmowę z autorką po-
prowadziła Anna Ziarkowska.
Słuchacze zostali zapoznani z
historią getta oraz biografią
głównej postaci, mieszkanki Ba-
łut (jednej z najbiedniejszych
dzielnic w Łodzi). Bohaterka
spotkania, która w tym roku
skończyła 88 lat, opowiadała
między innymi o niezapomnia-
nych przyjaźniach, „czarodziej-
skiej szkole” i jej nauczycielach,

o Danielu Wajskopfie (zapo-
mnianym bohaterze więźniów
getta), Chaimie Rumkowskim,
rodzinie i najważniejszej osobie
w jej życiu – matce. „O tych lu-
dziach trzeba pamiętać, dlatego
wszystkie postaci w książce są
wymienione z imienia i nazwi-
ska” dodawała Pani Salomea,
podkreślając, że z całych sił sta-
ra się uchronić te osoby od zapo-
mnienia. 

Sama książka składa się z opo-
wiadań niebędących suchym hi-
storycznym wykładem. Są to
przeżycia bohaterki i jej bliskich
ubrane w ciekawy styl opowie-
ści. Zawiera duże pokłady wie-
dzy, którą należy przyswoić, by
móc choć w małym stopniu do-
wiedzieć się jak wygląda wojna
z relacji naocznego świadka oraz
nie mniejszy ładunek emocji
związany z każdym rozdziałem
wspomnień. „Wojna to rzecz
straszna, tylko tyle mogę powie-
dzieć najmłodszym” zakończy-
ła Salomea Kape, która po półto-
ragodzinnej części oficjalnej z
chęcią odpowiadała na pytania
pozostałych osób. 

M a c i e j  To p o l e w s k i

Aktywna Rodzina –
piknik na Ursynowie

FOTO LECH KOWALSKI

Litzmannstadt Ghetto oczami Salomei Kape
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Rozpoczęła się budowa poszerzenia ul. Wołoskiej między ul. Racławicką i ul.
Konstruktorską. Długość przebudowywanego odcinka ulicy to około 1200 m. Ulica
zostanie poszerzona do dwóch jezdni o trzech pasach ruchu, z wydzielonym
torowiskiem tramwajowym. 

Inwestycja stanowi ostatni etap poszerzania ul. Wołoskiej. Wykonawcą robót jest hiszpańska firma
Construcciones y Promociones Balzola SA. Zakres prac obejmuje również przebudowę torowiska
tramwajowego wzdłuż ulic Wołoskiej i Woronicza oraz budowę pętli tramwajowej. Powstaną nowe
chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe z wiatami. Wybudowana zostanie kanalizacja
deszczowa, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wykonane oznakowanie pionowe i poziome z
elementami monitoringu i zarządzania ruchem drogowym. Przebudowie ulegnie istniejąca
infrastruktura teletechniczna kolidująca z projektowanymi obiektami. Wzdłuż ulicy pojawi się też nowa
zieleń.

Na poszerzenie ul. Wołoskiej stołeczny Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych wyda ok. 81,7 mln
złotych. Firma Construcciones y Promociones Balzola SA ma 19 miesięcy na zrealizowanie zadania.
Jest to już kolejna inwestycja realizowana w Warszawie przez hiszpańską spółkę. Wcześniej rozpoczęła
prace przy budowie trasy tramwajowej na ul. Powstańców Śląskich. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

W pierwszym tygodniu września Służewski Dom Kultury zaprosił na imprezy towa-
rzyszące inauguracji działalności ośrodka w nowej siedzibie. 

Doczekaliśmy się wygodnej sali kinowo-widowiskowej z prawdziwego zdarzenia, z miejscami dla
188 osób, do której będę mogła Państwa zaprosić na interesujące filmy, atrakcyjne koncerty i wido-
wiskowe przedstawienia teatralne. Nowe, przestronne wnętrze Galerii przy Kozach będzie teraz sto-
sowną przestrzenią dla ciekawych ekspozycji artystycznych. Salonik Literacki to miejsce, w którym
możecie Państwo poczytać ulubioną książkę, skorzystać z bezprzewodowego Internetu, wziąć udział
w spotkaniach literackich lub po prostu przyjść na pogawędkę z przyjaciółmi i miło spędzić wieczór
– powiedziała Ewa Willmann, dyrektor Służewskiego Domu Kultury. Uroczystości uświetnił występ
znanego artysty Grzegorza Turnaua.

r e p o r t e r. p l

Nowy służewski Dom Kultury

VII edycja Onkobiegu Wołoska będzie poszerzona...

Już po raz siódmy w pierwszą niedzielę września odbył się ONKOBIEG 2014.
Zgodnie z tradycją uczestnicy wydarzenia pobiegli wokół Centrum Onkologii –
Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytutu Hematologii i
Transfuzjologii na Ursynowie, wspierając w ten sposób podopiecznych
Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki SARCOMA, które jest inicjatorem oraz
głównym pomysłodawcą wydarzenia. Onkobieg jak co roku był współfinansowany
ze środków Dzielnicy Ursynów.

Oficjalna rejestracja uczestników biegu rozpoczęła się o godzinie 10:00. Przystąpili do niej sympatycy
wydarzenia, mieszkańcy Ursynowa, chorzy onkologicznie oraz wspierający ich rodziny i przyjaciele.
Tradycyjnie w biegu wziął udział burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział oraz ursynowscy radni:
Ewa Cygańska, Magdalena Sokołowska oraz Paweł Lenarczyk. Chęć udziału w ONKOBIEGU 2014
zgłosiło 1080 uczestników, tym samym został pobity dotychczasowy rekord liczby zawodników w
wydarzeniu.

Przed startem, na scenie pojawił się prowadzący Romuald Wójcik oraz prezes Stowarzyszenia
SARCOMA Kamil Dolecki, który podziękował parterom i patronom ONKOBIEGU 2014. Profesjonalną
rozgrzewkę dla uczestników przeprowadził Paweł Nastula - polski judoka, trzykrotny mistrz Europy
(1994-1996), dwukrotny mistrza świata (1995 i 1997) i mistrz olimpijski (1996). Głos zabrali również
burmistrz Dzielnicy oraz w imieniu Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie i Instytutu
Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie – dr n. med. Beata Jagielska i Kierownik Kliniki Nowotworów
Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków przy Centrum Onkologii w Warszawie – prof. dr hab. med. Piotr
Rutkowski.

Siódmy ONKOBIEG wystartował w samo południe. Dystans o długości 1 350 m, w ciągu 60 minut
można było pokonać w dowolny sposób i dowolną liczbę razy. Wolontariusze ONKOBIEGU zagrzewali
uczestników do pokonywania kolejnych okrążeń. Ideą wydarzenia nie jest wygrana, ani pobicie
rekordu , a wsparcie i solidarność z osobami chorymi na nowotwory. Uczestników biegu dopingował
zespół muzyczny Bloco Central.

W tym roku uczestniczy biegu mogli dodatkowo wesprzeć 4-letniego Kacpra w akcji „biegnę dla
Kacpra”. Kacper choruje na nowotwór neuroblastoma IV stopnia, a jedyną szansą na poprawę jego
stanu zdrowia jest terapia antyGD2. Dzięki wsparciu uczestników, Fundacja PKO Banku Polskiego
przekaże 10 000 zł na leczenie chłopca.

