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P rojektów ustaw reprywaty-
zacyjnych mieliśmy po ro-
ku 1989 bez liku. Niejeden z

nich mógłby puścić państwo pol-
skie z torbami. Warto choćby przy-
pomnieć, że ten aktualny w roku
1991 oznaczałby – wedle szacunku
ówczesnego rządu Jana Krzyszto-
fa Bieleckiego – wartość roszczeń
osób prywatnych i prawnych sięga-
jącą prawie 140 bilionów złotych,
liczonych po kursie z tamtego okre-
su, czyli, jeśli się nie mylę, mniej
więcej 100 dzisiejszych miliardów.
Gdy pojawiły się kolejne projekty,
w 1993 obliczono, że reprywatyza-
cja kosztowałaby aż 650 bilionów
złotych, czyli blisko 500 miliar-
dów. Dla porównania: 368 mld to
zaplanowane na ten rok wydatki z
budżetu państwa. A najprawdo-
podobniej w obliczeniach z 1991
roku nie uwzględniono nakaza-
nych już ustawą z 1989  zwrotów
majątku, który zabrano w Polsce
poszczególnym związkom wyzna-
niowym, bo niesławnej pamięci Ko-
misja Majątkowa obdarzająca je
czym popadnie, dopiero miała się
rozszaleć.

P oczątkowo nowa władza
myślała głównie nad tym,
jak zwracać obrabowanym

przez komunę obywatelom takie
obiekty jak młyny, tartaki lub ap-
teki oraz rezydencje dworsko-par-
kowe, jeśli ich powierzchnia nie
przekraczała 10 hektarów. Ponie-

waż zwrócenie wszystkiego w natu-
rze było ze względów oczywistych
niemożliwe, powstawały najróż-
niejsze kombinacje odszkodowaw-
cze, związane z rewaloryzowany-
mi odpowiednio bonami Skarbu
Państwa, co było swoistym echem
wynalazków modnych w dobie
PRL. Do zasobów nieruchomościo-
wych Warszawy nikt jeszcze na se-
rio się nie przymierzał, bo nawykłe
do pospólnej własności pokolenie
tamtego czasu zaraz by ostro za-
protestowało. Pełnomocnik prezy-
denta Lecha Wałęsy Jerzy Groh-
man opracował projekt przewidu-
jący, że reprywatyzacja ma poprze-
dzić prywatyzację, jeśli chodzi o
przedsiębiorstwa państwowe, ale
inicjatywa prezydencka nie zyska-
ła ani poparcia rządu, ani niesły-
chanie ważnego jeszcze wtedy
czynnika – Komisji Krajowej NSZZ
Solidarność. Naprawdę poważne
inicjatywy pojawiły się dopiero w
1992 roku. W projekcie Minister-
stwa Przekształceń Własnościo-
wych zaproponowano, by repry-
watyzację regulowała generalnie
ustawa, a tylko w wypadku bez-
prawnego przejęcia mienia w po-
przednim ustroju sprawę kierowa-
łoby się do sądu. 

D zisiaj się już nie pamięta, że
zgodnie z ministerialną
propozycją nienaruszalne

pozostawało uwłaszczenie chło-
pów w drodze ludowej reformy rol-
nej, dopuszczono natomiast pry-
watyzację względnie reprywaty-
zację majątków po Państwowych
Gospodarstwach Rolnych, co spryt-
nie wykorzystali – i to na wielką
skalę – niektórzy członkowie daw-
nej nomenklatury, obłowiwszy się
wtedy niesamowicie, bo byli lepiej
zorientowani, co w trawie piszczy
– w przeciwieństwie do przecięt-
nego obywatela. 

J eśli ktoś jest więc zwolenni-
kiem stuprocentowej repry-
watyzacji i żądałby, żeby

obok warszawskich, krakowskich
lub łódzkich kamienic zwracać
również ziemię rolną jej prawowi-
tym, a wywłaszczonym przez ko-
munę dziedzicom pochodzenia
szlacheckiego – to proszę bardzo,
niech spróbuje narazić się dzisiej-
szym jej gospodarzom. Bo – jak wi-
dać – sprawiedliwość dziejowa nie
dotyka wszystkich na równi. Z te-
go też względu – nie cofając refor-
my rolnej w jej zrębach – zaczęto
zwracać pierwotnym właścicielom
wspomniane zespoły parkowo-
-dworskie i pałace, takie jak ten w
Jadwisinie, odzyskany przez na-
szego sąsiada z Ursynowa, mini-

