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W biegu pod nazwą Wielka Ursynowska
na Służewcu wzięli udział dwaj słynni
mistrzowie: Robert Korzeniowski
i Bogusław Mamiński
(w górnym rzędzie pierwsi od prawej)
Czyt. str. 4

Ku czci Tomasza Hopfera

Czyt. str. 10
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Nie każdy gołąbek jest gołąbkiem pokoju...

Z

a nami wyjątkowo przyjemny weekend w Warszawie,
ubarwiony Świętem Wisły i
wieczornym żeglowaniem po rzece, o której sobie dopiero w ostatnim czasie przypomniano. Pod
urokiem nadwiślańskich bulwarów był nawet gość honorowy
Święta, światowiec w całym tego
słowa znaczeniu, brodaty podróżnik Aleksander Doba, który przepływając kajakiem Atlantyk, odczuł na własnej skórze, co to znaczy
bezkres oceanów. Oczywiście, w
tym nastroju pospólnej radości
pewnym zaskoczeniem, zwłaszcza
dla cudzoziemców, musiała być odgrodzona barierkami i obstawiona
przez policję potężna przestrzeń
świętowania – już po raz 89. –
tak zwanej miesięcznicy smoleńskiej na Krakowskim Przedmieściu. Równie zaskakujące mogły
być też utarczki z policją uczestników kontrmanifestacji politycznej,
zorganizowanej przez Obywateli
RP na Placu Zamkowym.
centrum miasta zawsze
bywało gorąco, sam pamiętam Krakowskie obstawione w marcu 1968 przez zomowców, którzy ganiali nas podczas rewolucji studenckiej, wywołanej – zdaniem ówczesnej władzy – przez wytykaną palcami
„bananową młodzież”, czyli chłopaczków i dziewczynki, którym
się dobrze działo, podczas gdy lud

W

pracujący miast i wsi przymierał
głodem. W 1926 zaś, gdy Józef
Piłsudski zdecydował się na zamach stanu, nawykli do urzędowania przy Szlaku Królewskim w
Śródmieściu prezydent RP Stanisław Wojciechowski i premier
Wincenty Witos umknęli na
wszelki wypadek na obrzeża Warszawy, schroniwszy się w pałacu
wilanowskim.
ie wiem, czy dziś ktokolwiek z luminarzy władzy
będzie musiał się chronić
przed jakimikolwiek zamachowcami, ale nie ulega wątpliwości, że
polityczne napięcie rośnie i coraz
bardziej daje się to odczuć na ulicach Warszawy. Kiedyś budziły
grozę tabliczki z napisem „Achtung
Minen”, opatrzone trupią czaszką, a dziś straszą czarno-białe billboardy, z których dowiadujemy
się między innymi, że sąd w Świdnicy wypuścił na wolność pedofila.
Podobno tymi billboardami zastawiła miasto Polska Fundacja Narodowa, mająca miliony złotych na
promowanie właściwego wizerunku naszego kraju na świecie. Jeżeli więc już idziemy w tym kierunku,
to mogę się spodziewać, że za chwilę – w ramach takiej właśnie promocji – stanie billboard informujący o pedofilskich wyczynach polskiego biskupa Józefa Wesołowskiego, którego papież musiał wycofać ze stanowiska nuncjusza apostolskiego na Dominikanie. A może również pojawi się czarno-biała
informacja przypominająca, że
prezydent RP Andrzej Duda ułaskawił oskarżonego o poważne
przestępstwo Mariusza Kamińskiego, obecnego ministra-koordynatora służb specjalnych? Jak już, to
już, nie ma się co obcyndalać...
Skoro Polsce ma zrobić dobrze
„czarny” pi-ar?...
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o cóż, bezmyślność urzędników szastających groszem
publicznym albo ogłaszających oficjalne komunikaty wydaje się chorobą nieuleczalną. I dlatego 1 września każą nam oni czcić
kolejną rocznicę wybuchu drugiej
wojny światowej, a 17 tego miesiąca – rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Tylko nieliczne urzędy pamiętają, by mówić o
czczeniu pamięci ofiar, a nie napastników albo samego tragicznego wydarzenia. Jak na ironię jednak, również Wojsko Polskie uczciło niedawno w szczególny sposób
pamięć człowieka, należącego bez

związku z narastającą
falą żądań, żeby zachodni sąsiedzi zapłacili
wreszcie za szkody, jakie nam wyrządzili poprzez wojenną zawieruchę, niektórzy zaczynają podejrzewać, że wobec niespełnienia naszych żądań, wypowiemy Niemcom wojnę. Bojowy nastrój zresztą
błyskawicznie się rozszerza i – jak
informuje „Kurier Południowy” –
piaseczyński radny Zbigniew Mucha już „wypowiedział wojnę” bezprawnie dokarmianym gołębiom,
których rozrastająca się populacja,
a zwłaszcza powodowane przez nie
zanieczyszczenia sprawiają, że Piaseczno ma najzwyczajniej przesrane. Co ciekawe, Mucha staje przeciwko gołębiom przede wszystkim
w obronie wróbli, bo dominacja
tych pierwszych sprawia, iż te drugie mogą już śmiało zakładać Związek Wypędzonych – na wzór tych
Niemców, którzy po przymusowym
opuszczeniu swoich siedzib na terytorium dzisiejszej Polski założyli
Bund der Vertriebenen.
tołeczną odmianą takiego
związku, mającego akurat
cele dalekie od rewanżystowskich, jest Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów. Przypomnę
więc, że gdy wyszły na jaw przekręty niektórych adwokatów, dorabiających się na lewej reprywatyzacji, Okręgowa Rada Adwokacka wreszcie wyciągnęła do wyrzucanych na bruk mieszkańców pomocną dłoń, proponując między
innymi szkolenie w zakresie przepisów prawnych, mające ułatwić
obronę przed reprywatyzacyjnymi hienami. Jaka szkoda, że ORA
wcześniej nie przeszkoliła tych hien
pod względem etyki zawodowej...
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l

wątpienia do grona osób bezpośrednio odpowiedzialnych za bałagan, w którego następstwie doszło do katastrofy rządowego tupolewa pod Smoleńskiem. Zastanawiam się więc: czy to tylko przejściowa moda na szczycenie się nieudacznictwem i klęskami, czy już
narodowy zwyczaj?
oraz mocniej realizowane
jest hasło „Żeby Polska była
Polską”, więc już się bije po
mordzie „ciapatych”, zadrażnia
stosunki z „Ruskimi”, Ukraińcami, Litwinami, Francuzami, no i
oczywiście Niemcami, którzy na
pewno w rozliczeniu krzywd wy-
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rządzonych nam w następstwie II
wojny światowej nie wypłacili się
jak należy, ale samo państwo polskie zaniedbało sprawę reparacji
wojennych, jakkolwiek przyszło
mu działać pod politycznym przymusem. Inna sprawa, że po wojnie to akurat Amerykanie pozwolili na praktycznie bezkarne kontynuowanie działalności przez bandyckie koncerny niemieckie, korzystające podczas wojny z pracy
przymusowej tysięcy więźniów
obozów koncentracyjnych. Przecież niesławnej pamięci IG Farben
zamknięto faktycznie dopiero w
2012 roku.
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Wywiad z zastępcą burmistrza Piotrem Zalewskim

Zieleń i czystość – to podstawa

VI Wielka Ursynowska amatorów biegania

Mistrzowie dali dobry przykład
Równo o 10:00 w niedzielę 10 września burmistrz Robert Kempa wystrzelił z
pistoletu dając znak trzystu pięćdziesięciu biegaczom by ruszyli na trasę na terenie
wyścigów konnych. Pięciokilometrową pętlę najszybsi pokonali w niecałe
osiemnaście minut.
Po raz kolejny wiele osób skorzystało z możliwości pobiegnięcia boso. Trasa na to pozwalała.
Miękka, zielona trawa lekko zroszona poranną rosą zachęciła wielu do zdjęcia butów.
– Pierwszy raz biegłem po takiej nawierzchni – relacjonuje Tomek. – Fantastyczne doznanie.
Większość osób traktowało bieg jako możliwość aktywnego spędzenia niedzielnego przedpołudnia.
To nie był dla nich wyścig, a możliwość podwyższenia poziomu endorfin w organizmie.
Biegli ojcowie pchający wózeczki, osoby w masce konia, rodzicie z nastoletnimi pociechami –
między innymi wiceburmistrz Ursynowa Rafał Miastowski z synem.
Nie zabrakło oczywiście tych, dla których celem było jak najszybsze pokonanie trasy. W tej grupie
znalazł się czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski:
– Od kilku miesięcy jestem mieszkańcem Ursynowa i biorąc udział w tym biegu, chciałem
przedstawić się sąsiadom – ze śmiechem mówił multimedalista olimpijski, który w tych dniach
otwiera swój ośrodek treningu sportowego przy Koncertowej. Wielki mistrz chodu zajął czwarte miejsce
w biegu otwartym. Zwycięzca Piotr Tokarski stwierdził krótko.
– Pokonanie Roberta Korzeniowskiego, to wielka satysfakcja i zaszczyt, że mogło się z nim pobiec.
Najlepsi w poszczególnych kategoriach byli nagradzani przez liczne grono oficjeli. Byli to
między innymi: wiceburmistrz Rafał Miastowski, dyrektor Toru Wyścigów Konnych Włodzimierz
Bąkowski, rektor stołecznej AWF Andrzej Mastalerz oraz dwaj wybitni polscy – wspomniany już
Robert Korzeniowski oraz Bogusław Mamiński, w 1983 wicemistrz świata w biegu na 3000
metrów z przeszkodami.
Bieg należy uznać za udany. Dopisała pogoda, frekwencja nieco mniej, ale nigdy nie jest idealnie.
Tempo narzucone przez czołówkę też było dobre i pozwalało chętnym na próby bicia “życiówek”.
Za rok kolejna Wielka Ursynowska, która już na stałe wpisała się w kalendarz sportowy. Organizatorzy
rk
zapraszają już dziś!

Wielka Miłość zawsze zwycięża!

W słoneczną niedzielę 10 września na Torze Wyścigów Konnych odbyła się gonitwa
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursynów. To już szósty rok kiedy jedna z
wrześniowych gonitw nawiązuje do Ursynowa, na terenie którego znajduje się Tor
Wyścigów.
Do międzynarodowych zmagań na dystansie 1800 m stanęło siedem 3-letnich koni czystej krwi
arabskiej. Po emocjonującym biegu pierwsze miejsce zajął koń Grand Amour (Wielka Miłość) pod
dżokejem K. Grzybowskim. Za jeden zakład płacono 1 do 5, jednak w tej zabawie najważniejsze są
sportowe emocje i miłość do koni. Burmistrz Robert Kempa i wiceburmistrz Rafał Miastowski wręczyli
zwycięskie puchary jeźdźcowi, trenerowi i właścicielowi dzielnego rumaka, który sam otrzymał
elegancką, pamiątkowa derkę.