Podczas ONKOBIEGU 2014, biegacze pokonali łącznie 10 503 km, co stanowi 7 780 okrążeń.
Współorganizatorami wydarzenia była Fundacja „Wspólna Droga” oraz Fundacja „Dobrze, że

jesteś”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Burmistrz Dzielnicy Ursynów – Piotr Guział oraz
Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
w Warszawie – prof. dr hab. med. Krzysztof Warzocha. Patronat medialny nad akcją sprawowały: TVP
Warszawa i Trójka Polskie Radio.

w w w . s a r c o m a . p l

W czerwcu tego roku Radni Warszawy
uchwalili przekazanie 50 mln zł na bu-
dowę połączenia Ursynowa z Wilano-
wem ulicą Nowokabacką. Pomimo, że w
wieloletnim planie inwestycyjnym wpi-
sane są dwa inne połączenia z Wilano-
wem: przedłużenie Ciszewskiego i Pła-
skowickiej, to właśnie ul. Nowokabacka
nagle stała się priorytetem. Dlaczego?

Otóż na tym połączeniu najbardziej zależy dziel-
nicy Wilanów, połączenie mają współfinan-
sować dwie firmy developerskie, któ-
re na 36 h pomiędzy ulicami Gą-
sek i Drewny wybudują eks-
kluzywne osiedle na 155 do-
mów. Nic dziwnego, że
lobbują w sprawie sko-
munikowania swojego
osiedla z Kabatami i
zapewnienie nabyw-
com domów nie-
ograniczonego do-
stępu do najlepiej
rozwiniętej infra-
strukturalnie
dzielnicy. Nie-
wątpliwie dorzu-
cenie się do fi-
nansowania dro-
gi opłaci się deve-
loperowi bo ceny
oferowanych
przez niego do-
mów poszybują w
górę. Dwujezdniowe
połączenie tuż pod la-
sem kabackim to nie
tylko ukłon w stronę
mieszkańców ekskluzyw-
nego osiedla w Wilanowie ale
też zapewnienie przejazdu
wszystkim mieszkańcom południo-
wej Warszawy, którzy bez ograniczeń
przejadą przez Kabaty, czyniąc ze spokojnego
osiedla węzeł tranzytowy . 

Połączenie ul. Nowokabacką to biznesowo- po-
lityczne posunięcie a nie faktyczne połączenie
dwóch dzielnic. Połączeniem dwóch dzielnic jest
bez wątpienia ulica Ciszewskiego i Płaskowic-
kiej, które wchodzą bezpośrednio w miasteczko
Wilanów. 

Rada naszej dzielnicy niejednokrotnie zwraca-
ła się do Rady miasta w sprawie skomunikowania
Ursynowa z Wilanowem, wskazując ul. Ciszew-

skiego jako priorytet. Naszym zdaniem jako pierw-
sze powinny powstać połączenia w centralnym
punkcie dzielnicy czyli ul. Ciszewskiego i Płasko-
wickiej a dopiero potem ul. Nowokabacką. Takie
rozwiązanie spowoduje równomierne rozłożenie
ruchu i zapobiegnie „rozjeżdżeniu” i zakorkowa-
niu Kabat i Natolina. 

Niestety władze miasta nie słuchają potrzeb
mieszkańców Ursynowa i wbrew naszym wskaza-
niom w czerwcu zgotowały nam niespodziankę,

skazując mieszkańców Kabat na życie w stre-
fie nieograniczonego tranzytu. 

Dlatego też uruchomiliśmy ak-
cję zbierania podpisów „Nie

dla Nowokabackiej Tak dla
Ciszewskiego”. Zbieramy

podpisy zarówno w in-
ternecie jaki i bezpo-

średnio wśród sąsia-
dów. Mieszkańcy
Kabat nie są prze-
ciwni rozwojowi
dzielnicy ale wi-
dzą totalny bez-
sens zapropono-
wanego przez
miasto rozwiąza-
nia i sprzeciwiają
się wybudowaniu
ul. Nowokabac-
kiej jako pierw-
szej. Wiem jakie

jest ich podejście bo
odwiedzam ich w

domach i zbieram
podpisy osobiście. Do-

magamy się zmiany za-
pisów planu inwestycyj-

nego i odwrócenia priory-
tetów, w pierwszej kolejno-

ści ul. Ciszewskiego i ul. Płasko-
wickiej a dopiero po ich wybudo-

waniu ul. Nowokabacka. 
Na mój wniosek 17 września o godz. 18.00 w

urzędzie dzielnicy zwołane zostanie posiedzenie
dwóch komisji: architektury i gospodarki komu-
nalnej poświęcone tematowi połączeń drogowych
z Wilanowem. Do udziału zaproszeni zostali
przedstawiciele m.st. Warszawy odpowiedzialni
za inwestycje. Wszystkich zainteresowanych za-
praszam do wzięcia udziału.

G o r e t t a  S z y m a ń s k a
R a d n a  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

K l u b  R a d n y c h  „ N a s z  U r s y n ó w ”

Tranzyt przez Kabaty? 
Komu na tym zależy?
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Na kanapce siada kilka osób. Paru ideowców, grupka ludzi z misją i kil-
ku cwaniaków chcących zbić fortunkę. Gadają, często pieprzą bez sen-
su, ale przyświeca im ten sam szczytny cel. Wdrożenie, najczęściej idio-

tycznych, koncepcji w życie.
Jak już ich zaczynają boleć dupy od siedzenia, to czym prędzej ustalają stano-

wisko. Pieczołowicie przelewają te bzdury na papier, który jak wiadomo, wszystko zniesie. Potem
konieczne jest działanie dwutorowe. Znalezienie usłużnych „naukowców” i dziennikarzy, którzy udzie-
lą im wsparcia, czy to dla zysków, czy też dla „naukowej sławy”.

A dalej już z górki. Szybka publikacja i rozpowszechnienie raportów, statutów lub innych gów-
no wartych świstków. Przy okazji poparcie idei pozytywnymi wypowiedziami wcześniej skaptowa-
nych „fachowców”. Propagowana w Internecie nawet największej bzdura znajdzie swoich zwolen-
ników. Często bywają to ludzie zakompleksieni, jednostki o dość ograniczonych horyzontach.

Kiedy już świat dowie się o pomyśle i jego twórcach, wspartych naukowymi „autorytetami”, przy-
chodzi pora na kulminację. Wystosowanie pisma, wysłanie delegacji do ważnych osobistości i in-
stytucji. Bywają w ministerstwach, antyszambrują w Sejmie, Senacie. Przecież być przyjętym przez
marszałka lub ministra, to nie w kij dmuchał. Nieistotny jest wynik rozmowy, bo wystarczy posłu-
żyć się metodami rodem z Public Relations, by w odpowiednim świetle, czyli jako sukces przedsta-
wić nawet niepowodzenie rozmów.

Mając „poparcie” wyższych władz, można bez żenady głosić swoje kanapowe poglądy, choć by-
ły one najbardziej kretyńskie. Przecież naród głupi i tak to kupi.

Tak doszliśmy do uzyskania stanu pełnej gotowości. Rozszerzenie propagandy na fora między-
narodowe. I dalej jak Bóg da. Może nawet uda się dotrzeć do ONZ lub innych urzędniczych baro-

nów, tfu... baranów, którzy chętnie podchwycą po-
mysł i staną się jego biernymi zwolennikami.

Ten spontanicznie napisany tekst może posłużyć
jako szablon, pod który da się podłożyć bardzo wie-
le koncepcji. Im głupszy urzędnik się trafi, tym ła-
twiej go będzie przekonać – jak nie prośbą, to groź-
bą. Głównie dlatego, że urzędnik nie ma swojego ro-

zumu, bezkrytycznie przyjmuje i realizuje wszystkie nakazy władzy. Tym sposobem on swoim
stołku od pierdzenia jest bezpieczny – szef mu kazał.

Zgodnie z szablonem przebiegało mnóstwo procesów uwieńczonych sukcesem, ale na szczęście
były też takie, które padły. Wystarczy wymienić ACTA, wszelkie feministyczne projekty, socjalistycz-
ne ideologie – od braterstwa robotniczo chłopskiego, do urawniłowki włącznie. Splajtowały także
szczytne hasła typu „Liberté, égalité, fraternité”, „Cała władza w rękach rad” i wiele, wiele im po-
dobnych.