stra zdrowia Konstantego Radzi-
wiłła i jego liczną rodzinę. Taka
sztuka nie udała się akurat Annie
Branickiej-Wolskiej, usiłującej od-
zyskać własność rezydencji wila-
nowskiej, czyli pałacu po królu Ja-
nie III Sobieskim. Warto zwrócić
uwagę, iż konstruowane na po-
czątku lat 90-tych przepisy pozwa-
lały na prywatyzację lub reprywa-
tyzację wspomnianych zespołów
dworskich pod warunkiem, że nie
działały w nich placówki opiekuń-
czo-społeczne. Potem się już nikt
losem wyrzucanych na zbitą mor-
dę sierot albo chorych nie przej-
mował, nawet Kościół, który pa-
zernie darł co tylko się dało dla sie-
bie, sprzeciwiając się własnej na-
uce. Na przykład na Ursynowie

wydarł nie będące nigdy jego wła-
snością działki pod Kopą Cwila,
które miały być ponoć zwrócone
miastu, ale chyba do tego zwrotu
nie doszło. 

J ak wiadomo, przez 27 lat
funkcjonowania nowej Pol-
ski mocą ustawy została ure-

gulowana tylko kwestia odszko-
dowań za utracone mienie zabu-
żańskie. Wywłaszczeń dokonanych
przez Polskę Ludową nie udało się
natomiast do tej pory zrekompen-
sować sprawiedliwie drogą usta-
wowego kompromisu. Po smut-
nych doświadczeniach ze zwyczaj-
nymi oszustwami względnie nad-
użyciami w procesie reprywatyza-
cji Platforma Obywatelska, która –
choć o wiele za późno – zainicjowa-

ła obowiązującą od niedawna ma-
łą ustawę reprywatyzacyjną, chce
teraz pójść za ciosem,występując z
projektem „dużej” ustawy, przewi-
dującej między innymi zakaz han-
dlowania roszczeniami do odzy-
skiwanych nieruchomości. 

B yłoby to rewolucyjne no-
vum na gruncie prawa,
tym bardziej zaskakujące,

że całkiem niedawno, bo w maju
2009 Sąd Najwyższy podjął
uchwałę poniekąd potwierdzają-
cą expressis verbis dopuszczal-
ność zbywania roszczeń tyczą-
cych nieruchomości. Inna spra-
wa, że gdy chodzi o próby przy-
wracania statusu właścicielskiego
po nakazowym wywłaszczeniu
przez państwo, to mamy w prak-
tyce odwracanie decyzji admini-
stracyjnej poprzez postępowanie
cywilnoprawne, co już wywołuje
pewien zgrzyt. 

N iezależnie od tych wszyst-
kich uwarunkowań jed-
nakże – konkretnie w sy-

tuacji, jaka powstała w Warsza-
wie, byłoby na pewno wskazane,
żeby wzorem rzecznika dyscypli-
narnego Okręgowej Rady Adwo-
kackiej Krzysztofa Wąsowskiego,
a przede wszystkim jej dziekana
Grzegorz Majewskiego, wszyscy
zamieszani w jakikolwiek sposób w
podejrzane działania reprywaty-
zacyjne prawnicy warszawscy sa-
mi się zawiesili w tych konkretnych
działaniach. Tak jak zawiesił się
szef gabinetu politycznego mini-
stra obrony narodowej Bartłomiej
Misiewicz, który z uwagi na mno-
gość pełnionych, a bardzo wysoko
płatnych funkcji, był – jak się mo-
gło wydawać – człowiekiem zdol-
nym do wszystkiego...

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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Ukradła znajomemu portfel
Mundurowi z mokotowskiej

komendy otrzymali zgłoszenie o
kradzieży portfela z zawartością
dokumentów oraz pieniędzy. Z
informacji od pokrzywdzonego
wynikało, że w pracy okradła go
znajoma. Kiedy następnego dnia
mężczyzna chciał skorzystać z kar-
ty płatniczej zorientowała się, że
nie ma portfela a z konta zniknę-

ły pieniądze. O wszystkim zaalar-
mował funkcjonariuszy policji. 

Po kilku dniach od zdarzenia
policjanci z wydziału do walki z
przestępczością przeciwko mie-
niu zatrzymali kobietę, którą po-
dejrzewali o dokonanie przestęp-
stwa. Ich przypuszczenia po-
twierdziły się. 39-latka przyzna-
ła się, że ukradła portfel swojemu
znajomemu a pieniądze w kwo-
cie ponad 700 złotych wydała na
alkohol. Monika D. usłyszała już
zarzut kradzieży. Wkrótce o wy-
sokości kary zadecyduje sąd.
Grozi jej kara do 5 lat więzienia.