PASSA: Wielu mieszkańców
wskazuje, że istotnym atutem
Ursynowa jest zieleń i możliwość
kontaktu z przyrodą. Jak wyglądają działania związane z ochroną środowiska w kontekście nowelizacji ustawy o ochronie
przyrody?
PIOTR ZALEWSKI: Z terenu
Ursynowa w bieżącym roku
zniknęło 1200 drzew całkowicie poza kontrolą administracyjną. Kolejna nowelizacja ustawy
przywróciła kontrolę nad procesem usuwania drzew, wprowadzając konieczność zgłoszenia
zamiaru usunięcia drzewa. Niestety, możliwość sprzeciwu wobec takiego zgłoszenia jest ograniczona. W praktyce Zarząd
Dzielnicy nie ma wpływu na wycięcie drzew z terenu nieruchomości należących do osób fizycznych. W przypadku usunięć z
terenów publicznych lub należących do spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów czy innych przedsiębiorców, nakazujemy jak najwięcej nasadzeń zamiennych. Od początku roku do
dziś Zarząd Dzielnicy Ursynów
wydał zezwolenia na usunięcie
340 drzew w zamian nakazując
posadzenie 799 nowych. Również Dzielnica będzie prowadziła nasadzenia drzew i krzewów
na terenach przez nas administrowanych. Planujemy posadzić
107 drzew liściastych oraz 2352
krzewów. Dodatkowe drzewa i
krzewy pojawią się w ramach realizacji projektów z Budżetu Partycypacyjnego 2017. Mieszkańcy
zgłosili inicjatywę posadzenia
50 drzew dla Ursynowa oraz powstania alei drzew wzdłuż Jeziora Zgorzała.
Czy zdarzają się przesadzenia
dużych drzew?
Za każdym razem myślimy o
takim rozwiązaniu. Jest to jednak przedsięwzięcie drogie i
obarczone wysokim ryzykiem
niepowodzenia. To bardzo duży „stres” dla drzewa i tylko w
pełni zdrowe, prawidłowo zbudowane i cechujące się dużą żywotnością „osobniki” przyjmą
się na nowym miejscu. Nie rezygnujemy jednak z takich prób i
już w najbliższym czasie jeden z
deweloperów będzie przesadzał
dąb szypułkowy o obwodzie 73
cm na teren Alei Kasztanowej –
przy wejściu do parku Przy Bażantarni. Trzymamy kciuki za
powodzenie przeniesienia. Każde drzewo jest dla nas cenne, to
właśnie w mieście rola drzew
jest wyjątkowo istotna. Poza niekwestionowanymi walorami estetycznymi, pomagają one
mieszkańcom miasta na wiele
sposobów – łagodzą stres, rozpraszają hałas, wpływają na
zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza.
Mamy na Ursynowie kilka
parków. Jak dzielnica dba o
ich stan?
Na bieżąco troszczymy się o
utrzymanie naszych 6 parków –
to ciągła praca obejmująca między innymi nowe nasadzenia,
koszenie trawników i pielęgnację
rabat, pielenie i prace porządkowe. Na ten cel Dzielnica przeznacza ponad 1.000.000 zł rocznie. Od początku 2017 roku
trwają prace porządkowe w Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Teren został
oczyszczony z gruzu, zbrojeń
oraz innych odpadów, usunięto
samosiewy drzew tworząc miejsce na wzrost innych cennych i
pożądanych gatunków. Ze
względu na stwierdzenie zanieczyszczenia powierzchniowej
warstwy olejem mineralnym realizowana jest fitoremediacja
części terenu parku mająca doprowadzić do właściwego składu
gleby. Nasza zieleń to nie tylko
drzewa i krzewy.

Co zatem Dzielnica robi, żeby
na Ursynowie było ładniej i
przyjemniej?
Zależy nam, by Ursynów był
komfortowym i estetycznym
miejscem do życia. Dlatego dbamy o ukwiecenie naszej dzielnicy. Mamy 26 wież kwiatowych
oraz 30 donic, które przez większą część roku mogą cieszyć oczy
ursynowian. I tym razem nie zawiedli nas mieszkańcy i w Budżecie Partycypacyjnym zagłosowali na projekt „Ursynów wiosennym ogrodem”. Wiosną Park
przy Bażantarni rozkwitnie 75
000 roślin cebulowych – tulipanów, krokusów, narcyzów i
mniej znanych szachownic. W
tym roku obchodzimy 40-lecia
Ursynowa i z tej okazji przed
Urzędem Dzielnicy powstał okazjonalny kwietnik zakomponowany w napis 40 lat. Również w
tym roku wzorem lat ubiegłych
zakupiono i zamontowano wiele elementów małej architektury: 30 ławek, 40 koszy na śmieci oraz 67 pojemników do istniejących koszy na psie nieczystości.
Dbamy również o utrzymanie
placów zabaw będących w administrowaniu Dzielnicy – np.

nych zbiorników wodnych zrekultywowanych w ostatnich latach. Urząd Dzielnicy co roku
przeprowadza dwie konserwacje na Jeziorze Zgorzała oraz na
Stawach Wąsal i Pozytywka. Wykonywane są również remonty
drenaży i przyczółków oraz przebudowywane są rowy melioracyjne. Ściśle współpracujemy z
Zarządem Zieleni m. st. Warszawy, który opiekuje się urządzeniami melioracji wodnych podstawowych. Przekazaliśmy do
ZZW informacje o zadaniach
wymagających pilnej interwencji na Kanale Grabowskim i Kanale Jeziorki.
Czy Ursynów to ekologiczna
dzielnica?
Staramy się, aby ekologia
wbudowana była w DNA naszej
dzielnicy. Bardzo zależy nam na
edukacji proekologicznej mieszkańców, a szczególny nacisk kładziemy na kształtowanie takich
postaw u dzieci i młodzieży. W
tym roku odbyła się już szósta
edycja konkursu „Ursynowska
Ekoliga”, w której wzięło udział
10 ursynowskich szkół. Uczniowie zbierali makulaturę, puszki
aluminiowe i szkło. W maju od-

cztery razy w sezonie wymieniany jest piasek w piaskownicach.
W lipcu tego roku pomalowane
zostały wszystkie ławki i część
urządzeń. Przeprowadzana jest
roczna kontrola stanu wyposażenia, fundamentów i nawierzchni, a następnie usuwane są
wszelkie stwierdzone usterki. W
związku z naturalnym zużyciem
urządzeń do zabawy dokonujemy zakupu nowych.
Jesienią i wiosną wraca temat
lokalnych podtopień. Niepokój
dotyczy szczególnie mieszkańców Zielonego Ursynowa. Czy
dzielnica przeciwdziała temu zagrożeniu?
To istotny problem, który jest
konsekwencją wzrastającej urbanizacji Zielonego Ursynowa.
Przy braku odpowiedniej kanalizacji deszczowej występują
utrudnienia w odprowadzaniu
wód opadowych. Dlatego też
najważniejszymi tegorocznymi
inwestycjami są budowy kanalizacji deszczowej. Wykonano już
383 m kanału deszczowego w
ul. Ludwinowskiej, odcinek od
ul. Farbiarskiej do Puławskiej.
Jesteśmy w trakcie budowy dalszych 413 m na odcinku od ul.
Farbiarskiej do ul. Kujawiaka. To
wysokonakładowe inwestycje na
kwotę prawie 4 mln złotych, ale
niezbędne by przeciwdziałać ryzyku podtopień.
Ponadto Dzielnica Ursynów
rokrocznie przeprowadza trzykrotną konserwację 21 km urządzeń melioracyjnych wodnych
szczegółowych. Dbamy też o zachowanie właściwości retencyj-

był się festyn ekologiczny „Ursynowskie Kwiaty”połączony w
tym roku z dzielnicowa edycją
Warszawskich Dni Recyclingu.
Celem festynu jest zachęcanie
mieszkańców do segregowania
odpadów: w zamian za przyniesione surówce wtórne, ursynowianie otrzymali prawie 9 tysięcy roślin balkonowych i ogrodowych. Niedawno odbył się
również piknik rodzinny „Ursynów dobry dla zwierząt”, który
cieszył się wysoką frekwencją.
Dbamy również o ursynowskie
ptaki, współpracujemy z organizacjami ekologicznymi , montujemy karmniki i poidełka. Wymagania ochrony gatunkowej
zwierząt są uwzględnianie w
decyzjach dotyczących pozwoleń na budowę, przebudowę czy
rozbiórkę.
Obserwujemy, że dla mieszkańców Ursynowa zagadnienia
związane z ekologią i ochrona
środowiska są coraz bardziej
istotne. Zgłaszanych jest wiele
inicjatyw dotyczących dbania
o przyrodę, w Budżecie Partycypacyjnym wiele projektów
jest właśnie z tego zakresu. Połączenie codziennej dbałości o
naturę, właściwych inwestycji
oraz wzrostu zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców to perfekcyjna podstawa do dalszego zrównoważonego rozwoju dzielnicy jako
miejsca przyjaznego naturze i
ludziom.
Dziękujemy za rozmowę.
R o z m a w i a ł R a f a ł Ko s
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MEMORIAŁ
ZDZISŁAWA AMBROZIAKA
NA URSYNOWIE

Memoriał Zdzisława Ambroziaka to uznana w kraju
impreza siatkarska. Jest początkiem przygotowań
do nowego sezonu dla najlepszych polskich drużyn
klubowych..
W tym roku będzie to już jego XII odsłona, a gościć będzie na
Ursynowie nieprzerwanie po raz jedenasty. Również w tym
roku Memoriał jest organizowany przy wsparciu Dzielnicy
Ursynów.
W najbliższy weekend tj. 15 – 17 września br., w hali Arena
na Ursynowie przy ul. Pileckiego 122 zostanie rozegrany XII
MEMORIAŁ ZDZISŁAWA AMBROZIAKA. Jego celem jest
promowanie sportu wolnego od dopingu oraz zgodnego z
zasadami fair play. Upamiętnia on wybitnego sportowca i
dziennikarza.
Jak co roku przyniesie bez wątpienia wszystkim kibicom wiele
wspaniałych sportowych wrażeń.
Do tegorocznych rozgrywek staną drużyny: Indykpol AZS
Olsztyn, GKS Katowice, ONICO Warszawa, Łuczniczka
Bydgoszcz, Lotos Trefl Gdańsk oraz ZAKSA Kędzierzyn – Koźle.
Plan rozgrywek:
15.09 -p
piątek – Hala Arena Ursynów
18.00 ONICO Warszawa vs. Łuczniczka Bydgoszcz
16.09 – sobota – Hala Arena Ursynów
10.00 Mecz przyjaciół siatkówki
13.00 Mecz o V miejsce (przegrane drużyny z piątku)
15.00 Lotos Trefl Gdańsk vs. zwycięzca meczu ONICO
Warszawa vs. Łuczniczka Bydgoszcz
17.00 Uroczyste otwarcie XII Memoriału Zdzisława
Ambroziaka
17.30 ZAKSA Kędzierzyn – Koźle vs. zwycięzca meczu
Indykpol AZS Olsztyn vs GKS Katowice
17.09 -n
niedziela – Hala Arena Ursynów
11.00 Mecz o III miejsce
13.00 Mecz finałowy
Zamknięcie XII Memoriału Zdzisława Ambroziaka

Czyste powietrze na
Ursynowie - cykl spotkań
edukacyjnych
Zapraszamy na 5 bezpłatnych wykładów na temat ochrony
powietrza dzięki projektowi budżetu partycypacyjnego, na który
zagłosowało 442 osoby.
Czyste powietrze, wolne od szkodliwych pyłów, gazów i sadzy
nie tylko zwiększa komfort życia, ale także pozytywnie wpływa
na zdrowie i otoczenie. Dzięki edukacyjnym spotkaniom
podniesiemy świadomość i dowiemy się jak przeciwdziałać
zanieczyszczeniu powietrza.
Temat najbliższego spotkania: Czym jest smog? Czy powstaje
wyłącznie jesienią i zimą? Wszystko o źródłach zanieczyszczeń
powietrza i ich negatywnych efektach. Czy smog wpływa
wyłącznie na ludzi?
Kiedy? Środa 20 września, godz. 18.00
Gdzie? Natoliński Ośrodek Kultury przy ul. Na Uboczu 3.

Pierwsze Miejsce Aktywności Lokalnej

MAL na Ursynowie już otwarte!
W czwartek 7 września do
Domu Sąsiedzkiego przy
ul. Kłobuckiej 14 zawitało
wielu znakomitych gości –
mieszkańców osiedla Wyczółki, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
zarządu dzielnicy Ursynów, ursynowskich radnych, instytucji i placówek
z terenu Ursynowa.
Swoją obecnością zaszczycił
nas także wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Nie
obyło się bez przecięcia biało-czerwonej wstęgi. Imprezę
uświetnił występ Ars Chori, prezentacja uzdolnień muzycznych
jednej z mieszkanek osiedla oraz

pokaz karate. Był tort, lemoniada dla sąsiada i nieco herbatki
dla sąsiadki, a także zabiegi kosmetyczne, konkursy i naprawdę rodzinna, sąsiedzka atmosfera. Można też było przybić „łapę” z Misiem Ursynkiem, podarowanym przez burmistrza Roberta Kempę. Mieszkańcy mieli
okazję do sąsiedzkich rozmów
z urzędnikami, działaczami
NGO’sów, wolontariuszami.
MAL będą prowadzić wspólnie Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” oraz
Fundacja Chrześcijańska NEBO.
MAL – czyli Miejsce Aktywności
Lokalnej – to przyjazna przestrzeń
na spotkania, wydarzenia i zajęcia,

których gospodarzami, pomysłodawcami oraz uczestnikami są
mieszkańcy okolicy, ale organizacyjnie i finansowo wspierana przez
Urząd Dzielnicy Ursynów. Pierwsze MAL na Ursynowie ma realizo-

wać nowoczesny model polityki
społecznej, w którym mieszkańcy nie tylko będą mogli skorzystać
z przygotowanej oferty, lecz
przede wszystkim będą włączeni
w jej tworzenie i rozwijanie.
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Pracowite wakacje
z pożytkiem dla dzieci!