Dlaczego nie wymieniam naszych rodzimych koncepcji? Ramy tego felietonu nie wystarczyłyby
do opisania wszystkich przypadków wprowadzania głupich przepisów w życie. Najgorzej, kiedy jest
to działanie celowe, opierające się na przekonaniu, że wszyscy mamy IQ w granicach średniej
szympansa, a to nieprawda. Spotykam nierzadko ludzi, którzy współczynnika inteligencji mogli-
by szympansowi pozazdrościć. Działanie celowe polega na tym, że „góra”, załatwiając swoje inte-
resy polityczne siłą rzeczy upolitycznia też przepisy i stara się zapanować na całym społeczeń-
stwem. Kontrola społeczeństwa pozwala z kolei na dużo łatwiejszą realizację zamierzeń. Tym bar-
dziej, że „demokratyczna” władza rozporządza wtedy środkami nacisku i przymusu, które można
uruchomić na dowolnie dużym obszarze, nawet w całym kraju. Klasyczny przykład to wojna prze-
ciwko własnemu narodowi lub dyrektywy unijne. 

Powie znudzony Czytelnik: „O co mu chodzi?” Ano o to, by pamiętać, że w naszych czasach grup-
ka ćwoków i cwaniaków może dorwać się do tortu o nazwie „Polska” i w oparciu o utopijne idee,
rządzić sobie w najlepsze. To się już odbywa i idzie w bardzo złym kierunku. A przy pewnej bezwład-
ności reakcji ludzi doprowadzić wręcz do, nie bójmy się tego słowa, katastrofy.

Przed napisaniem tego felietonu natchniony zostałem postępowaniem i wypowiedziami ministrów:
Zdrojewskiego, Boniego, Bieńkowskiej, Kosiniaka-Kamysza, Szczurka, Arłukowicza, Sawickiego, Si-
korskiego, Sienkiewicza. O premierze i marszałek Kopacz nie wspomnę. Pozostałych nie wymieniam
ze skąpstwa, szkoda mi klawiatury.

Pamiętajmy, że to tylko ci do niedawna lub aktualnie rządzący – inne ugrupowania też nie są
lepsze.

Na podstawie Internetu i przemyśleń własnych.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Groźna kanapka

„„Góra”, załatwiając
swoje interesy poli-
tyczne siłą rzeczy upo-
litycznia też przepisy”

Właśnie mija 11 lat od czasu „humanitarnej interwencji” USA i sojusz-
ników w Iraku i trzy lata od wyjścia Amerykanów z tego kraju z pod-
kulonymi ogonami. Irak stał się państwem upadłym, ogarniętym

anarchią i jedną z najbardziej krwawych wojen domowych w okresie ostatnich dzie-
sięcioleci. Trwa rzeź, pod nóż idzie każdy, kto nie popiera dżihadystycznego
ugrupowania Islamskie Państwo Iraku i Lewantu (ISIS lub ISIL), którego przywódcy dążą do przy-
wrócenia na terytorium Syrii i Iraku kalifatu, czyli państwa powstałego przed ponad 1,5 tys. lat po
śmierci proroka Mahometa. 

Lewant to określenie krajów leżących na azjatyckim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Jego gra-
nice wyznaczają Morze Śródziemne, Taurus, Mezopotamia, pustynie Półwyspu Arabskiego oraz Mo-
rze Czerwone. Obszar ten obejmuje dzisiejsze Syrię, Jordanię, Liban, Izrael oraz Autonomię Pale-
styńską. W szerszym znaczeniu do Lewantu zalicza się również Azję Mniejszą (Turcja) i Egipt.

Interwencja w Iraku, której motorami byli George W. Bush i Tony Blair, a przeciwnikiem m.in. An-
gela Merkel, okazała się dla Zachodu kompletną kompromitacją wizerunkową, moralną, a także fi-
nansową. Opinię publiczną mamiono zapewnieniami, że inwazja będzie kosztować od 50 do 60 mld
USD, a wydatki te zostaną pokryte m.in. z dochodów ze sprzedaży irackiej ropy. Kiedy jesienią 2002
r. Lawrence Lindsey, doradca Busha ds. ekonomicznych, zasugerował, że iracka awantura może po-
chłonąć nawet 200 mld USD, został niezwłocznie zdymisjonowany. Nawet jemu jednak nie śniło się
jakie będą rzeczywiste koszty pobytu Amerykanów i sojuszników w Iraku. 

Wybitni amerykańscy ekonomiści Joseph Stiglitz i Linda Bilmes wyliczyli w swojej książce „Praw-
dziwe koszty konfliktu w Iraku”, że interwencja pochłonęła łącznie 3 biliony USD!!! Obliczyli rów-
nież, że tylko jeden bilion z trzech wydanych na wojnę w Iraku pozwoliłby na zatrudnienie 15 mln
nauczycieli szkół publicznych, na opłacenie kosztów rocznej opieki lekarskiej dla 530 mln dzieci lub
na stypendia uniwersyteckie dla 43 mln studentów. Całe trzy biliony USD mogłyby zaś rozwiązać
problemy Amerykanów z ubezpieczeniem społecznym na 50 lat. 

Krwawa wojna doprowadziła do wzrostu potęgi regionalnej wrogiego Zachodowi Iranu, a wła-
dzę w dużej części Iraku przejęli radykalni islamiści z ISIS, którzy zapowiadają, że kalifat będzie roz-
szerzany na kolejne państwa Bliskiego Wschodu. Mając poparcie sunnickiej ludności dżihadyści ma-

sakrują, oprócz chrześcijan, także szyitów, których
uznają za niewiernych. Kalifat wzmocnił się mili-
tarnie po przejęciu uzbrojenia porzuconego w ba-
zach irackiej armii. Bojownicy ISIS zdobyli m.in.
1500 amerykańskich wozów bojowych Humvee
oraz 52 działa artyleryjskie o zasięgu rażenia ponad

30 kilometrów. Ponadto z irackich więzień wypuszczono od półtora do dwóch tysięcy osób, które
zasiliły armię ISIS. Większość z nich to bojownicy szkoleni przez Al-Kaidę. Kalifat zarabia też oko-
ło 1 mln USD dziennie na sprzedaży ropy naftowej do autonomicznego irackiego Kurdystanu, a stam-
tąd do Turcji oraz Iranu.

Sytuacja stała się na tyle poważna, że Amerykanie wysłali do Zatoki Perskiej lotniskowiec USS
„George H.W. Bush” (sic!), którego samoloty rozpoczęły bombardowanie pozycji rebeliantów. Jak
donosi wpływowy „Wall Street Journal”, USA rozważają dogadanie się z Iranem w sprawie sytuacji
w Iraku. Dopiero teraz zaczyna docierać do zakutych jankeskich mózgów, że interwencja w Iraku
może być stryczkiem, który sami sobie nałożyli na szyję. Jeśli bowiem plany ISIS powiodą się, a jest
to bardzo możliwe, bo kalifat ma w krajach islamskich wielu zwolenników, USA i Zachodowi wy-
rośnie wróg tysiąckrotnie groźniejszy niż osławiona Al-Kaida. Na ostatnim szczycie NATO Obama
żebrał u zachodnich przywódców, aby wysłali do Iraku zbrojne wsparcie w ramach koalicji z USA.
Wpierw rozpętali konflikt na Bliskim Wschodzie, który może zagrozić światowemu pokojowi, dzi-
siaj żądają militarnego wsparcia, aby konflikt wygasić. Niebywała wprost polityczna hucpa.