Areszt za kradzieże sklepowe
Na trop mężczyzny mokotow-

scy policjanci wpadli po infor-
macji ochrony jednego z hiper-
marketów. Kamery sklepowego
monitoringu zarejestrowały na
stoisku z kosmetykami mężczy-

znę, który chował do torby flako-
ny perfum. Pokrzywdzony osza-
cował straty na ponad  tysiąc zło-
tych. Na podstawie zdjęć monito-
ringu policjanci rozpoczęli po-
szukiwania mężczyzny podejrze-
wanego o kradzież. Policjanci
ustalili, że mężczyzna może krę-
cić się w rejonie innych centrów
handlowych na terenie dzielnicy.

Poszukiwania rozszerzono na
okolice innych mokotowskich
hipermarketów. Kilka dni temu
na jednym z nich funkcjonariu-
sze zauważyli odpowiadające-
go rysopisowi mężczyznę. Zo-
stał on zatrzymany przez poli-
cjantów. Śledczy dowiedli, że
Artur S. ma na koncie jeszcze
inne popełnione przestępstwa
kradzieży.

36-latek był już wcześniej ka-
rany za tego typu przestępstwa.
Usłyszał więc zarzuty w warun-

kach recydywy. Sąd przychylił
się do wniosku i zastosował wo-
bec mężczyzny środek zapobie-
gawczy w postaci tymczasowe-
go aresztu na okres 2 miesięcy.

Włamał się do mieszkania
Patrolując rejon Wilanowa

stróże prawa otrzymali infor-
mację, iż na terenie dzielnicy
doszło do włamania do miesz-
kania. Kilka przecznic od miej-
sca zdarzenia zauważyli odpo-
wiadającego rysopisowi męż-
czyznę. Został on natychmiast
obezwładniony i zatrzymany. 

Okazał się nim 27-letni
Krzysztof B. Policjanci znaleźli
przy nim torbę ze skradzionymi
ubraniami i kosmetykami. Męż-
czyzna został przewieziony do
komisariatu przy ul. Okrężnej.

Policjanci ustalili mieszkanie,
z którego zostały skradzione te

rzeczy i powiadomili właścicie-
li. Wszystko wskazywało na to,
że sprawca dostał się do środ-
ka, poprzez wypchnięcie okna.
Wartość wszystkich skradzio-
nych przedmiotów oszacowano
na kwotę 700 złotych.

Po zebraniu materiału funk-
cjonariusze przedstawili 27-lat-
kowi zarzut za włamanie. Teraz
policjanci sprawdzają, czy męż-
czyzna nie ma związku z podob-
nymi zdarzeniami. Za włamanie
grozi kara do 10 lat więzienia.

Włamywacz zatrzymany
Do komendy na Mokotowie

zgłosili się pokrzywdzeni, którzy
złożyli zawiadomienia o kra-
dzieżach z włamaniem do ich
mieszkań. Zeznali, że skradzio-
ne zostały im artykuły elektro-
niczne oraz przedmioty co-
dziennego użytku. Straty wyce-

nili łącznie na kwotę około
2500zł.

Jeden z tropów wskazywał,
że zwiazek ze sprawami może
mieć 22-letni mieszkaniec
Warszawy. Kiedy śledczy uda-
li się pod wskazany adres,
mężczyzna nie krył zaskocze-
nia ich widokiem. Krzysztof C.
został zatrzymany. Po przesłu-
chaniu policjanci przedstawi-
li mu zarzuty dotyczące kra-
dzieży z włamaniem do trzech
mieszkań.

Mężczyzna tłumaczył, że czy-
nów tych dokonał w związku z
bardzo trudną sytuacją mate-
rialną. 22-latek dobrowolnie
poddał się karze. Z komendy
trafił prosto do więziennej celi w
związku z nakazem doprowa-
dzenia do najbliższego zakładu
karnego celem odbycia wcze-
śniej zasądzonej kary.

Kronika policyjna

Obchody Dnia 
Patrona Warszawy

już 25 września
Doceńmy bł. Władysława z Gielniowa!

Błogosławiony Władysława z Gielnio-
wa to postać niedoceniona. Dla prze-
ciętnego mieszkańca zarówno Warsza-
wy, jak i Ursynowa nadal anonimowa. 