Po wakacjach około 17 tys. dzieci wróciło do ursynowskich szkół i przedszkoli. Większość z nich już zauważyła polepszenie warunków do nauki i uprawiania
sportów, gdyż podczas wakacji Dzielnica Ursynów wykonała wiele inwestycji i remontów.
Niemal wszystkie placówki oświatowe na Ursynowie doczekały
się prac remontowych: sal dydaktycznych i gimnastycznych,
świetlic i pracowni. Na tegoroczne inwestycje w infrastrukturę
oświatową w budżecie Urzędu Dzielnicy Ursynów przeznaczono blisko 41 milionów złotych.
„Jak co roku Dzielnica Ursynów inwestuje w rozwój najmłodszych
mieszkańców poprzez zapewnienie dobrych warunków do nauki
oraz uprawiania sportu. Jesteśmy przekonani, że lepsze warunki nauki to lepsze osiągnięcia dzieci oraz większy komfort i satysfakcja
z pracy dla kadry nauczycielskiej” – powiedział Robert Kempa,
burmistrz Dzielnicy Ursynów.

II Ursynowski
Festiwal Wolontariatu

W sobotę 9 września na przyjaznych terenach rekreacyjnych szkoły przy ul. Koncertowej 4 odbył się Ursynowski
Festiwal Wolontariatu pod hasłem „Poznajmy się na Ursynowie”. Ursynowskie organizacje pozarządowe już po
raz drugi zaprosiły mieszkańców na swoje święto.
Organizacje pozarządowe (ang. non-government organization,
popularny skrót NGO) przygotowały mnóstwo atrakcji prezentujących ich działalność. Można więc było zgłębić zasady śpiewu wielogłosowego, wziąć udział w zabawach z chustą animacyjną, zagrać
w bule, poznać wolontariuszy z innych krajów, wziąć udział w
warsztatach capoeiry, rękodzieła, zagrać w tenisa stołowego, zobaczyć pokaz grupy poszukiwawczej. Nie zabrakło również warsztatów śmiechoterapii, malowania buziek, pokazów tańca, wystaw
całorocznych działań organizacji pozarządowych. A na każdego, kto
zaliczył zadanie na stoiskach wszystkich ursynowskich organizacji
pozarządowych, czekała festiwalowa loteria fantowa.
W tym dniu można było spotkać i porozmawiać z organizatorami spotkań, zajęć, warsztatów i innych działań realizowanych dla
mieszkańców w naszej dzielnicy oraz zapoznać się z ofertą organizacji pozarządowych lub wybrać miejsce dla spożytkowania własnych talentów i odrobiny czasu.
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8
Zdaniem radnego

Stokłosy czekają na uwagi

Od 18 sierpnia do 18 września br. jest
wyłożony do publicznego wglądu projekt
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego północnej części osiedla
Stokłosy. Z planem można się zapoznać
w Biurze Architektury i Planowania
Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79, od poniedziałku do piątku w
godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie
internetowej www.bip.warszawa.pl lub
na mojej stronie www.lenarczyk.pl.
Plan ten przesądzi m. in. co dalej z Placem Wielkiej Przygody, Jastrzębowskiego 3 (działka po byłej Pizzerii VaBene) czy chociażby zdecyduje o
obsłudze komunikacyjnej poprzez osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Okaryny, Elegijnej
i zabudowy przy Dolinie Służewieckiej. Na tę
chwilę Plac Wielkiej Przygody jest terenem zieleni urządzonej i usług sportu, a działka na Jastrzębowskiego 3 utraciła dominantę wysokościową

42m przy wysokości zabudowy do 20m. Jak zawsze jednak przysłowiowy diabeł tkwi w szczegółach, co najlepiej widać w niewielkim obiekcie
przy Dolinie Służewieckim (12m wysokości), który dopuszcza również usługi z zakresu hotelarstwa. Dlatego zachęcam do uważnej lektury tego
dokumentu i składania do niego uwag, w poniżej
opisanej procedurze.
Do tej pory odbyły się dwa otwarte spotkania.
Pierwsze z projektantami planu, które odbyło się
w Szkole Podstawowej przy ul. Wokalnej (2 września), zaś dyskusja publiczna nad planem odbyła
się 6 września w Urzędzie Dzielnicy. Na dyskusję
przyszło ponad 100 osób, które żywo interesowały się zapisami tego planu.
Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.
st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2017 r. Wnoszący uwagę zobowiązany
jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Stosowne formularze są umieszczone na ww. stronach internetowych.
Miejscowy plan powinien być lekturą obowiązkową dla mieszkańców osiedla Stokłosy mieszkających w kwartale od ul. Doliny Służewieckiej
do Jastrzębowskiego i od al. KEN do Anody-Rodowicza. Plan ten po jego uchwaleniu stanie się prawem miejscowym, które przesądzi co można, a
czego nie można budować na tym skrawku osiedla Stokłosy. Przypuszczam, że na przełomie
2017/2018 zostanie wyłożona kolejna część planu dla osiedla Stokłosy od ul. Jastrzębowskiego do
ul. Ciszewskiego.
Paweł LENARCZYK
radny Dzielnicy Ursynów
Otwarty Ursynów

Chcemy stanowiska Rady Dzielnicy
w sprawie filtrów POW

Miejskie parkingi coraz bliżej
Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na
opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej miejskiego parkingu
na Mokotowie. W ramach
programu budowy miejskich parkingów powstanie ponad 2 tysiące miejsc
parkingowych.
To kolejny krok do realizacji
programu budowy miejskich
parkingów. W czerwcu Rada
Warszawy przeznaczyła na ten
cel 25 mln zł. W sumie na program zostanie zarezerwowane
200 mln zł, co pozwoli na wybudowanie w ciągu najbliższych
lat ok. 10 parkingów na ponad 2
tysiące miejsc.
Budową parkingów zajmie się
pion inwestycyjny Zarządu Transportu Miejskiego, późniejszym
zarządzaniem natomiast Zarząd
Dróg Miejskich. Jako jeden z
pierwszych, pilotażowych obiektów ma zostać wybudowany parking przy ul. Orzyckiej. Właśnie
ruszył przetarg na opracowanie
koncepcji architektoniczno-budowlanej i przeprowadzenie niezbędnych analiz. Wykonawca będzie ma przygotować m. in. opracowanie studium wykonalności,
analizy finansowej oraz wielobranżowej, dwuwariantowej koncepcji parkingu miejskiego z zagospodarowaniem parteru na przestrzeń handlową, bo na poziomie
terenu ma on mieć przestrzeń
handlową, gdzie mógłby zostać
przeniesiony pobliski bazarek z
ul. Gotarda. Budynek ma mieć

również nowoczesne wyposażenie: przynajmniej cztery stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych, system czujników lub kamer wizyjnych, pozwalających określić liczbę wolnych miejsc postojowych (na potrzeby programu e-parkowania)
czy też interaktywne tablice informacyjne.
Miasto będzie budowało parkingi podziemne, aby samochody
nie stały na chodnikach i placach.
Dzięki temu ulice będą przyjaźniejsze dla mieszkańców i turystów. Ulice i place to nie tylko trasy komunikacyjne, ale także miejsca, które można wykorzystywać
do organizacji imprez kulturalnych, spacerów, wydarzeń miejskich, integracji społeczności lokalnych itp. Warszawa będzie się
zmieniała – rewitalizacja ulic, placów sprawi, że będą przyjaźniejsze dla mieszkańców i turystów.
Ulice Nowy Świat, Francuska,
Świętokrzyska są tego najlepszym przykładem. Zwiększanie
przestrzeni przeznaczonych dla
pieszych umożliwi nadawanie
ulicom i placom tradycyjnych
funkcji społecznych, kulturowych, estetycznych. Ich różnorodność będzie kształtować wizerunek Warszawy, a także przesądzać o atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. Aktywne
działania w tym kierunku, oprócz
oczywistych korzyści związanych
ze zwiększeniem stopnia integracji społecznej, poprawą jakości
życia w mieście, będą przynosić
korzyści związane z rosnącą

atrakcyjnością strefy śródmiejskiej do zamieszkania.
Pojazdy zajmują przestrzeń
publiczną, co utrudnia przekształcenia miejskich placów i
ulic. Utrudnia to także poprawę
warunków ruchu pieszego, rowerowego i funkcjonowania komunikacji miejskiej. Stopniowo
miasto będzie dążyło do zmiany sposobu parkowania i zastąpienia parkowania na chodnikach parkowaniem na pasach
postojowych i w zatokach, a także na parkingach wydzielonych.
Parkingi podziemne będą elementem tych zmian, usytuowanie ich w miejscach największego deficytu pozwoli na zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla mieszkańców i na
uwolnienie przestrzeni miejskiej,
przeznaczenie jej na inne cele,
m. in. związane z ruchem pieszym i rowerowym oraz rozwojem społecznych i kulturowych
funkcji ulic. Dostępność miejsc
będzie można sprawdzić w Systemie Zarządzania Parkowaniem np. za pomocą aplikacji na
smartfony. System będzie zbierać informacje o wolnych miejscach w SPPN i na wydzielonych
innych parkingach miejskich, np.
parkingach Zarządu Terenów
Publicznych. Ułatwi to znalezienie miejsca do parkowania a tym
samym zmniejszy liczbę aut krążących po mieście w poszukiwaniu miejsca – według szacunków
ZDM ok. 30 proc. ruchu w centrum generują kierowcy szukająIK
cy miejsc postojowych.