Mocno sparzeni zachodni przywódcy pokazali Obami środkowy palec dłoni. Efektem irackiej awan-
tury jest właśnie to, że żaden z nich nie zdecyduje się dzisiaj na wysyłanie żołnierzy w różne miej-
sca na globie wskazywane przez USA. Stąd brak interwencji w Syrii, Libii, wsparcia zbrojnego dla
Ukrainy, a nawet pomocy dla nigeryjskiego rządu w zmaganiach z ultrasami z organizacji Boko Ha-
ram. Historia ostatnich kilkudziesięciu lat (Wietnam, Afganistan, Irak) pokazała, że na takich
zbrojnych wyprawach wychodzi się fatalnie. Również Polska wyszła na irackiej awanturze niczym
Zabłocki na mydle. Jednak jesteśmy w lepszej sytuacji niż państwa Zachodu. „Żelazna kurtyna” uchro-
niła nas bowiem od masowego najazdu azylantów z krajów trzeciego świata, a co za tym idzie od
napływu islamistów. Nie ma w Polsce, Czechach, Słowacji, czy na Węgrzech skrajnego odłamu wy-
znawców tej religii. I niech tak pozostanie, bo przyjęte swego czasu np. w Skandynawii liberalne prze-
pisy prawa w dziedzinie azylu i migracji zaczynają Szwedom, Norwegom i Duńczykom powoli wy-
chodzić bokiem.

Mateusz Grzywa napisał na portalu Politykaglobalna.pl: „Ostatnimi czasy dyktatorzy znikają z
życia politycznego w nadzwyczaj szybkim tempie. W odniesieniu do Bliskiego Wschodu trzeba jed-
nak powiedzieć, że będziemy jeszcze za nimi tęsknić.... Państwa tam utrzymywane były twardą rę-
ką przez większość XX wieku... Grupa rządząca dbała o własne interesy... wielu więziono, bito, na-
wet zabijano... ale dyktatorzy aktywnie zwalczali terroryzm, dbali o poprawne stosunki z sąsiada-
mi i państwami z innych kontynentów, a co najważniejsze, zapewniali bezpieczny stabilny żywot
mieszkańcom swoich państw. Taki był mroczny koloryt dyktatury, jest to jednakowoż nieporówny-
walne z tym, co dzieje się tam dzisiaj”. Trudno nie zgodzić się z tą tezą.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Dyktatorzy czasem są potrzebni

„Polska wyszła na irac-
kiej awanturze niczym
Zabłocki na mydle”

WW tteejj BBrruukksseellii ttoo nnaa nniicczzyymm ssiięę nniiee zznnaajjąą!!
PPrreezzyyddeenntteemm bbyyllee kkooggoo wwyybbiieerraajjąą!!

NNaajjggoorrsszzeeggoo ww ddzziieejjaacchh wwzziięęllii nnaamm PPrreemmiieerraa,,
NNiieeuuddaacczznniikk,, aa zzaałłaappaałł ssiięę,, cchhoolleerraa!!

TTaa BBrruukksseellaa zz ssaammyycchh sskkłłaaddaa ssiięę ppaarrttaacczzyy..
WW ggrruunncciiee rrzzeecczzyy ttaamm PPrreezzyyddeenntt nniicc nniiee zznnaacczzyy..

JJaakkżżee mmuussiiaałł tteenn nnaasszz PPrreemmiieerr uuppaaśśćć nniisskkoo,,
ŻŻeebbyy pprrzzyyjjąąćć ttaakk ppooddrrzzęęddnnee ssttaannoowwiisskkoo..

CCoo iinnnneeggoo,, ggddyybbyy zzoossttaałł nniimm JJaarroossłłaaww,,
TToo ppoozzyyccjjaa PPoollsskkii zznnaacczznniiee bbyy uurroossłłaa,,
PPrreezzyyddeennccjjaa bbyy zzyysskkaałłaa nnaa pprreessttiiżżuu..

II ww LLoonnddyynniiee,, ii ww BBeerrlliinniiee,, ii ww PPaarryyżżuu..

BBoo mmyy pprrzzeecciieeżż mmaammyy ww kkrraajjuu sskkaarrbb pprraawwddzziiwwyy::
ZZaassłłuużżoonnyy,, kkoommppeetteennttnnyy,, nniiee zzłłoośślliiwwyy,,

WWsszzyyssttkkoo uummiiee,, wwsszzyyssttkkoo wwiiee,, nnaa wwsszzyyssttkkiimm zznnaa ssiięę,,
KKaażżddyy pprroobblleemm rroozzwwiiąązzuujjee ww kkrróóttkkiimm cczzaassiiee..

TTyy nnaa ddrruuggii rraazz,, EEuurrooppoo,, ssiięę zzaassttaannóóww,,
KKttoo ww ttyymm kkrraajjuu jjeesstt pprraawwddzziiwwyymm mmęężżeemm ssttaannuu..

NNaa PPrreezzeessiiee nniiee ppoozznnaałłaaśś ssiięę,, EEuurrooppoo,,
ZZaa ttoo zz TTuusskkiieemm bbęęddzziieesszz mmiieećć nniiee llaaddaa kkłłooppoott..

JJaakk ttaakk mmoożżnnaa!! CCzzeemmuu ddaałłaaśś ssiięę zzaasskkoocczzyyćć??
OO,, EEuurrooppoo!! PPoowwiieeddzz,, ggddzziiee ttyy mmiiaałłaaśś oocczzyy??

LLeecczz nniieebbaawweemm wwsszzyyssttkkiimm zz oocczzuu ssppaaddnniiee łłuusskkaa,,
GGddyy EEuurrooppaa ssiięę zzaawwaallii.. ZZ wwiinnyy TTuusskkaa..

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego) Teraz także na Facebooku
Wojtek Dąbrowski będzie recytował swoje wiersze w programie 

Kabaretowej Sceny Marka Majewskiego w mokotowskim Centrum Łowicka 
w czwartek 11 września o godz. 19.30.

Tusk w Brukseli

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Złota Róża 
dla Moniki Cichoń

Powołana na Ursynowie Fundacja Arkona ustanowiła doroczną Nagrodę Lite-
racką im. Jarosława Zielińskiego – Złotą różę, przyznawaną młodym poetom za
najciekawszy tom wierszy wydany w ostatnim okresie. 

Kapituła Nagrody obradująca pod przewodnictwem wybitnego poety, krytyka i redaktora
Aleksandra Nawrockiego spośród 16 książek zgłoszonych do konkursu, wybrała 7 pozycji (Gra w
zielone Moniki Cichoń, Przekazy podprogowe Patryka Chrzana, Abisynia Marty Kucharskiej,
Puste muzea Karoliny Kułakowskiej, Nadjeżdża Szymona Słomczyńskiego, Skarb piratów Xawe-
rego Stańczyka i Lekcja oddychania Ewy Świąc). Ostatecznie pierwszą w historii laureatką Zło-
tej Róży została 21-letnia Monika Cichoń z Podborza, członkini Grupy Literackiej w Mielcu.

To bardzo obiecujący poetycki debiut. Jurorzy zwrócili przede wszystkim uwagę na nieskrępo-
waną wyobraźnię laureatki, która pozwala młodej autorce z wielką swobodą poruszać się po wie-
lu obszarach poezji, której wyróżnikami jest prawda, emocja, wiara w piękno, miłość i dobro. To
liryka dojrzała, bardzo osobista, o dużej sile obrazowania, pełna młodzieńczej pasji i niezgody na
świat. Zaskakuje świeżością używanych środków poetyckich, odwagą w stawianiu diagnoz, lek-
kością sformułowań. Poetka umie patrzeć na świat w swój własny i oryginalny sposób, imponu-
je także literackim oczytaniem. 