Obchodzone w najbliższą niedzielę, 25 wrze-
śnia, święto patrona stolicy Polski to szansa, aby
każdy mieszkaniec poznał  historię tego wyjąt-
kowego człowieka. Uroczystości rozpoczną się
o godz. 12.00 w kościele pw. bł. Władysława z
Gielniowa przy ul. Przy Bażantarni 3 mszą świę-
tą w intencji Warszawy, władz miasta i jej miesz-
kańców. Msza będzie koncelebrowana przez
metropolitę warszawskiego, Jego Eminencję
Ks. Kardynała Kazimierza Nycza. Po mszy zapla-
nowano koncerty –  Chóru Męskiego „Legio”
oraz  zespołu „Warszawskie Dziewczyny” z Do-
mu Kultury „Imielin”. Na koniec wystąpi War-
szawska Orkiestra Sentymentalna. 

I ten ostatni występ będzie wyjątkowy  – ar-
tyści  zaprezentują bowiem najpopularniejsze
piosenki i melodie taneczne przedwojennej
Warszawy. Uroczystościom w kościele towarzy-
szyć ma kiermasz,  na którym znajdą się stoiska
z rękodziełem i produktami regionalnymi. 

Błogosławiony Władysław z Gielniowa
to postać z przełomu XV i XVI wieku. Choć

jest patronem Warszawy, nie pochodził z tych
okolic. Urodził się około 1440 r. w Gielniowie,
niedaleko Opoczna, w ubogiej rodzinie miesz-
czańskiej. W roku 1462 rozpoczął studia na
Akademii Krakowskiej, ale szybko je przerwał
i wstąpił do zakonu bernardynów sprowadzo-
nych do Polski w 1453 przez św. Jana Kapistra-
na. W czasie pracy w zakonie bł. Władysław z
Gielniowa dał się poznać jako dobry administra-
tor. Był przełożonym prowincji polskich obser-
wantów i czuwał nad 22 domami zakonnymi.
Co jednak szczególnie warte odnotowania –
chodził zawsze boso i pieszo odbywał wizyta-
cje rozległej prowincji. Pod koniec życia osiadł
w konwencie warszawskim w charakterze
gwardiana i kaznodziei. Zgodnie z oficjalną
biografią, „w czasie kazania w Wielki Piątek
1505 r. wpadł w ekstazę, uniósł się na oczach
wiernych ponad ambonę i zawołał: Jezus! Je-
zus! Kiedy upadł na ambonę, zasłabł. Oddał
Bogu swego ducha 4 maja 1505 r. w 65. roku ży-
cia i 43. roku pobytu w zakonie.” Grób patrona
znajduje się w kościele św. Anny pod posadzką
w pobliżu głównego ołtarza. Uroczystości beaty-
fikacyjne odbyły się w Warszawie w 1753 roku.



4

Kabaty od lat czekają na drugą szkołę podstawową. Obecnie jedyną tego ty-
pu publiczną placówką obsługującą ten rejon Ursynowa jest szkoła podsta-
wowa nr 16 przy ul. Wilczy Dół. W związku z tym od wielu lat poważnym pro-
blemem jest wysoki współczynnik zmianowości, czego wynikiem jest tłok w
szkołach. 

Remedium na tę sytuację miała być budowa nowej placówki przy ul. Zaruby. I gdy wydawa-
ło się, że wszystko zmierza ku realizacji tego planu, wojewoda mazowiecki w sierpniu br. zezwo-
lił deweloperowi na budowę bloku mieszkalnego na terenie przeznaczonym pierwotnie na ce-
le oświatowe. Władze dzielnicy nie poddają się.  We wtorek do redakcji „Passy” trafiło stanowi-
sko urzędu obrazujące dalsze kroki podejmowane w tej sprawie, którego fragment publikujemy
poniżej. 

„Urząd Dzielnicy Ursynów wezwał Wojewodę Mazowieckiego do uchylenia decyzji nr 376/I/2016
z dnia 12 sierpnia 2016 r. udzielającej inwestorowi pozwolenia na postawienie budynku mieszkalne-
go wielorodzinnego z garażem podziemnym i zjazdem na terenie działek przy ul. Zaruby w Warsza-
wie. Urząd skierował też pismo do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z prośbą o wszczę-
cie z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji. Ponadto w
skardze na decyzję Wojewody Mazowieckiego złożonej przez urząd do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Warszawie zwrócono się o uchylenie wzmiankowanej decyzji. Urząd Dzielnicy Ur-
synów wyraża nadzieję na niezwłoczne podjęcie działań przez wyżej wymienione organy, aby umoż-
liwić Urzędowi Dzielnicy Ursynów podjęcie działań mających na celu nabycie gruntów objętych po-
zwoleniem na wzniesienie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w celu powiększenia obszaru za-
budowy oświatowej.”