Czas na kolejne zmiany w Powsinie
Działalność Rady Dzielnicy Ursynów, zdominowanej przez obecną koalicję
Platformy Obywatelskiej,
Projektu Ursynów i przewodniczącej rady Teresy
Jurczyńskiej-Owczarek, od
samego początku tej kadencji budzi wiele kontrowersji. Ostatnio na przykład od kilku miesięcy się
nie odbywają się sesje ursynowskiej rady.
W tym czasie dzielnicowi radni nie opiniowali ważnych poprawek do ursynowskiego budżetu, czy nie zajmowali stanowisk w kluczowych sprawach,
ponieważ Teresa Jurczyńska-Owczarek nie wznowiła przerwanej w kwietniu sesji, ani ich
nie zwoływała! Jedną z takich
spraw były konsultacje dotyczące ponownej oceny oddziaływania inwestycji, jaką jest budowa
Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) na środowisko. Takie konsultacje odbywały się w
lipcu i sierpniu, i były prowadzone przez wojewodę mazowieckiego przed wydaniem zgody na
realizację tej inwestycji.
Kwestia filtrów od miesięcy
wywołuje wśród mieszkańców

emocje. Wydaje się, że duża
część uważa, iż filtry powinny
zostać zainstalowane na wyrzutniach przy portalach tunelu
POW, aby na powierzchnię z tunelu wydostawało się oczyszczane powietrze. Pomijam fakt, iż
w tej materii brakuje rzetelnych
informacji, i że władze dzielnicy
nie prowadzą praktycznie żadnej
polityki informacyjnej w sprawie budowy POW, niemniej jednak radni powinni zająć jakieś
stanowisko, aby wyrazić swoją
wolę i określić swój punkt widzenia. Takie stanowiska zawsze
wzmacniają głos mieszkańców.
Kiedy w latach 2011-2014 pełniłem funkcję przewodniczącego komisji architektury w ówczesnej radzie dzielnicy, przygotowaliśmy odpowiednią uchwałę
komisji, a później stanowisko rady. Wtedy też, w czerwcu 2013 r.,
zawnioskowaliśmy oficjalnie, aby
zainstalowano filtry przy tunelu
POW. Na nasz wniosek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udzieliła odpowiedzi, iż
uwzględni w programie funkcjonalnym dla przyszłego wykonawcy prośbę radnych. Niestety, później zmieniono zdanie (być może
też następcy nie pilnowali odpo-

wiednio tej sprawy), i dlatego też
obecne konsultacje były tak ważne i powinni się w nich także wypowiedzieć radni. Wynik tych
konsultacji będzie miał znaczenie, czy takie filtry będą musiały
zostać uwzględnione, czy też nie.
Całe szczęście, że mieszkańcy
Ursynowa nie pozostali bierni tak jak Rada Dzielnicy Ursynów
pod przewodnictwem Teresy Jurczyńskiej-Owczarek i sami składali wnioski do wojewody (a
zgłoszono ich ponad 4 000). Niemniej jednak brak oficjalnego
głosu rady dzielnicy osłabia stanowisko mieszkańców. Mimo iż
konsultacje już minęły, Paweł Lenarczyk z Otwartego Ursynowa
zaproponował radnym, aby zajęli stanowisko, w którym poparto
by instalację filtrów. W ten sposób Rada Dzielnicy mogłaby dać
jeszcze wyraźny sygnał wojewodzie mazowieckiemu, że jest to
istotna sprawa dla mieszkańców
Ursynowa. Naszym zdaniem,
radni powinni wypowiedzieć się
bez zwłoki, bo inaczej potwierdzą tylko swoją bierność w tej
kwestii.
Piotr Skubiszewski
S t ow a r z y s z e n i e
Otwarty Ursynów

We wtorek, 12 września, ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach modernizacji basenu kąpielowego i zespołu brodzików w Parku Kultury w Powsinie. Do zadań zwycięzcy postępowania będzie należało również pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją.
– Park Kultury w Powsinie jest sukcesywnie rewitalizowany. Trwa modernizacja hali tenisowej,
w maju zaplanowane jest otwarcie zmodernizowanego placu zabaw, a teraz nadszedł czas na
basen kąpielowy i zespół brodzików. Szukamy
wykonawcy, który opracuje kompletną dokumentację projektową – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m. st. Warszawy. – Powsin to popularne miejsce wypoczynku i rekreacji, nie tylko
dla południowej części Warszawy. Chcemy, aby
mieszkańcy mogli korzystać z atrakcji parku, któ-

re będą charakteryzowały się wysokim standardem – dodaje.
Do zadań projektantów będzie należało wykonanie koncepcji oraz pełnego projektu wykonawczego, obejmującego zagospodarowanie terenu,
modernizację niecek basenu i brodzika, pomieszczeń szatni, stacji uzdatniania wody. Projekt ma
również uwzględniać powiększenie przestrzeni
rekreacyjnej z równoczesnym jej uatrakcyjnieniem, wzbogaceniem o małą architekturę oraz
pełne dostosowanie obiektu dla potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
Zainteresowani mogą składać swoje oferty do
środy, 20 września, do godziny 10.00 w sekretariacie Parku Kultury w Powsinie (ul. Maślaków
1). Kryterium ich oceny jest cena, która będzie
stanowić o wyborze wykonawcy. Wybrany wykonawca będzie miał 60 dni na przedstawienie
projektu.
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Wywiad z Arturem Waczko, prezesem SM Na Skraju

Zamierzam zwrócić Spółdzielnię mieszkańcom
PASSA: Jak wiadomo, 24 sierpnia
2017 roku Rada Nadzorcza oddelegowała pana do pełnienia funkcji prezesa
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Na
Skraju. Co to dla pana oznacza?
ARTUR WACZKO: Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim
mieszkańcom. Tym, którzy zaufali mi i
wskazali kierunek zmian jaki powinna
przyjąć Nasza Spółdzielnia, tym, którzy
mnie nie znają ale codziennie deklarują chęć pomocy i tym wszystkim, dzięki których krytycznym głosom możemy zobaczyć sprawy z innej perspektywy i szukać lepszych rozwiązań. Dziękuję tym pracownikom, którzy w sposób aktywny pokazują jak w prosty sposób można poprawić życie mieszkańców, bez generowania olbrzymich kosztów. I wreszcie dziękuję najodważniejszej osobie jaką spotkałem na swojej
drodze – Marii Karnowskiej-Werner,
która sprawując funkcję wiceprezesa
zarządu, nie wahała się przeciwstawić
praktykom, które uznała za naganne.
Zapewne ma pan w planie reformy...
Ponieważ zna mnie tylko garstka osób
z trzeciej enklawy, chcę krótko powiedzieć o sobie i zmianach jakie czekają
Spółdzielnię w najbliższych tygodniach.
Od 2005 roku jestem członkiem Spółdzielni SM Na Skraju. Mieszkam na ulicy Polaka. To ta, która ma znosić ciężary nowej lokalizacji bazarku.
Jestem człowiekiem na wskroś uczciwym. Moja mama twierdzi, że jestem
zasadniczy aż do przesady, a określa to
dość obcesowo, dlatego nie będę tego
cytował. Od 1992 roku pracuję w Polsce
na stanowiskach kierowniczych. Chronologicznie rzecz ujmując: byłem dyrektorem szkoły, następnie prezesem
fundacji opiekującej się dziećmi z porażeniem mózgowym i zespołem Downa,
szefem studia filmowego Feniks w zasobach Wytwórni Filmowej Czołówka,
dyrektorem kreatywnym, a później za-

rządzającym agencji reklamowej, dyrektorem zarządzającym przedszkola,
wydawcą miesięcznika Szachista, reżyserem programów TVN CNBS BUSINESS, wykładowcą Gdyńskiej Szkoły
Filmowej i wreszcie prezesem oraz
współzałożycielem Warszawskiej Szkoły Reklamy, która w zasobach naszej
Spółdzielni prowadzi działalność od
ponad 10 lat.
Po potrąceniu na pasach na ulicy Cynamonowej nie mogłem pracować. Rehabilitacja trwała prawie dwa lata i ze
względów zdrowotnych zrezygnowałem ze stanowiska prezesa Zarządu
Warszawskiej Szkoły Reklamy. Miałem
czas, żeby poświęcić się działalności
społecznej. Wprawdzie ówczesny zarząd Spółdzielni i mecenas zapewniali
mnie, że nie istnieje konflikt interesów
pomiędzy mną a Spółdzielnią, jednak –
mimo że nie istniał on w przepisach –
wydawało mi się, że z etycznego punktu widzenia powinienem zerwać związki z Warszawską Szkołą Reklamy. Dlatego korzystając z okazji, udziały w spółce sprzedałem z zyskiem.
Piastował pan tyle ważnych funkcji,
ale jak określiłby pan swoją specjalizację zawodową?
Specjalizuję się w zarządzaniu i komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji kryzysowej. Realizowałem wiele kampanii społecznych –
między innymi profilaktyki nowotworów jajnika i szyjki macicy, rebrandingu Tramwajów Warszawskich czy popularyzacji kultury wśród dzieci i młodzieży dla Multikina. Byłem mediatorem w kilku konfliktach społecznych
m. st. Warszawy. Jestem członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, współpracowałem z CSP w Legionowie. Moje doświadczenia zawodowe,
również jako podmiotu współpracującego ze Spółdzielnią, pozwalają mi dostrzec niedoskonałości z jakimi bory-

kają się spółdzielnie mieszkaniowe w
Polsce.
A co pan konkretnie zaproponuje
spółdzielcom?
Moim celem jest „zwrócenie” Spółdzielni mieszkańcom – chcę, żeby czuli, że są słuchani i mieli pewność, że ktoś
dba o ich interesy bardziej niż o swoje.
Jestem zwolennikiem przekazania władzy w spółdzielni niepodzielonemu walnemu zgromadzeniu i przeświadczony
o konieczności solidaryzmu społecznego. Jestem pracowity – syn nawet wierdzi, że jestem pracoholikiem. Przychodzę pierwszy i wychodzę ostatni. Pracując uczciwie, przy zachowaniu dyscypliny finansowej i pilnując przestrzegania procedur w pionie odpowiedzial-

nym za remonty, będę mógł obniżyć
czynsze, które są wielkim obciążeniem
szczególnie dla osób starszych i mieszkańców, których grunty zostały przekształcone. Uważam, że Rada Miasta –
ustalając tak wysokie kwoty opłat za
użytkowanie wieczyste – straciła z pola
widzenia ludzi! A to oni są substancją
tworzącą to miasto. Nie grunty, budynki czy jakikolwiek budżet. Nie zajmuję
się polityką, ale podejmę walkę z tą decyzją na wszelkich dostępnych polach.
Jeśli chodzi o plan remontów, sprawa
jest dla mnie oczywista. Pani Anna Mitera, były członek Rady Nadzorczej, najprościej to określiła – nie interes wykonawców a mieszkańców stać musi na
pierwszym miejscu, zaś środki muszą

być lokowane proporcjonalnie i w miarę rzeczywistych potrzeb. Wystarczyło
10 dni pracy, aby zapoznać się z podaniami składanymi do Spółdzielni od lat.
Najbardziej palącą potrzebą są remonty balkonów, balustrad i klatek schodowych. Nie ocieplenia, polimeryzacja
itp. Jeden z wykonawców poradził mi:
ważne są nie wielkie wydatki i inwestycje, a drobne sprawy, które utrudniają ludziom życie.
Wierzę, że Nasza Spółdzielnia może być najlepsza na Ursynowie, a nawet w Polsce i nie ustanę w wysiłkach by
to zrealizować. Sam, wraz z moją rodziną, jestem jej mieszkańcem, i życzę tego sobie i wszystkim Państwu.
R o z m a w i a ł R A FA Ł KO S
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Biegnijmy ku czci
Tomka Hopfera!
W sobotę, 16 września, odbędzie się w
Konstancinie-Jeziornie IV Bieg im. Tomasza Hopfera. Tydzień przed 39.
PZU Maratonem Warszawskim ten
sympatyczny sprawdzian biegowy na
leśnej trasie (nomen omen – start i
meta przy ulicy Od Lasu) może być
znakomitą rozgrzewką.
Bieg, organizowany przez Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji, zostanie rozegrany na dystansie 5 kilometrów. Zapisy do biegu (dla
osób od 16. roku życia) w dniu imprezy w
godz. 9.00 - 11.30 przy ul. Od Lasu 23, a start
biegu na ścieżce zdrowia o godz. 12.00. Koszt
pakietu startowego (wraz z posiłkiem regeneracyjnym) wynosi 25 złotych (z opłaty zwolniona jest młodzież szkół gminnych).
Na najlepszych zawodników i zawodniczki
czekają atrakcyjne nagrody i puchary.
Tomasz Hopfer (1935 - 1982) był biegaczem Spójni (Sparty) Warszawa, specjalizującym się w biegach krótkich i średnich. W latach
siedemdziesiątych zdobył ogromną popularność jako dziennikarz sportowy TVP, a także
jako prezenter niezapomnianego Studia-2
wraz z Bożeną Walter, Tadeuszem Sznukiem
i Edwardem Mikołajczykiem. Przez dwa lata
pełnił funkcję szefa redakcji sportowej TVP.
Był też współinicjatorem dzisiejszego Maratonu Warszawskiego, rozgrywanego od 1979 roku jako Maraton Pokoju. Znakomicie rozpropagował
tę imprezę w telewizyjnych programach „Bieg po zdrowie” i „Biegnij razem z nami”. Stał się w Polsce ojcem chrzestnym mody na bieganie.
Obok Józefa Węgrzyna i Zbigniewa Zaremby należał do współinicjatorów wspomnianego Maratonu Pokoju (z metą na Stadionie Dziesięciolecia), którego premiera odbyła się w 1979 roku z udziałem 1861 biegaczy, a w roku 1980 liczba uczestników przekroczyła już dwa tysiące. Był to pierwszy
w naszym kraju masowy maraton z udziałem i wyczynowców, i amatorów, niejako wzorowany na Maratonie Bostońskim i Maratonie Nowojorskim.
Tomasz Hopfer umarł na wirusowe zapalenie płuc 10 grudnia 1982 roku, a długoletni dziennikarz
PAP, wielki entuzjasta biegania i współorganizator Maratonu Pokoju Janus Kalinowski tak wspomina ostatnie spotkanie z tym znakomitym propagatorem sportu:
– We wrześniu 1982 w moim mieszkaniu na Ursynowie zrobiliśmy wstępną naradę dotyczącą Maratonu w roku następnym. Razem z Tomkiem przyszły jego żona Zofia i córka Monika. Ponieważ stan
zdrowia Tomka był już bardzo kiepski, poprosiły mnie, żeby go nie męczyć problemami i odłożyć dyskusję na później. Wkrótce potem Tomek trafił do szpitala i tam zmarł 10 grudnia. Już w roku następnym zaczęliśmy organizować pod Kopą Cwila na Ursynowie zawody biegowe dla wszystkich pokoleń pod nazwą „Memoriał Tomasza Hopfera” – opowiada red. Kalinowski.
Po latach pamięć o Tomaszu Hopferze nie zaginęła, a na jego cześć rozgrywane są biegi w różnych
częściach kraju. Bieg w Konstancinie ma jednak szczególny charakter, bo to rodzinna miejscowość dawnego gwiazdora TVP, ulubieńca publiczności. W tym roku przy ul. Od Lasu gośćmi honorowymi imprezy będą Zofia Hopfer wraz z córką, brat Tomasza – prof. Andrzej Hopfer, Edward Mikołajczyk oraz
dwaj niegdysiejsi lekkoatleci, którzy startowali z Tomaszem jako klubowi koledzy: tyczkarz Maciej Wierzyński (dziś komentator TVN) i mieszkający na Ursynowie Zbigniew Makomaski – w latach pięćdziesiątych rekordzista Polski w biegu na 800 metrów.
M a c i e j P e t r u c z e n ko