Kapituła przyznała również dwa stypendia literackie im. Jarosława Zielińskiego młodym i
uzdolnionym poetycko uczniom szkół ponadpodstawowych. Pierwszymi stypendystami w roku
szkolnym 2014/2015 zostali: Sandra Pokojska (l. 15) z Gimnazjum w Zespole Szkół w Marzęci-
cach i Jakub Piotr Chruściel (l. 16) z Gimnazjum i Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Miń-
sku Mazowieckim.

Nagrody i stypendia zostaną wręczone podczas wieczoru poetyckiego, który odbędzie się w naj-
bliższy piątek, 12 września o godz. 18 w Ursynowskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Barwnej 8.
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Roztropniej, ostrożniej, uważniej, rozumniej, spokojniej. Mniej emocji,
mniej marzeń, mniej napinania wątłych zresztą mięśni. Więcej wiedzy
i pamięci. I starannie prowadzonych rachunków. I jakaś perspektywa,

na półwiecze, wiek a nie jedynie reaktywność. W sprawie Ukrainy idzie bowiem
o gęsty splot różnych okoliczności. Czasem dalekich od Dniepru i Donu. Rosja i
Ukraina do wiosny były dla siebie tak jak brat i siostra. Czasem skłóceni, lecz bliscy. Religią, histo-
rią, językiem, kulturą. Zresztą są różne Ukrainy. Specjalnie, jak idzie o tę relację z ich północnym
sąsiadem. Obie gospodarki są jak dwie połówki jabłka. Bez siebie obie funkcjonują gorzej. Wiele mie-
szanych rodzin. Zwłaszcza na wschodzie. Jeszcze dwa lata temu Ukraińcy pytani o Unię Europej-
ską dzielili się na pół. Przyczem „nasza” połowa nie była większa. Ale ci, którzy byli ZA nie byli tak
mocno zdeterminowani, jak ci PRZECIW. Ich elity nie zawsze popierały polskie dążenie, by Ukra-
ina była w strefie wpływów Europy. Zajrzyjcie do Wikipedii i otwórzcie hasło „Jaceniuk”. Premier.

Startowaliśmy do wolności w podobnych okolicznościach. Dochód na głowę był podobny. Ich tro-
szeczkę niższy, ale kraj większy, potężniejszy. Nasze uzbrojenie i armia – słabsze. Nieporównywal-
nie. I nie o broń jądrową chodzi. Dobrze zresztą, że na Ukrainie jej już nie ma. Ukraina z pewno-
ścią jest mniej stabilnym, mniej przewidywalnym państwem. Bogactwa naturalne podobne. Ukra-
ina ma ich więcej. Ma więcej i taniej: węgla, żelaza, wody, ziem. I ludności. Podobnie jak Polacy,
Ukraińcy są raczej wykształceni. Mają gorsze, dla swoich europejskich aspiracji położenie geopo-
lityczne. Nie próbowali jednak, przez dwadzieścia lat sprawdzić, o ile ono jest gorsze. My, w dale-
ko bardziej nieoznaczonych warunkach, jeszcze kiedy Rosjanie byli w Polsce, próbowaliśmy. Roz-
pychaliśmy się. Konsekwentnie i niezależnie od zmian rządów i politycznych opcji. Byliśmy w tym
skuteczni. We właściwym czasie. Bezpiecznie. Roztropność! Stabilność!

Wałęsa, Mazowiecki, Geremek, Bielecki, Olszewski, Suchocka, Pawlak, Oleksy, Cimoszewicz, Kwa-
śniewski, Miller…. Wszyscy. Zadziwiające w naszej historii. Nasza natowska i europejska opcja nie
była podważana. A przynajmniej, jak idzie o Unię Europejską i wymogi, które trzeba było spełnić
– była wyraźniejsza niż Ukraińców. Tylko już trochę złośliwie, dla prawdy i porządku przypominam,
że prawica, PSL, Kościół (wyłączając papieża) nie popisali się. Nawet PO, bywało, udawała greka.
Ukuto termin „euro entuzjastów” i „eurosceptyków”. Że niby ci pierwsi to jacyś naiwniacy. A mo-
że i gorzej. Że prawdziwy narodowy pierwiastek to sceptycy. Wygodna to była jazda. Nie za wła-
sne pieniądze. Zostawiam tę rzecz. W końcu byliśmy ZA. Ukraińcy – niekoniecznie. Polski przykład
dał im dopiero impuls dla zmian. Polski sukces, w związku z Ukrainą, budzi lęk w Putinie. Co by to
było, gdyby Ukrainie, już europejskiej, się poszczęściło?!

Majdan. Na pewno to jest demokracja? Proponuję interpretację w pół drogi: AKT ROZPA-
CZY. Ale związany z tradycją. W dobrym świecie jednak tradycja rządów ulicy się nie
sprawdza. I ich władza, w końcu, poza pierwszym razem Janukowycza, wybierana w wol-

nych, powszechnych wyborach. Jakże różne były, aż do dzisiaj, ukraińskie władze, od naszych. Jak
idzie o odwagę reformowania, uczciwość, bezinteresowność, kompetencje.

I ten epizod z Tymoszenko. Istotny nie tylko dla Ukraińców, ale i dla polskich elit. Jakże im się
podobała! Tam, na Majdanie, w lutym 2014 pokazała, że znów chce mieć wszystko. Ukrainę. Kie-
dy na Majdanie było najbardziej tragicznie, 19, 20, 21 lutego, kiedy snajperzy strzelali do tłumu by
zabić Jewgenia, córka Julii, jedynaczka, cieszyła się swoimi 34. urodzinami w najdroższym rzym-
skim hotelu, De Russie (via del Babuino, nieopodal Piazza de Popolo). Podaję szczegóły, byście mo-

gli sprawdzić w Google. Jak byk napisa-
ne – 600 euro/noc najtańszy pokój. Nie
ma droższego. Moja partyjna towarzysz-
ka, niejaka P., odsądziła mnie od czci i
wiary za słówko-wytrych k… przed na-
zwiskiem Tymoszenko w moim komen-
tarzu do tego żenującego wydarzenia,
kiedy łamiącym się głosem dama ta
oznajmiała Majdanowi, że jest gotowa

wziąć brzemię, kurcze, tej ukraińskiej władzy. Przeżyłem . Ona symbolem demokratycznej Ukra-
iny. 400 milionów dolarów. Na tyle Amerykanie szacują jej majątek. 400 milionów następnych, to,
jak szacują, koszt uzyskania tych „jej” 400. Razem 800. Mój Boże! 

Jaceniuk Arsenij. On wiedział gdzie stoją konfitury. Słyszeliście w telewizji to „Julia, Julicz-
ko….” w lutym 2014? Kiedy wypuścili tę damę z Charkowa i już podążała na Majdan. Ja słyszałem.
Był zawsze w swoim młodym życiu tam, gdzie było dobrze dla niego. Był za WIELKĄ EUROPĄ, kon-
kurencyjnym wobec Unii Europejskiej blokiem i za UNIĄ EUROPEJSKĄ. Ściślej: najpierw był za Unią,
potem porzucił ten pomysł na rzecz Wielkiej Europy, potem wrócił do pomysłu Unii. Zawsze w rytm
interesu. Własnego. To jest nasz partner? My mamy narażać swe bezpieczeństwo dla takiego face-
ta? Który trzymał embargo na naszą wieprzowinę bardziej stanowczo i dłużej niż Rosja? 

Łucenko. Zajrzyjcie w Google. Lubił być tam, gdzie kasa. I teraz chce nas wciągnąć w grę, w której
na końcu nie musi być taka Ukraina, jaką chcielibyśmy może widzieć, ale na pewno będzie jego kasa. 