Każdy znajdzie coś dla siebie
W poniedziałek, 18 września, m. in. w
spółdzielczych domach kultury na Ursynowie i Natolinie rozpoczną się bezpłatne warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów. Ta
tura warsztatów potrwa do 16 grudnia.
Oto propozycje ursynowskiego Domu
Sztuki SMB „Jary”.
Placówka stara się w każdym Roku Kulturalnym
poszerzać swoją ofertę programową, co dotyczy
również warsztatów. Nie inaczej jest tym razem.
Nowością będą lekcje tańca flamenco dla dzieci
młodszych i starszych prowadzone w przez Karolinę Łucznik.
Skoro mowa o tańcu i muzyce, wspomnijmy o
warsztatach wokalnych dla dzieci, które prowadzi
Marcin Zadronecki, nauce tańca irlandzkiego (również dla dzieci) pod okiem Marty Sętowskiej i warsztatach bębniarskich Gasparda Conde. Na nich wyżyć w grze na bębnach afrykańskich mogą się wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli, w tym seniorzy.

Wszystkie grupy wiekowe objęte są również
warsztatami plastycznymi Małgorzaty Sołtysiak
oraz warsztatami teatralnymi. Dzieci mogą uczestniczyć w próbach i premierach teatru muzycznego „Wiolinki”, a młodzież niechaj garnie się do
teatru muzycznego „Zgraja z Wiolinowej” (oboma
teatrami kieruje Ewa Kłujszo) i do teatru dramatycznego „Klucz z Wiolinowej” prowadzonego –
podobnie jak Teatr Seniora – przez Wojciecha Sanejko.
W Domu Sztuki każdy zatem znajdzie coś dla
siebie, zaspokoi swoje artystyczne pasje. Wszystkie wyżej wymienione warsztaty są finansowane
ze środków Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy,
dzięki czemu uczestnictwo w nich jest bezpłatne.
Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona. Informacji o terminach zajęć udziela sekretariat Domu Sztuki. Można je znaleźć również na stronie internetowej placówki (www.domsztuki.art.pl). Zapisy u instruktorów.
ABU

Warszawski exodus Bogusława Lustyka

Przemysław Babiarz:
Hopfer to idol mojej młodości!
Nasz sąsiad z Ursynowa,
dziennikarz TVP Przemysław Babiarz gorąco poleca udział w Biegu im.
Tomasza Hopfera.
– Nie ukrywam, że Tomasz
Hopfer był dla mnie, naówczas
mieszkańca Przemyśla, sportową twarzą dzieciństwa,
dziennikarskim idolem. Nic
więc dziwnego, że z ogromnym wzruszeniem przeprowadzałem po latach specjalny wywiad z wdową po Tomaszu –
panią Zofią Hopfer. Dobrze pamiętam, że to red. Hopfer zaraził mnie pasją biegania poprzez swój program
„Biegaj razem z nami”. Dlatego od pewnego czasu można
mnie zobaczyć jako uczestnika
biegów ulicznych, a na co
dzień – jako trenującego w Lesie Kabackim. Żałuję, że sam
nie mogę pobiec 16 września
w Konstancinie, bo akurat tego
dnia mam zobowiązanie do
biegu charytatywnego w Przemyślu, ale gorąco zachęcam
do udziału w biegu na 5 km
na ścieżce im. Tomasza Hopfera, postaci, która nie tylko w
TVP wciąż pozostaje niezapomniana.

Powstanie Warszawskie to nie tylko
fakty sprzed 73 lat, to również pamięć
przywoływana przez rozmaite wydarzenia kulturalne filmy, koncerty, wszelkiego rodzaju publikacje, spotkania z
żyjącymi świadkami tamtych tragicznych czasów.
Bogusław Lustyk to artysta urodzony w Warszawie w 1940 roku – znany malarz i grafik zajmujący się plakatem. Tworzy również formy
przestrzenne. Zdobywca licznych nagród. Wiele lat spędził poza granicami Polski. Dziś mieszkaniec Ursynowa.
W czasie Powstania Warszawskiego miał 4
lata. Przez długi czas miał potrzebę podzielenia
się przeżyciami z tamtego okresu, szczególnie z
exodusu warszawiaków po kapitulacji stolicy
do przejściowego obozu w Pruszkowie. Swoje
wspomnienia przedstawia od kilku lat w for-

mie obrazów, tekturowych figur, rysunków,
zdjęć zaaranżowanych w formie powstańczych
barykad prezentowanych m. in. na Krakowskim
Przedmieściu przed Kościołem Wizytek oraz w
warszawskiej Bibliotece Uniwersyteckiej przy
ul. Dobrej 56/66. Można je oglądać do 28 września. Jego wspomnienia związane z powstaniem zaczynają się w schronie na Woli podczas
bombardowania.
– Huk, kurz, krzyki, płacz dzieci. Potem droga
do Pruszkowa w tłumie wypędzonych wzdłuż
muru, z którego zwisali zabici ludzie. No i Pruszków. Hangary kolejowe pełne ludzi. Głód i niepewność. W Pruszkowie selekcja. Ojca zabierają na roboty do Niemiec, a my z mamą, babcią i młodszym
bratem Dareczkiem rozpoczynamy tułaczkę przez
Skierniewice do Żarnowa koło Opoczna – wspomina Bogusław Lustyk.
Mirosław Miroński
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Piórem Derkacza

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Historia wciąż żywa
prawdzie deszczowa pogoda, która w ostatnich dniach często nam towarzyszy nie sprzyja spacerom, to i tak na warszawskich ulicach, w
parkach, w miejscach publicznych pojawiają się spacerowicze. Są to
nie tylko mieszkańcy, ale też przybywający do nas turyści.
Widząc dzisiejszą Warszawę niewielu jednak ma świadomość jej tragicznego
losu, istnej hekatomby, którą przeżyła w 1944 roku.
Stolica została zniszczona niemal doszczętnie w wyniku planowych działań okupanta, mających
na celu wymazanie jej z mapy Europy. Straty materialne trudne są do policzenia. Jeszcze trudniejsze jest oszacowanie strat ludności. Jak wiadomo, ludność Warszawy poddana była eksterminacji,
zarówno podczas wojny, jak też w czasie Powstania Warszawskiego. Jak obliczyć wartość życia ludzkiego? To pytanie, na które nie ma i nie może być jasnej odpowiedzi. Należy przy tym pamiętać, że
straty poniesione przez Warszawę dotyczą w różnym stopniu całej Polski.
Straty Polski, głównie materialne według danych przedstawionych na Międzynarodowej Konferencji Reparacyjnej w Paryżu w 1946 roku opiewały na około 16,9 mld USD. Dla porównania: analogiczne straty w Jugosławii szacowano na 9,1 mld dolarów.
Aż 2/5 dóbr kulturalnych Polski zniszczono całkowicie. Odpowiedzialność za nie spada na
Niemcy, za pozostałą część odpowiedzialny jest Związek Radziecki. Polska utraciła na rzecz Związku Radzieckiego 48% swojego terytorium na wschodzie, czyli około 178 tys km?.
Historia Warszawy to historia wyjątkowa. Niewiele miast na świecie może poszczycić się podobną przeszłością. Doświadczenie wielu lat (od czasów II Wojny Światowej i Powstania Warszawskiego) dowodzi, że dla zachowania pamięci o tym równie ważne jak pomniki jest uświadamianie społeczeństwa. Zbiorowa pamięć w dłuższej perspektywie okazuje się trwalsza niż inne materialne formy przypominania historii. Ta, jak wiadomo, wielokrotnie była przedmiotem najrozmaitszych manipulacji ze strony środowisk, dla których ocena zarówno II Wojny Światowej, jak i Powstania Warszawskiego była niewygodna.
Odwiedzając nowoczesne centra handlowe, galerie, markety, kawiarnie, parki, miejsca rozrywki etc.,
nie zastanawiamy się nad tym, że 73 lata temu ginęli tam ludzie – obrońcy Warszawy i ludność cywilna. Przypomina o tym historia zapisana „w kamieniu” – w budynkach z tamtych czasów, których niewiele zachowało się do dziś, w pomnikach, miejscach pamięci, których nie brak w każdej dzielnicy.
Żadne z państw europej„Żadne z państw europejskich
skich uczestniczących w II
Wojnie Światowej nie douczestniczących w II Wojnie
świadczyło tego, co nasz
Światowej nie doświadczyło
kraj. Tylko my mieliśmy do
czynienia z fabrykami
tego, co nasz kraj. Tylko my
śmierci, z falą masowych
mieliśmy do czynienia z fabrykami mordów, grabieży, podpai gwałtów na skalę dośmierci, z falą masowych mordów, leń
tąd niespotykaną. Zniszczograbieży, podpaleń i gwałtów
na została dotychczasowa
wielonarodowościowa
na skalę dotąd niespotykaną”
struktura społeczna. Eksterminacji poddano narody, które od wieków stanowiły jej część, a które fizycznie zniknęły w wyniku
planowych działań hitlerowskich Niemiec. Zbrodnie na jeńcach wojennych i cywilnej ludności
wpisane były w politykę zastraszania Polaków. Przybrały one na sile po kapitulacji Warszawy w 1944
roku. Dotyczy to zarówno kapitulacji Mokotowa 27 września, jak i innych dzielnic. Schwytanych
do niewoli powstańców rozstrzeliwano, a rannych dobijano.
Jednostki SS, policji i Wehrmachtu dopuszczały się licznych zbrodni wojennych. Niemcy ignorowali fakt, że żołnierze AK walczyli w sposób otwarty, posiadali przewidziane międzynarodowym prawem
oznaki żołnierskie, zgodnie z konwencją haską. Zamordowali z premedytacją wszystkich polskich żołnierzy, którzy wpadli im w ręce po ataku na niemieckie punkty oporu przy ul. Rakowieckiej, jak również kilkudziesięciu jeńców z batalionu AK „Karpaty”, działającego na Służewcu na terenie wyścigów
konnych. Niemcy rozstrzelali (według relacji świadków i na podstawie ocen historyków) co najmniej
19 rannych i wziętych do niewoli powstańców z batalionu AK „Olza”, podczas walk o Fort Mokotów.
Część ofiar pogrzebali żywcem, co potwierdzono w trakcie ekshumacji przeprowadzonej w 1945 roku.
Mało znany jest inny przejaw okrucieństwa wobec Polaków – mord dokonany na więźniach w zakładzie przy ul. Rakowieckiej 37. W czasie wybuchu powstania przebywało tam 794 osadzonych (w
tym 41 małoletnich). Niemcy dokonali na nich rzezi, rozstrzeliwując ich z broni maszynowej na dziedzińcu więziennym. Część z więźniów podjęła walkę i ratowała się ucieczką. Udało się im przedostać na tereny kontrolowane przez powstańców.
Metodycznie mordowano ludności cywilną Warszawy. Na Mokotowie zamordowano około 500
cywilów na terenie Fortu Mokotów. Kilkunastu mieszkańców budynku Racławickiej 97 Niemcy spędzili do piwnicy, gdzie wymordowali ich wrzuconymi do niej granatami.
Przykłady mordów i bestialstwa można mnożyć. Były one wynikiem planu wyrażonego w postaci rozkazu Hitlera wydanego na wieść o wybuchu Powstania Warszawskiego generałowi Heinzowi Guderianowi. Rozkaz nakazywał jasno - „Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać jeńców! Warszawa ma być zrównana z ziemią! Ma to być zastraszający przykład dla całej Europy”.
Palono budynki mieszkalne, dopuszczano się grabieży i gwałtów. Ocalałą ludność wypędzono z
domów, a następnie skierowano do obozu przejściowego w Pruszkowie. Część trafiła do obozów
koncentracyjnych. Wielu wywieziono na roboty przymusowe w głąb Niemiec.
Paradoksalnie, historia to nie tylko przeszłość. W ostatnim czasie mamy do czynienia z próbami
pisania jej na nowo. W środowiskach unijnych powstaje narracja mająca na celu przedstawienie
oprawców i ich ofiary w zupełnie innym świetle. Na użytek polityczny tworzona jest historia niemająca nic wspólnego z rzeczywistością. Czy zatem może dziwić kogokolwiek, że Polacy, a szczególnie mieszkańcy Warszawy upominają się o przywrócenie prawdy o tamtych czasach? Historia
sprzed siedemdziesięciu kilku lat ma też swoje odniesienie do teraźniejszości. Mówiąc najoględniej,
w pełni uzasadnione są oczekiwania większości obywateli naszego kraju co do odszkodowań od agresorów, a także moralne zadośćuczynienie.