Czy naprawdę jesteśmy pewni, że Ukraina to lepszy partner, w przypadku konfliktu intere-
sów, niż Rosja? Ukraina taka jaką ona jest i Rosja taka jaką jest. Nie jesteśmy władni ich zmie-
nić. Minister Siemoniak mówi, że chcemy sprzedać broń Ukrainie. Ja nie chcę. To jedynie

pogłębi tę tragedię. Zwiększy ilość zabitych. Na wojnę z Rosją nie pójdziemy, dopuki Rosja nas i człon-
ków NATO nie zaatakuje. Zwiększanie ilości broni nie ma tam więc sensu. Rosjanie też zwiększą
swoją militarną obecność. To nie jest metoda prowadząca do pokoju. Nie ma alternatywy dla po-
litycznych rozwiązań tego konfliktu. Na marginesie – kto za tę broń zapłaci?

Rosja. Putin. GRU/KGB. Podpułkownik. Bogacz z pewnością większy niż Tymoszenko. To praw-
da. Nie tylko w wiedzy o nim i o współczesnej Rosji. To prawda o polityce Rosji. O kłamstwie jako
jej normalności. O tym, że jest przepaść pomiędzy standardami Europy i Rosji. Nie zmienimy tego
dolewając benzyny do ognia na wschodzie Ukrainy. Tym bardziej, jeśli to my staniemy na szpicy Eu-
ropy. Naszą racją jest kształtować politykę Unii. To jest właśnie nasza polityka. To jest też nasza od-
powiedzialność. Im większa zdolność mediacji, tym Polska silniejsza. A więc i skuteczniejsza. Trud-
no o większy błąd w przypadku konfliktu, jak przecenienie swojej siły. „Solidarność” wygrała wol-
ność dla Polski bo potrafiła liczyć. Bo miała przywódców, którzy, owszem, nie zapominali o swo-
ich marzeniach, ale w realnej polityce pozostawali realistami.

Świat szariatu. Świat, w którym kobieta jest kaczym gównem, a mężczyzna, nawet upośledzony na umy-
śle, gigantem. Czeczenia. Wojujący islam. Zawodowi najemnicy. Oszalali wyznawcy Allacha. Inne rozsad-
niki piekła. To jest pytanie o rzeczywiście istotne dla nas granice kultur, cywilizacji. Co istotniejsze dla bez-
pieczeństwa w perspektywie 20, 50 lat – różnice pomiędzy naszymi standardami demokracji a ruskimi, czy
różnice między Europą a podbrzuszem Rosji? Gdzie, w przypadku konfliktu z islamem, chcemy widzieć Ro-
sję? Oczekuję uczciwej odpowiedzi od tych, którzy pchają Polskę we wschodnio-ukraiński konflikt stawia-
jąc nas po jednej ze stron tego konfliktu. Po stronie przegranej.

To co piszę jest dzisiaj jednym z trzech najważniejszych pytań jakie stają przed Europejczykami.
Obok pracy dla młodego pokolenia Europejczyków, przyszłości politycznej Unii Europejskiej –
konflikt cywilizacji. Rosja, ułomna bardziej niż potrafimy tę ułomność tolerować, jest w tym kon-
flikcie po naszej stronie. Więc: ostrożniej, roztropniej, mądrzej.

Nie wolno militarnie rozstrzygać konfliktów. To dorobek Europy ostatniego półwiecza. Putin co-
dziennie powinien to od nas słyszeć. Kluczem naszego bezpieczeństwa jest jednak nie Putin, ale na-
sza europejska jedność. (Berlusconi powinien być personą non grata w Europie. Po prostu. A nie go-
ściem, w którego towarzystwie fajnie jest się zabawić). Sankcje. Bezwzględne, dla nowobogackich,
także nowobogackich politycznie, jak idzie o Europę. Na ich rodziny. Okropnie to wygląda. Prawa
człowieka. Miejcie więc pod powiekami tę Jewgenię Tymoszenko, w rzymskim najdroższym hote-
lu, kiedy Majdan płynął krwią. Nie ma dla nich Lazurowego Wybrzeża. Nie ma Costa Brava. Jakie-
gokolwiek Costa. Nie ma Londynu, Rzymu, Paryża. Tak właśnie Polska ma obowiązek mówić. Bez
niepotrzebnej skromności. Z uwagi na „Solidarność” mamy prawo, a nawet obowiązek tak mówić.

Ukraińcy zmarnowali swój czas. Ich przywódcy bogacili się na miarę wartości współczesne-
go Kremla a nie Zachodu. Symbolem jest właśnie Tymoszenko. Chcemy ich wesprzeć? O
tym rozmawiajmy. Także o tym co po konflikcie. Co z Rosją? W czarnej dziurze gdzieś po-

między Europą a Chinami? To realna perspektywa? Satysfakcjonująca Rosjan? Współpraca to
współpraca. Nie dyktat. Dla wszystkich stron. 

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

RESET Andrzej Celiński

Roztropniej z Ukrainą

„Moja partyjna towarzyszka,
niejaka P., odsądziła mnie
od czci wiary za słówko-wy-
trych k… przed nazwiskiem 
Tymoszenko”

Już myślałem, że nowe, kontrowersyjne dla wielu, przepisy da-
jące możliwość kierowcom z uprawnieniami na samochód do-
siąść małych motocykli, nie sprowokują mnie do podjęcia tego
tematu na łamach MOTO-PASSY. Stało się jednak inaczej, za
przyczyną i udziałem, mojego serdecznego przyjaciela - Jerzego.
Ta piękna, biała maszyna ze zdjęcia, od wielu lat będąca jedynie
wyszukanym meblem w sypialni, już niebawem wyjedzie na
warszawskie ulice! 

Ale może po kolei. Już myślałem, że motocyklowy sezon roku 2014 pomału dobiega końca.
Jak się jednak okazało, nic bardziej mylnego. Przynajmniej tak to wygląda, jeśli przyjrzymy się
ruchowi w salonach motocyklowych i statystykom sprzedaży jednośladów w ostatnich tygo-
dniach. Pamiętam, że z racji całkiem dobrej pogody tego roku, najbardziej zniecierpliwionych
fanatyków dwóch kółek, można była spotkać na ulicach już pod koniec lutego. Biorąc pod uwa-
gę dzisiejsze realia, zapowiada się jeden z dłuższych i bardziej udanych sezonów ostatnich lat.

Od 24 sierpnia tego roku, po naszych polskich drogach, można już całkiem legalnie podró-
żować motocyklem z silnikiem do 125 cm3 posiadając jedynie prawo jazdy kat. „B”. Wnikając
bardziej w szczegóły ustawy, będąc posiadaczem takiego właśnie „samochodowego prawka”,
możemy uzupełnić nasz stan posiadania o jednoślad z silnikiem o pojemności skokowej nieprze-
kraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej pojaz-
du nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Nowe przywileje obejmą zarówno pojazdy z automatycz-
ną, jak i ostatecznie, manualną skrzynią biegów. Dodatkowym warunkiem dla zainteresowa-
nych jest konieczność posiadania prawa jazdy kat. „B” od co najmniej 3 lat.

Dotychczas do jazdy takimi pojazdami uprawniało prawo jazdy kategorii A1, bądź wyższych.
Osoby posiadające prawo jazdy kat. „B”, mogły bez dodatkowego egzaminu prowadzić wyłącz-
nie jednoślady, motorowery i skutery, o pojemności maksymalnej 50 cm3, i ogranicznikiem pręd-
kości do 45 km/h. Tak stanowiły przepisy, ale była to bardziej teoria, niż praktyka.

Jak to zwykle bywa w przypadku uchwalania nowych przepisów, w szczególności przepisów,
które wywracają do góry nogami przyjęty od lat porządek, opinie na ich temat są bardzo
zróżnicowane, a głosy rozkładają się niemal po równo. Początkowo zakładano wprowadzenie
nowych przywilejów jedynie w stosunku do motocykli z automatyczną przekładnią, jednak na
etapie konsultacji uznano, że byłoby to jednak faworyzowanie producentów jednośladów z ta-
ką skrzynią biegów.