W

Jerzy Derkacz
3 x 40
Pod tym tajemniczym tytułem kryją się trzy informacje. Jerzy Derkacz obchodzi w tym roku
40-lecie pracy twórczej. 40 -lecie zawarcia związku małżeńskiego (żona Irena Moraczewska,
również artysta plastyk, twórczyni Pracowni Sztuki Dziecka), i to wszystko w 40- lecie Ursynowa!
Z tych trzech rzeczy, najbardziej osobistym i godnym podkreślenia jest moje małżeństwo. W jednym
domu, pod jednym dachem dwie osobowości twórcze i to już 40 lat. Średnia trwałość związku
małżeńskiego w Polsce wynosi chyba 17 lat. Wychodzi na to, że swoim związkiem małżeńskim
pracujemy na poprawę statystyki krajowej. Jako małżeństwo artystyczne pracujemy też dla
Ursynowa. Można więc ten skromny tytuł zapisać jako 2 x 3 x 40. Wynik tego działania można
zobaczyć w galeriach, nie tylko Ursynowa.
Jerzy Derkacz

Wo j t e k D ą b r o w s k i

RUMBA HATAKUMBA
Parafraza piosenki Mexicana (muz. Władysław Pawelec, 1956)

W Warszawie, w Warszawie ten zwyczaj
Od czasów odnowy już trwa,
Że gwiazdą jest na Woronicza,
Kto tańczy, jak Prezes mu gra.
Refren
„Hatakumba, hatakumba”,
To jest rumba, codziennie ją gram.
Marny program, za to jaki!
Mogą w studiu poszaleć chłopaki.
Można bredzić, pleść androny,
Dla mamony uwierzysz w nie sam.
Hatakumba, hatakumba,
Ja ich znam: jaki pan taki chłam.
Tę rumbę zna całe Opole,
Kibole nad Odrą się drą.
A Jaki to wzór dla pokoleń!
Prawdziwym „patriarchą” go zwą.
Refren
Hatakumba, hatakumba,
W katakumbach ukryjmy się znów.
Gdy wieczorem z „rabladorem”
Na spacerek się z tobą wybiorę.
Bo kto w szkole był „prymasem”,
Dziś za kasę kit wciska do głów.
Hatakumba, hatakumba,
Zwykła rumba, a jaki sens słów!
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)
Także na facebooku

Areszt za przestępstwa narkotykowe
Policjanci z Ursynowa we współpracy z mokotowską prokuraturą zatrzymali
osobę podejrzaną o handel i posiadanie znacznej ilości środków odurzających.
Na stole w mieszkaniu, do którego weszli funkcjonariusze leżało kilkadziesiąt poporcjowanych i gotowych do sprzedaży zawiniątek z foli aluminiowej z marihuaną w środku. Policjanci zabezpieczyli w sumie 435 gramów marihuany, wagę
oraz ponad 17 000 złotych mogące pochodzić z przestępstwa.
Dzięki żmudnej pracy operacyjnej policjanci z ursynowskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu namierzyli mieszkanie, w którym ich zdaniem mogły znajdować się
środki odurzające i osoba zamieszana w ich posiadanie oraz handel. Bardzo szybko okazało się,
że policjanci mieli rację.
Po wejściu do lokalu na ławie w aneksie kuchennym policjanci znaleźli leżące 43 poporcjowane już i gotowe do sprzedaży zawiniątka z folii aluminiowej z marihuaną. Ponadto w mieszkaniu
funkcjonariusze znaleźli kilka innych paczek z tym samym narkotykiem oraz włączoną wagę elektroniczną służącą do porcjowania środków odurzających.
W lokalu policjanci zabezpieczyli w sumie 435 gramów marihuany, a także na poczet przyszłej
kary ponad 17 000 złotych mogące pochodzić z przestępstwa.
Jak ustali policjanci Oskar K. co najmniej kilkanaście razy w tygodniowych odstępach czasu sprzedawał porcje marihuany pobierając każdorazowo 50 złotych. Policjanci zatrzymali 24-latka. W prokuraturze śledczy postawili mężczyźnie zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz handlu nimi. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na
3 miesiące. Za to przestępstwo zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii Oskarowi K. grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
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Dokąd zmierzają polskie wyścigi konne?

Komu spieszno, a kogo spieszyć...
W 1988 roku topowy
wówczas polski satyryk
wygłosił podczas festiwalu piosenki w Opolu entuzjastycznie przyjęty przez
publiczność slogan, że są
na świecie kraje rozwijające się i zwijające. Było
to odniesienie do odchodzącej w niebyt PRL. Dzisiaj slogan ten pasuje jak
ulał do polskich wyścigów
konnych.
ożna przyjąć, że w
Polsce wyścigi konne
narodziły się w 1777
r., kiedy to na bitym trakcie z
Woli do Ujazdowa klacz będąca
własnością Kazimierza hrabiego Rzewuskiego, naonczas pisarza polnego koronnego, pokonała w dwukonnym wyścigu konia angielskiego posła sir Charlesa Whitewortha. Sto lat później wprowadzono koński totalizator, dzięki czemu można było
fundować pokaźne nagrody pieniężne dla zwycięzców. Powinniśmy więc w tym sezonie hucznie
świętować 240–lecie polskich
wyścigów konnych. Niestety, zamiast uroczystej fety może zostać zorganizowana stypa. Bez
konsolacji. Bo na wyścigowym
horyzoncie nie widać najmniejszego nawet zwiastuna, który
mógłby służyć coraz bardziej
rozgoryczonej i zawiedzionej publiczności za pocieszenie. Mniej
więcej od końca ubiegłego stulecia ta widowiskowa i mająca kilkusetletnią tradycję dyscyplina
sportu weszła bowiem na równię
pochyłą i już nie zjeżdża, a wręcz
pikuje w dół. Ku całkowitemu
unicestwieniu.
ależy jasno zaznaczyć,
że wyścigi konne funkcjonują na dwóch odrębnych płaszczyznach – organizacyjnej i sportowej. Organizacją gonitw zajmuje się powołany w 2008 r. w łonie Totalizatora Sportowego, spółki z jednoosobowym udziałem skarbu
państwa, Oddział Wyścigi Konne Warszawa Służewiec. Natomiast pieczę nad stroną czysto
sportową i hodowlaną (selekcja,
publiczne próby dzielności koni, regulamin wyścigowy, etc.)
sprawuje powołany w 2001 r. na
mocy ustawy sejmowej Polski
Klub Wyścigów Konnych. Oba
podmioty działają w porozumieniu, ale są niezależne. Organizowanie mityngów i opracowywanie rocznych planów gonitw
przebiega dosyć sprawnie, bez
większych wpadek. Efekty działalności inwestycyjnej TS na Służewcu, mającej na celu modernizację zrujnowanego nie remontowanego od 1939 r. zabytku,
rzucają się w oczy. Opóźnienia w
realizacji zadań spowodowane
są przede wszystkim ingerencją
konserwatora zabytków w roboty remontowe, praktycznie na
każdym polu.
trona sportowa wyścigów konnych to odrębna kwestia, której poświęcona jest niniejsza publikacja. Można posłużyć się fragmentami dyskusji z kultowego filmu
Marka Piwowskiego “Rejs”, toczonej pomiędzy Sidorowskim i
inżynierem Mamoniem. Polskie
wyścigi konne to, proszę państwa, coraz większa nuda. Po
prostu brak akcji jest. Jeśli doda
się do tego żenujący poziom wyszkolenia technicznego i taktycznego jeźdźców, ociemniałych sędziów z Komisji Technicznej, nie
dostrzegających ewidentnych
kantów, metody treningowe rodem z czasów króla Ćwieczka,
enigmatyczne, często wprowadzające graczy w błąd informacje o koniach udzielane przez
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trenerów, jak również coraz więcej skąpo obsadzonych gonitw
selekcyjnych, to trudno dziwić
się exodusowi graczy ze służewieckiego toru. Bo mówimy o
warszawskim Służewcu, jedynym w Polsce profesjonalnym
torze wyścigowym, na którym
można organizować wyścigi
konne na miarę zachodniej Europy. Co prawda funkcjonują jeszcze Sopot i wrocławskie Partynice, ale są to tory lokalne niższej
kategorii.
ata powojenne, aż do
1997 r., to złote karty w
historii służewieckiego
hipodromu. Gonitwy organizowano w weekendy i dodatkowo
w środy przy pełnych trybunach.
Derby i Wielką Warszawską rokrocznie obserwowało kilkadziesiąt tysięcy widzów zgromadzonych, a raczej upchniętych na
trzech trybunach. Okres prospe-
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spodziewano, ponieważ wbicie
przysłowiowego gwoździa w
ścianę wymagało trwających
miesiące uzgodnień z konserwatorem zabytków. W końcu jednak nakładem wielu milionów
publicznych złotych udało się
kompleksowo wyremontować
trybunę honorową i częściowo
trybunę środkową, której modernizacja ma zakończyć się w
przyszłym roku. Wymieniono m.
in. kanat okalający bieżnię, zakupiono w Australii nowoczesną
maszynę startową, poddano modernizacji częściowo zapchane
dreny i wyremontowano siodlarnię oraz zabytkową łaźnię.
łużewiecki oddział Totalizatora Sportowego
przeznacza od 2011 r.
około 6 mln zł na nagrody i organizuje w sezonie ponad 50 dni
wyścigowych, choć umowa
dzierżawy obliguje do zorgani-
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wyścigach kategorii A (tegoroczna gonitwa St. Leger), których w
żadnym razie nie można nazwać
selekcyjnymi; to w końcu wysuwający ciągłe roszczenia, a niewiele dający z siebie trenerzy i
kilkunastu wyjątkowo pazernych
właścicieli koni. Nic dziwnego,
że z roku na rok kurczy się liczba
stałych bywalców, a zawody obserwuje garstka widzów. Trenowane w Polsce konie nie mają
czego szukać na Zachodzie nawet w gonitwach listed niższej
kategorii. Do kraju sprowadzany
jest wybrakowany koński chłam
zaśmiecający rodzimą hodowlę.
Nie mamy w Polsce reproduktorów na miarę choćby ogierów Jape czy Belenusa, które dawały
przyzwoity przychówek.
roku na rok derbowe
roczniki folblutów są
coraz słabsze, czego
przykładem może być tegorocz-
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Chodzą słuchy, że po drugim
skreśleniu w dniu 14 września
w zapisie pozostaną... 4 konie.
Gdyby plotki przekształciły się
w fakty, byłby to skandal nie notowany w liczącej już 122 lata
historii gonitwy Wielka Warszawska. Ponoć PKWK, organizacja marionetkowa, bo całkowicie uzależniona od ministra
rolnictwa i rozwoju wsi, czyni
gwałtowne ruchy mające na celu ponowne otwarcie zapisu do
WW i pokrycie jego kosztów z
własnych środków. Może się
uda, ale i tak będzie to odebrane
jako przedśmiertne drgawki wyścigów konnych w naszym kraju.
estem pasjonatem tej
dyscypliny sportu od
1973 r. Ze wszystkich sił
starałem się bronić Służewca i
wyścigi przed zakusami deweloperów oraz polityków w rodzaju Andrzeja Leppera, którzy
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tunkowego pomoże tonącym i
tkwiącym w marazmie oraz zamierzchłej przeszłości polskim
wyścigom konnym?
ikomu nie zależy na
podnoszeniu poziomu
widowiska sportowego, jakim są cotygodniowe mityngi na Służewcu, a wręcz przeciwnie – jeźdźcom, trenerom
oraz sporej grupie właścicieli koni zależy na utrzymaniu badziewnego status quo i zabawie
w wyścigi na niby. Weźmy na
przykład pana Siergieja Wasiutowa, trenera i jeźdźca w jednym.
W ostatnią niedzielę w nagrodzie Wielkiego Szlema uczynił
wszystko, by przegrać na dosiadanej przez siebie faworytce
Shahad Athbah i umożliwić wygranie wyścigu stajennemu koledze, nie liczonemu w totalizatorze Bandolero. Komisja Techniczna, w odróżnieniu od widzów, nie dostrzegła mocno podejrzanej ekwilibrystki uprawianej przez Wasiutowa na ostatniej prostej i nie zareagowała.
To standard na Służewcu. Przypomnę członkom tego gremium,
że za starych dobrych czasów
mistrz Tomasz Dul dostał 10 dni
spieszenia za niedołożenie starań do zajęcia... czwartego miejsca w gonitwie. Gdyby niedzielną nagrodę Wielkiego Szlema
oceniali stewardzi sprzed lat,
pan Wasiutow nie dosiadłby konia w gonitwie do przyszłorocznych Derby.
ój postulat jest następujący: w kolejnych
sezonach należy dążyć do ograniczenia liczby dni
wyścigowych. Moim zdaniem
powinno się renegocjować zapis umowy z 2008 r. mówiący o
organizowaniu minimum 45 dni
wyścigowych w sezonie i organizować mityngi wyłącznie w niedziele. Podwoiłyby się wówczas
pule nagród, jak również pola w
poszczególnych gonitwach, co
znacznie ograniczyłoby ustawianie gonitw. Znacznie atrakcyjniejsza stałaby się gra w totalizatorze. Jednocześnie pozbylibyśmy się ze Służewca końskich
“łachów”, ponieważ utrzymywanie ich w treningu stałoby się dla
ich właścicieli nieopłacalne. Czyli, naturalna selekcja służąca
podnoszeniu jakości, a nie ilości. Taka koncepcja nie przypadnie jednak do gustu szczególnie
trenerom, ponieważ za miesiąc
trenowania takiego “łacha” pobierają od właściciela około 1500
zł, więc ewentualne wprowadzenie w życie tego rodzaju rozwiązania mogłoby znacznie odchudzić zasobne trenerskie portfele.
Na szczęście w kwestiach dotyczących Służewca i wyścigów
konnych wiążące decyzje podejmują nie trenerzy, lecz dwóch
ministrów.
alsze tolerowanie status quo jest moim zdaniem wyrzucaniem
publicznych pieniędzy w błoto.
Dzisiejsze wyścigi na Służewcu,
gromadzące garstkę widzów, są
antyreklamą tego prawdziwie
królewskiego sportu i w obecnej
formie nie mają racji bytu. Dlatego należy nękać ministrów Morawieckiego i Jurgiela prasowymi publikacjami, by wspólnie i w
porozumieniu przystąpili do renegocjacji zapisu umowy z 2008
r. i określili liczbę dni wyścigowych w sezonie na nie mniej niż
35 i nie więcej niż 40. Trzeba
wreszcie skończyć z pudrowaniem rzeczywistości i wyścigową fikcją, bo dalsze jej tolerowanie nie doprowadzi do niczego
dobrego.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
Foto: Maciej Piłat