Dla lepszego zobrazowania atmosfery i okoliczności, jakie towarzyszyły zmianom, przytoczę
kilka wybranych argumentacji przedstawicieli zwolenników i przeciwników nowych przepisów.
Trafiłem na opinię, że bez odpowiedniego przygotowania, nie powinno się jeździć motocy-
klem z manualną skrzynią, a nowy przepis spowoduje zwiększenie zagrożenia na drogach.
Nieco mniej radykalnie wyrażane są głosy w stosunku do „automatów”. Z drugiej strony bary-
kady słychać, że przecież chcąc jeździć w naszym kraju samochodem z manualną skrzynią bie-
gów nie trzeba robić dodatkowych uprawnień. Można jeździć zarówno maluchem czy syrenką,
jak porsche czy ferrari, a każdy przyzna ze to zupełnie inna bajka. To samo prawo jazdy kat. „B”
uprawnia do prowadzenia pojazdów z każdym typem skrzyni biegów, a nawet dużych campe-
rów. To wszystko prawda. Teraz można wreszcie wsiąść i na motocykl, czy średni skuter, cieszą
się zwolennicy zmian. Nikt przecież nikomu nie zabrania wzięcia paru lekcji pod okiem instruk-
tora. Wielu pamięta też czasy MZ-ek, Jaw, czy CZ-ek, z silnikami do 350 cm3 i wiele większy-
mi mocami, których przed laty dosiadało wielu młodzian bez stosownych przeszkoleń czy
uprawnień i dawało sobie radę również z biegami. Słyszałem też opinię, że dla potężniejszego
kierowcy „125 cm3” to jak „50 cm3” dla suchotnika. Bardziej rozważni, twierdzą jednak, że więk-
szość kierowców kat. „B” nie wie nic o jeździe motocyklem i praktycznie żaden z nich nie zrobi
ósemki na placu, nie mówiąc o dodatkowych przepisach z kat. „A”, czy bardziej zaawansowa-
nych badaniach lekarskich. Z tą opinią też trudno się nie zgodzić. Co bardziej radykalni mówią
nawet, że transplantolodzy i pacjenci czekający na nowych dawców, już zacierają ręce...

Na koniec, pozwolę sobie na puentę i własną opinię na temat zmian w przepisach. Opinię,
jako stale praktykujący kierowca zarówno jedno-, jak i dwuśladów, różnych wielkości, mocy i
pojemności. Generalnie nie jestem przeciwnikiem nowych przepisów. Rozumiem ich praktycz-
ne i ekonomiczne uzasadnienie. Uważam jednak, że wymóg egzaminu praktycznego z jazdy
jednośladem dla kierowców samochodów, który nie został wprowadzony, miałby głęboki
sens. Mam też nieodparte wrażenie graniczące z pewnością, że nastał koniec rejestrowania mo-
tocykli, jako motorowerów, natomiast rozpoczęły się czasy rejestrowania „dużych” motocykli,
jako „małe”. Najlepszym dowodem na tezę, że nowe przepisy nie są jedynie „legalizacją” i tak
jeżdżących nieuprawnionych kierowców, jest fakt ogromnego wzrostu zainteresowania w sa-
lonach w ostatnich tygodniach przedmiotowymi jednośladami. To najlepszy dowód na to, że
na drogi wyruszą nowi, „zieloni” kierowcy. Czeka nas pewnie jeszcze jeden ruch społeczny. Wie-
lu z tych, którzy dokonali mniej lub bardziej odpowiedzialnych przeróbek swoich sprzętów, wy-
ciskając z nich siódme poty, chcąc z „50cm3” osiągnąć jak najwięcej, ruszy teraz do stacji kon-
troli pojazdów i wydziałów komunikacji, chcąc je w majestacie nowego prawa zalegalizować.
Och, będzie się działo. A „manual”, to nie „automat”, szczególnie, gdy pozostawia jeden ślad.
Moim zdaniem wypadków i incydentów na drogach przybędzie...

M O T O W O J
m o t o @ p a s s a . w a w . p l

MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Motoryzacja po naszemu...

„B” jak „A” 
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KREDYTY, trudne i prywatne,
22 620-50-48

SZYBKIE I TANIE pożyczki 
na Mokotowie i Ursynowie,

664-525-666

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

KUPIĘ płyty 
winylowe i CD, dojazd, 

609-155-327

KUPIĘ 1, 2-pokojowe, 
724-09-09-58

KOMÓRKA LOKATORSKA,
miejsce garażowe - sprzedam, 
KEN 85, tel. 660-686-650

NOWOCZESNE biuro
coworkingowe oferuje wynajem
miejsc do pracy na dogodnych
warunkach w Galerii Ursynów, 
al. KEN 36. Kontakt: 609-651-511

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

ANGIELSKI, początkujący, sp,
gimnazjum, tanio, doświadczona,
502-583-141

ANGIELSKI, różne poziomy,
609-373-575

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

698-166-368
A  MATEMATYKA,

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

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

MATEMATYKA , FIZYKA, 
tel. 791-40-99-88

MATEMATYKA, nauczycielka,
604-399-221

MATEMATYKA - tanio!.
MATURY, pomoc dla studentów
przed startem, 504-125-044

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

NIEMIECKI, 698-012-966
NIEMIECKI, atrakcyjnie, 

600-457-178
POMOC I NAUKA w obsłudze

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

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

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

WYCENA
nieruchomości
502-282-214

ARCHITEKTURA, AutoCad,
inwentaryzacja, kreślenie,
MsOffice, samochód, 796-103-032

ELEKTRYK, 501-236-987
KIEROWCĘ kat.C, praca w

Warszawie, 664-417-724
LEKARZA internistę medycyny

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

OSOBY z Mokotowa 
i Ursynowa na stanowisko

doradcy klienta, 
664-525-666

PAN do sprzątania 
i odśnieżania, 602-395-798

POMOC kuchenna/kucharka,
Mysiadło, 510-92-14-50 (proszę
dzwonić 15.00-17.00)

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

ZATRUDNIMY pomoc
kuchenną/kucharkę, Mysiadło,
603-68-65-61

ANTENY, 603-375-875

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

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

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

DOMOFONY, 603-375-875
ELEWACJE, remonty, dachy,

602-238-620
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211
KANCELARIA PRAWNA

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

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, FLYCOM,

Pasaż Ursynowski 9, 
tel. 22 644-26-05, 

601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

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

MALOWANIE, gładź, tanio,
505-73-58-27

MALOWANIE, szpachlowanie,
722-920-650

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

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

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

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

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

REMONTY kompleksowo -
firma rodzinna, 692-885-279,
www.remontyfrimarodzinna.pl

RĘBAK do gałęzi 16 cm, 
tel. 503-954-603

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

A STOLARSKIE, szafy 
i naprawy, 606-126-099

STOLARSKIE, meblowe, 
505-935-627

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

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

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

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

TAPICER, 
Ursynów

694-158-973

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

WIERCENIE
KARNISZE, itp.
608-303-530

ZŁOTA RĄCZKA , 503-428-653

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

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
781-287-396

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

LEKARZ seksuolog, 
22 825-19-51
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Ważne telefony

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

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 ((UUrrssyynnóóww)) 

TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355

SSoobboottaa,, 1133 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1133..3300:: fe-
styn „30 lat z Domem Sztuki” pod
patronatem honorowym burmi-
strza Dzielnicy Ursynów Piotra
Guziała. Łąka na Olkówku przy
ul. Puszczyka i boisku sportowym.
Wstęp wolny. Przedsięwzięcia ar-
tystyczne sfinansowano ze środ-
ków Dzielnicy Ursynów. W pro-
gramie występy: grup twórczych
Domu Sztuki, zespołów „Blues
Fellows” z Ewą Konarzewską i
„DeDajmonDoks”, a o godz. 17.30
– Krzysztof Daukszewicz, Marek
Majewski, Kabaretu „OT.TO”, To-
masz Szwed oraz zespoły „Reelan-
dia & „Ceili” & „Kurki Band”

OO ggooddzz.. 2211..1155 – uwaga: w ki-
nie Domu Sztuki – komedia „Pię-
tro wyżej” z przedmową Stani-
sława Janickiego. Ponadto:
warsztaty plastyczne, modele la-
tające, zabawki pneumatyczne,
informacja o zajęciach edukacyj-
nych, punkt informacyjny Rady
Nadzorczej SMB „Jary”. Patronat
medialny: Tygodnik „PASSA”.