Pokazy sztuki jeździeckiej są często ciekawsze niż rozgrywane na Służewcu gonitwy
rity zaczął kończyć się w momencie wprowadzenia w Polsce
zasad wolnego rynku. Jeszcze
w połowie lat dziewięćdziesiątych Służewiec przynosił ponad
milion złotych zysku, jednak już
w roku 1998 r. zysk spadł do poziomu kilkunasty tysięcy. Rok
później wykazano pierwszą stratę w wysokości 4,4 mln złotych,
a w 2003 r. zadłużenie przekroczyło 10 mln zł. W kwietniu
2006 r. wydawało się, że wyścigi wydają ostatnie tchnienie. Na
tory wszedł syndyk masy upadłościowej, który zarządził licytację skromnego majątku upadłej spółki Służewiec Tory Wyścigów Konnych. Roszczenia wierzycieli przekroczyły 17 mln zł,
zaś majątek STWK miał wartość
ledwie około 800 tys. zł.
iedy wydawało się, że
wyścigi konne w Polsce wymagają już tylko ostatniego namaszczenia los
uśmiechnął się do tej królewskiej
dyscypliny sportu. W maju 2008
r. państwowa spółka Totalizator
Sportowy przejęła zrujnowany
obiekt w 30-letnią dzierżawę.
Pasjonaci koni wyścigowych,
włącznie ze mną, popadli w euforię, ponieważ tak zamożny
mecenas gwarantował szybkie
wyremontowanie Służewca oraz
ciągłość wyścigów. Z remontami nie poszło tak łatwo, jak się
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zowania nie mniej niż 45 dni i
360 gonitw. To oznacza, że od
strony organizacyjnej oraz inwestycyjnej mamy do czynienia z
progresem. Na Służewiec można
dzisiaj zaprosić europejską elitę
i nie powstydzić się infrastruktury, choć przydałoby się wydzielenie osobnej stajni z kilkunastoma boksami i kompleksowe wyremontowanie jej na miarę XXI
wieku, by mogła zadowolić najbardziej nawet wybrednych właścicieli koni oraz trenerów z Zachodu. Natomiast jak idzie o poziom polskich wyścigów konnych, jako dyscypliny sportu, notujemy coraz bardziej widoczny
regres. Porównując sportowy poziom mityngów rozgrywanych
na Służewcu z mityngami organizowanymi na Zachodzie, choćby w sąsiednich Niemczech, bo z
Wyspami nie może być żadnego
porównania, można popaść w
głębokie kompleksy.
zisiejszy Służewiec to
wyścigowe przedszkole – nieudolni, bujający
się w siodłach na luźnym cuglu
jeźdźcy, prowadzący konie zygzakiem i kombinujący jak wyprowadzić graczy w pole; to klasyczne spacerowe “patataj” w gonitwach na dłuższych dystansach i
rozgrywanie wyścigów na ostatnich 400 metrach; to czterokonne gonitwy w najważniejszych
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na gonitwa Derby, podczas której solidny, ale przecież nie wybitny Bush Brave rozbił stawkę
wygrywając o kilkanaście długości. Za przykład coraz słabszego materiału wyścigowego mogą służyć także osiągane ostatnio
czasy. W latach 2007 – 2014 czasy w Wielkiej Warszawskiej
(2600 m ) oscylowały pomiędzy
2`40.3 a 2`47.8, w dwóch ostatnich latach były to odpowiednio
2`51.2 i 2`51.5, gorsze od rekordu toru na tym dystansie
ustanowionego w 2011 r. przez
ogiera Intensa aż o ponad 11 sekund! To są nagie fakty, z którymi nie sposób dyskutować. Tak
gigantyczna różnica to prawdziwa przepaść świadcząca o ciągłym zwijaniu się polskich wyścigów konnych.
asuwa się pytanie, dla
kogo organizowane są
w Polsce wyścigi? Odpowiedź wydaje się być bardzo
prosta – dla garstki najbardziej
zagorzałych pasjonatów, a
przede wszystkim dla nieudolnych jeźdźców oraz mających się
bardzo dobrze – w odróżnieniu
od graczy – służewieckich trenerów, z naciskiem na słowo
“służewieckich”. Do tegorocznej
Wielkiej Warszawskiej zapisano
17 koni, w tym 2 z Niemiec. Po
pierwszym skreśleniu na początku sierpnia pozostało ich 11.
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próbowali wycinać kolejne hektary tego wspaniałego tortu i
sprzedawać je amatorom budowy apartamentowców w tak
prestiżowej lokalizacji. Dzisiaj
uszło ze mnie powietrze, bo widzę, że wyścigi nie mają w tym
kraju żadnej przyszłości. Przypominają śmiertelnie chorego
podłączonego do kroplówki pacjenta, który, owszem, jeszcze
zipie, wydala i przyjmuje, ale
szykują mu już miejsce w kostnicy. Decydenci z PKWK oraz
służewieccy trenerzy otrzymali w 2008 r. od losu dar życia,
kroplówkę w postaci bogatego
państwowego mecenasa, dzięki
któremu nie poszli na bezrobocie i mogą nadal pracować zarabiając dobre pieniądze. Co dali
widzom w zamian przez ostatnie 9 lat? Jest to pytanie retoryczne, odpowiedzi na nie może udzielić każdy służewiecki
gracz. Niedawno kroplówka została uzupełniona. Aby zachęcić
trenerów do zapisywania do gonitw większej liczby koni TS
wdrożył w życie specjalny program. Trenerom, którzy zadeklarują swój udział w nim, zostanie obniżona stawka za najem stajni. Muszą jednak wykazać, że każdy koń będący w ich
treningu będzie miał na swoim
koncie przeciętnie 4,5 startu w
miesiącu. Czy rzucenie koła ra-
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ATRAKCYJNA działka
budowlana 45 min.
od Ursynowa.
Powierzchnia 2900 mkw,
w działce media, internet.
Kształt prawie kwadrat,
słoneczna, sucha. 300 metrów od
drogi krajowej 731, do działki
dojazd drogą utwardzoną.
Granica Puszczy Kozienickiej.
Lokalizacja gmina Grabów nad
Pilicą - stacja PKP Mazowieckie,
telefon: 798 744 849
FRANKOWICZU!
Masz kredyt we frankach?
Nadpłaciłeś raty? Wiemy jak
odzyskać Twoje pieniądze,
500 245 200
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

DZIAŁKI budowlane 1000 m2
Prażmów, 602 77 03 61
DZIAŁKI rekreacyjne Prażmów,
602 77 03 61
SALON FRYZJERSKI podnajmie
15 m2, Puławska 534,
tel.: 501 143 827
AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:.
Pełną ofertę wraz ze
zdjęciami otrzymasz
drogą mailową.
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
601 336 063
DREWNO opałowe
i kominkowe, 602 77 03 61
DREWNO opałowe
i kominkowe, 791 394 791
GALERIA PLATER, ul. Emilii
Plater 14 kupi obrazy, antyki,
bibeloty, 502 220 103;
602 267 281
KUPIĘ znaczki, książki, monety,
meble, obrazy, medale, dojadę,
601 235 118; 22 253 38 79
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