NNiieeddzziieellaa,, 1144 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1199..0000::
Inauguracja Roku Kulturalnego
2014/2015 na Ursynowie.

Teatr Za Daleki w Domu Sztu-
ki zaprasza na sztukę Philippe’a
Claudela w przekładzie Beaty
Geppert „Parlez moi d’amour czy-
li porozmawiajmy o miłości”. Bez-
płatne karty wstępu wydaje kasa
od czwartku, 11 września, od go-
dziny 17.00. Ilość miejsc ograni-
czona. Spektakl sfinansowany ze
środków Dzielnicy Ursynów.

Dom Sztuki zaprasza od 15
września na następujące bezpłat-
ne zajęcia artystyczne, finanso-

wane ze środków Dzielnicy Ursy-
nów: plastyczne (malarstwo, gra-
fika, rysunek, rzeźba, ceramika –
dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
w tym seniorów), teatralne (Te-
atr Młodzieżowy „Klucz z Wioli-
nowej”, Dziecięcy Teatr Muzycz-
ny „Wiolinki”, Młodzieżowy Teatr
Muzyczny „Zgraja z Wiolinowej”,
Teatr Seniora), muzyczne
(warsztaty bębniarskie dla
wszystkich) i taneczne (taniec ir-
landzki dla dzieci i młodzieży).
Ponadto: aerobic dla pań, balet
dla dzieci, breakdance, gimna-
styka dla seniorów, indywidual-
ne lekcje gry na gitarze, joga,
kurs pamięci i szybkiego czyta-
nia., „Muzyczny Domek” dla
dzieci w wieku przedszkolnym,
szkoła j. włoskiego, salsa, taniec
towarzyski dla dzieci, nauka gry
na skrzypcach metodą Suzuki.

Dom Sztuki zaprasza także do
swoich filii: 

Modelarni Lotniczej (ul. Służ-
by Polsce 1, tel. 22 643 12 82) i
Klubu Seniora (ul. Pięciolinii 10,
tel. 22 643 02 10). Informacje
na stronie internetowej.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

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

Zapisy na zajęcia tel. 22 855
35 17.

Zajęcia plastyczne dla dzieci
poniedziałki i środy. zajęcia te-
atralne dla dzieci  poniedziałki i
wtorki, zajęcia baletowe dla dzie-
ci w czwartki, zajęcia baletowe
dla dzieci w środy. Zajęcia pla-
styczne dla dorosłych czwartki.

Chór kameralny Ars Chori
wtorki i czwartki. Nauka gry na

pianinie dla dzieci i młodzieży:
wtorki i czwartki. Nauka gry na
gitarze w środy. Nauka gry na
wiolonczeli dla dzieci od 2 do 7
lat w piątki.

Klub Brydżowy dla seniorów.
Zajęcia i zapisy we wtorki. Studio
tańca RYTM środy i czwartki.

Zajęcia od 15.09.2014

GGaalleerriiaa DDzziiaałłaańń SSMMBB IImmiieelliinn
uull.. MMaarrccoo PPoolloo 11
tteell.. 2222 664433 6655 3377

W Galerii czynna jest dorocz-
na wystawa prac plastycznych
dzieci i młodzieży Pracowni
Sztuki Dziecka. Prezentowane
są różne techniki: rysunek, ma-
larstwo, grafika, małe formy
rzeźbiarskie, ceramika, batik, wi-
traż, formy przestrzenne.

Wystawa czynna od ponie-
działku do piątku w godz. 14.00-
20.30.

Istnieje możliwość telefonicz-
nego umówienia się na godz.
przedpołudniowe.

Zapraszamy dzieci i młodzież
szkół ursynowskich wraz z na-
uczycielami.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1111..0099 –– cczzwwaarrtteekk – prof. An-
drzej Karpińsk w cyklu „Wcze-
snonowożytne imperia kolonial-
ne: powstanie, rozkwit, upadek”
pt. „Portugalskie odkrycia geo-
graficzne i ich następstwa”.

1166..0099 –– wwttoorreekk –  Andrzej Ko-
chanowski w cyklu „Warszaw-
ska rzeźba pomnikowa” pt. „Pre-
zydenci i politycy – Józef Piłsud-
ski, Stefan Starzyński...”

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – RRyysszzaarrdd KKoocchhaann;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii,, LLeecchh KKoowwaallsskkii (foto).. 
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..
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Przeprowadzone w tym ro-
ku głosowanie w ramach bu-
dżetu partycypacyjnego za-
owocowało najwyższą spośród
wszystkich stołecznych dziel-
nic frekwencją, wynoszącą
15,51% (przy średniej frekwen-
cji w Warszawie ok. 10%). Naj-
wyższa wśród wszystkich dziel-
nic była również kwota 3 000
000 zł, przyznana przez zarząd
dzielnicy do dyspozycji miesz-
kańców w ramach budżetu par-
tycypacyjnego. 

Oprócz wyżej wymienio-
nych działań, „Nasz Ursynów”
rozpoczął we wrześniu akcję
włączenia obywateli w proces
tworzenia programu dla Ursy-
nowa. Wszystkie osoby, które
chcą mieć wpływ na to co się
dzieje w naszej okolicy mogą
wziąć udział konsultacjach
programowych. Opinia miesz-
kańców jest dla nas bardzo
ważna. 

Ankieta na stronie „Nasze-
go Ursynowa”. 

http://www.nasz-urs-
ynow.pl/ankieta/

K r z y s z t o f  B e n d k o w s k i  
S e k r e t a r z  S t o w a r z y s z e n i a

„ N a s z  U r s y n ó w ”

VI Triathlon Warszawski
Chociaż nie mamy w Warszawie mistrzów triathlonu na miarę braci Alistaira i Jonathana Brown-

lie’ch z Wielkiej Brytanii, impreza o nazwie Triathlon Warszawski to strzał w dziesiątkę. Przede
wszystkim dlatego, że jest organizowana przez sfery ursynowskie (UCSiR), w których triathlono-
we dyscypliny są uprawiana bodaj najpowszechniej.

W sobotę 13 września amatorzy pływania, jazdy na rowerze i biegania staną do stołecznego tria-
thlonu po raz szósty. A zgłosiły dwie setki z okładem (zapisy już zamknięte). 

Zawody rozpoczną się o godz. 9.00 na pływalni Aqua Relaks przy Wilczym Dole, gdzie uczest-
nicy pełnej wersji triathlonu będą mieli do przepłynięcia 400 metrów, by potem przenieść się do
powsińskiego Parku Kultury i Wypoczynku i tam - duktami leśnymi - przejechać 10 km na rowe-
rze oraz przebiec 3 km. Mniejsze dawki metrażu i kilometrażu przewidziano dla zespołów rodzin-
nych oraz dla młodych uczestników aquathlonu (pływanie na dystansie 200 m i bieg na 1 kilometr). 

Co i kto
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