ANGIELSKI doświadczenie,
dojazd, 601 333 707
ANGIELSKI, podstawowa,
gimnazjum, doświadczona, tanio,
dojeżdżam, 502 583 141
ANGIELSKI, różne poziomy,
609 373 575
ANGIELSKI, różne poziomy,
dojeżdżam, 502 378 901
BIOLOGIA, 607 153 493
FRANCUSKI, 797 346 233,
22 641 10 29
FRANCUSKI, ROSYJSKI,
608 058 494
GITARA na wszystkich
poziomach, 503 198 314
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, tanio, dojeżdżam,
502 583 141
MATEMATYKA, FIZYKA,
matury, gimnazjalne, 605 783 233

BUDOWLANA z warunkami
zabudowy w gminie Prażmów,
1500 m2, 30 km od Warszawy,
55 zł/m2, tel.: 604 823 665

Mieszkania:
! 60 m2, Nowe Miasto, super
standard, cisza, spokój,
601 720 840
! Centrum,75 m2, 3 pok.,
ul. Wilcza, świetny standard,
do wejścia, 601 720 840
! Mokotów Górny, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza
i spokój, kamienica, 601 720 840
! Mokotów, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł.,
601 720 840
! Mokotów Górny, 70 m2,
4 pok., zł 560 tys., do neg.,
601 720 840
! Ursynów, 3 pok. 68 m2, dobry
standard, do wejścia, 601 720 840
! Ursynów, 73 m2,
3 pok.,wysoki standard ,okazja
tylko 600 tys.zł, 601 720 840
Domy:
! 300 m2, do wejścia, Ursynów,
Las Kabacki, 601 720 840
! Dom Sadyba, 125 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko
1,49 mln. zł, 601 720 840
! Mokotów, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840,,
! Natolin, dom 260 m2, ładny,
do wejścia, 601 720 840
! Mokotów, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,,
! Pyry, 350 m2, działka 1300
m2, blisko Las Kabacki. Świetny na
firmę, świetny na mieszkanie,
601 720 840
! Sadyba, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840
! Segment 290 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, może być na firmę. Cena 1 450 tys. zł, 601 720 840
! Segment Imielin 180/250 m2.
ładny, cisza, spokój, niedaleko
metra, 601 720 840,

! Segment skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840
! Stegny, 290 m2, nie wymaga
remontu, dobry standard, super
okazja! tylko 1.050 tys.zł.
601 720 840
! Ursynów, 380m2 /400 m2
działki, segment narożny, świetny
standard, dobra cena, do wejścia,
1.690 tys. zł, 601 720 840
Działki:
! Działka KonstancinBorowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840
! Działka KonstancinJastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 270 tys. zł,
601 720 840
! Józefosław, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,
! Konstancin, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 601 720 840,
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
! Wilanów, 1140 m2, wszystkie
media, 565 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem,
400 zł/m2, 601 720 840
! Złotokłos, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840
Do wynajęcia:
! Konstancin - do wynajęcia
dom przy głównej ulicy, na firmę
lub do zamieszkania.
Cena 10 000 zł., tel. 601 720 840
! Mokotów 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament
z kominkiem i garażem.
Cena 6500 zł., 601 720 840
Lokale handlowe:
! Ursynów, lokal 43 m2. Dobry
standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,
601 720 840,
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka
dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów,
domów, rezydencji,
niezabudowanych działek
gruntu w południowej części
Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, Stegny,
Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

CYKLINOWANIE, 573 437 794
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie,
502 053 214
DOMOFONY, 603 375 875
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734

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

ELEKTRYK,
usługi elektryczne,
797 669 797
GAZ ziemny do 15% taniej,
691 110 845

PRZEPROWADZKI,
tanio
solidnie,
501 535 889
REMONTY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

DO SPRZĄTANIA bloków
i terenów, 510 464 242,
601 398 426
FIRMA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów.
Mile widziani także sprawni
renciści i emeryci,
605 613 451
POMOC kuchenna, kucharka do
pracowni garmażeryjnej,
Mysiadło, 603 68 65 61
PRACOWNIK fizyczny,
pomocnik parkieciarza,
montażysta dzrzwi i paneli, prawo
jazdy, 22 737 23 32
PRACOWNIKÓW budowlanych
do stanów surowych, 694 401 711
SZKOŁA PODSTAWOWA 303
ul. Koncertowa 4 zatrudni
sprzątaczkę - pełen etat oraz
pomoc kuchenną - 1/2 etatu.
Tel.: 22 643 65 34
ZATRUDNIĘ fryzjerkę,
501 143 827
ZATRUDNIMY pomoc
nauczyciela w Szkole Podstawowej
nr 3434. Mile widziane
przygotowanie pedagogiczne.
Tel. kontakt.: 22 643 84 54 w.22

PRZYJMĘ 20 wywrotek ziemi,
Ustanów, 607 167 493

TANI SERWIS
KOMPUTEROWY
504 617 837
24 H/7,
DOJAZD
I EKSPERTYZA - 0 zł
ANTENY, 509 610 850
ANTENY, 603 375 875
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777
MALOWANIE, 698 431 913
MALOWANIE, gipsy, panele,
glazura, 609 394 164
MALOWANIE gładź,
505 73 58 27
NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO, 505 935 627
STOLARSTWO, naprawy,
606 126 099
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07,
502 101 202
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82
WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530
WYLEWKI agregatem,
styrobeton, 668 327 588
ZŁOTA RĄCZKA, 518 580 842

WRÓŻKA, 22 648 68 41,
602 731 299

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
DOM OPIEKI Piaseczno,
601 870 594
GIMNASTYKA 50+
Joga, pilates
ul. Jastrzębowskiego 22,
tel.: 518 628 928
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Ważne telefony

Co i kto
Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Czwartek, 14 września,
19.00: „Magia dźwięku” – koncert w wyk. altowiolistki Anny
Krzyżak i pianistki, wykładowcy
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,
Romany Orłowskiej. W programie: Bach, Hoffmeister, Stamitz,
Clarke, Enesco. Wstęp wolny.

Teatr Muzyczny „Wiolinki”, Młodzieżowy Teatr Muzyczny „Zgraja z Wiolinowej”, Teatr Seniora.
Ilość miejsc ograniczona. Informacje o terminach i zapisach – w
sekretariacie i na stronie internetowej Domu Sztuki.*
Ponadto Dom Sztuki oferuje:
naukę gry na gitarze (lekcje indywidualne) i skrzypcach (metodą Suzuki), naukę języka włoskiego, taniec towarzyski (dla
dorosłych), balet dla dzieci, breakdance, salsę, aerobik dla pań,
jogę, relaksację, gimnastykę dla
seniorów.
Dom Sztuki zaprasza do
swoich filii – Klubu Seniora (ul.
Pięciolinii 10, tel. 22 643 02
10) i Modelarni Lotniczej (ul.
Służby Polsce 1, tel. 22 643 12
82), która od poniedziałku do
piątku w godz. 15.00-21.00 organizuje zajęcia dla dzieci,
młodzieży i dorosłych (w tym
seniorów).
*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.
Dom Kultury Stokłosy
ul. Lachmana 5
tel. 022 855 35 17

Sobota, 16 września, 18.00:
Kino Dokumentu w Domu Sztuki zaprasza na film o Jerzym Kukuczce p.t. „Jurek” i spotkanie z
reżyserem Pawłem Wysoczańskim. Wstęp wolny.
Środa, 20 września, 18.00:
wydawanie bezpłatnych kart
wstępu na spektakl dla dzieci p.t.
„Plastuś – pierwszy dzień w
szkole” (Teatr Za Daleki w Domu
Sztuki – niedziela,
24 września, godz. 16.00)
oraz na koncert z cyklu „Marek
Majewski i jego goście” z udziałem Pawła Tartanusa i zespołu
Old Jazz Band (poniedziałek, 25
września, godz. 19.00).
Dom Sztuki zaprasza od 18
września do 15 grudnia na bezpłatne warsztaty artystyczne dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, w
tym seniorów (plastyczne, taneczne – taniec irlandzki i flamenco, wokalne, bębniarskie,
teatralne – Teatr Młodzieżowy
„Klucz z Wiolinowej”, Dziecięcy

Nowy sezon kulturalny na Ursynowie zbliża się wielkimi krokami! Tym bardziej jest nam miło zaprosić Państwa na niezwykłą wystawę malarstwa na jedwabiu, autorstwa Aliny Bloch,
która uświetni Inaugurację Roku
Kulturalnego w Galerii U. Zapraszamy w czwartek 14 września,
o godzinie 17:00.
Sfinansowano ze środków
dzielnicy Ursynów.
Kluboteka
Dojrzałego Człowieka
ul. Lanciego 13 lok U9,
tel. 22 370 29 29
14.09, czwartek godz. 18:00 –
JAK SPOWOLNIĆ PROCESY
STARZENIA - PROFILAKTYKA.
Marek WAWRZEŃCZYK – prezes Zarządu Polskiej Akademii
Zdrowia (PAZ)
21.09, czwartek godz. 18:00 –
KONCERT XIV Ogólnopolski Festiwal Retro im. M. Fogga – „W
STARYCH NUTACH BABUNI wspólne śpiewanie piosenek”,

prowadzenie: Wojciech Dąbrowski, wstęp: 10 zł*.
*(W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego
fundacji )
28.09, czwartek, godz. 18:00
– Klub Podróżnika t. PO OBU
BRZEGACH UGU, otkanie poprowadzi Irina SZEPIELEWICZ.
Natoliński Ośrodek Kultury
ul. Na Uboczu 3
tel. 22 648 65 81
16 (sobota), godz. 18.00 Inauguracja Roku Kulturalnego
2017/2018 na Ursynowie –
ADA TO NIE WYPADA. Recital
w wykonaniu aktorki Adrianny Biedrzyńskiej, której towarzyszyć będzie jej siostra Joanna Biedrzyńska (fortepian).
Obowiązują wejściówki (wydawane będą od 13.09. od godz.
18.00)
17 (niedziela), godz. 12.00 Bliżej Klasyki dla Dzieci – O KAROLINIE, KTÓRA CHCIAŁA
WIEDZIEĆ, CO TO JEST SZUKA. Gitara klasyczna, akustyczna, ukulele. Wstęp wolny
19 (wtorek), godz. 15.30 AKADEMIA SENIORA ZDROWE ODŻYWIANIE SPOSOBEM
NA ŻYCIE - jak zdrowo odżywiać się aby czuć się dobrze.
Wstęp wolny
27 (środa), godz. 15.30 - AKADEMIA SENIORA Babie lato VISAGE - spotkanie ze stylistą.
Wstęp wolny
28 (czwartek), godz. 19.30 Jazz w NOK – PRZEMEK STRĄCZEK & ASIAN STRING COLLECTIVE “THREE CONTINENTS”. Przemysław Strączek
- gitara, Anna Krysztofiak - guzheng, Michał Kapczuk - kontrabas, Edilson Sanchez - inst. perkusyjne. Obowiązują wejściówki (wydawane będą od 20.09.
od godz. 18.00)
30 (sobota), godz. 18.00 Dawnych Wspomnień Czar –
NOSTALGIA ZA OJCZYZNĄ piosenki żołnierzy Andersa.
Wyk.: Ewa Makomaska, Wojciech Czerwiński, Wojciech
Machnicki, Maciej Klociński, Zbigniew Rymarz - fortepian. Obowiązują wejściówki (wydawane
będą od 27.09. od godz. 18.00)

Ursynów
Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
fax

Drugi trudniejszy
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Aleksander Cieśluk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

22 443 71 00
22 443 72 91

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 56 51 400
22 56 51 402
Urząd Skarbowy
22 84 86 151
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

701 75 00

757 20 51
750 19 41
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Warszawska 32
756 48 10, 754 41 71
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
Ratunkowe
999, 756 75 11

Lesznowola
Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe
992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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