– Jak podkreślałem wcześniej, placówka edukacyjna na tym terenie na pewno powstanie, tyle
że na mniejszej działce. Nie poddajemy się , bo uważam, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona.
Dlatego skierowaliśmy pisma do Wojewody Mazowieckiego, Głównego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Od szybkości działania
wskazanych podmiotów zależą dalsze losy terenów przy Zaruby – ocenia Robert Kempa, burmistrz
Ursynowa.

Wypada tylko trzymać kciuki za powodzenie inicjatywy zarządu dzielnicy, bo od tego zależy unik-
nięcie ewentualnych problemów przez ursynowską oświatę.

R a f a ł  K o s

Dzięki kolejnej inicjatywie władz Ursynowa mieszkańcy mieli okazję
uczestniczyć w wielu interesujących i nietuzinkowych przedsięwzięciach
artystycznych zapowiadających kolejny, bogaty w wydarzenia sezon kulturalny
w dzielnicy. 

Wydarzenia zostały zorganizowane w ramach Inauguracji Roku Kulturalnego 2016/2017 (IRK). 
W ramach IRK w „Domu Kultury „Stokłosy odbył się wernisaż wystawy malarstwa wybitnego

ursynowianina, animatora środowiska plastyków Włodzimierza Dawidowicza – pt. „Przestrzenie
malarskie”.  Artysta odebrał podziękowania za zaangażowanie na rzecz ursynowskiej kultury,
wieloletnią owocną pracę oraz wielki wkład w rozwój polskiej sztuki. 

W Natolińskim Ośrodku Kultury odbył się koncert z cyklu Dawnych Wspomnień Czar pt. „Już
nie zapomnisz mnie” – piosenki Henryka Warsa w wykonaniu Anny Dereszowskiej. Na koncert
złożyły się utwory skomponowane przez jednego z największych polskich kompozytorów
przedwojennej Warszawy. Artystce towarzyszyło Trio Urszuli Borkowskiej. Anna Dereszowska
jest kolejną gwiazdą, która udowodniła, że “im mniej, tym lepiej”, a klasyka i elegancja są
zawsze modne.

Ponadto w trakcie IRK, w ramach cyklu Muzyka u św. Katarzyny, odbył się koncert z udziałem
warszawskiego zespołu tańca dawnego Pawanilia z towarzyszeniem zespołu instrumentów
dawnych i sopranistki Katarzyny Bienias. Występ miał miejsce pod pięknym platanem, przed
plebanią obok kościoła. Niezwykły nastrój tego miejsca nadał występowi bardzo plastycznej
oprawy. 

Nie zabrakło wydarzeń w plenerze. Na skwerze obok fontanny przy ul. Bronikowskiego odbył
się plenerowy recital fortepianowy jednego z najciekawszych polskich pianistów młodego pokolenia
– Marka Brachy. W programie recitalu znalazły się między innymi: Fantaisie – Impromptu cis-moll,
Nokturn Des-dur, Polonez A-dur oraz najpopularniejsze walce i mazurki Fryderyka Chopina. Na
bis pianista wykonał „Preludium deszczowe”. Cykl ośmiu wydarzeń w ramach IRK zakończył się
w Multikinie Ursynów, gdzie odbył się koncert kabaretowy pt. Ale CZAD! Czyli podróże Grupy
MoCarta, jednego z czołowych polskich kabaretów muzycznych. Mieszkańcy Ursynowa mieli
okazję podziwiać inteligentny żart, mnóstwo energii i największe przeboje muzyki, nie tylko
klasycznej. 

Pola Nadziei to międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja,
polegający na sadzeniu cebulek żonkili. Kiedy zakwitną wiosną są rozdawane w
ulicznych kwestach. 

Zadaniem kampanii „Pola Nadziei” jest nie tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz hospicjów, lecz
także propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy. 

W ubiegłym roku na Ursynowie odbyła się pierwsza edycja tej akcji. Podczas 55 zbiórek zebrano
blisko 58 tys. złotych. W działania w ramach pierwszej edycji zaangażowanych zostało ponad 700 osób,
w tym dzieci z 28 ursynowskich placówek oświatowych. Tradycyjnie już pola nadziei to cebulki
żonkili  - w zeszłym roku zasadzono ich ponad 15 000 sztuk.

W konsekwencji Program „Pola Nadziei” 2015/2016, poprowadzony przez Fundację Hospicjum
Onkologiczne św. Krzysztofa przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Ursynów, zakończył się
niespodziewanym i wielkim sukcesem. We wrześniu ruszyła jego kolejna edycja.

„Wynik pierwszej edycji był dla nas ogromnym, ale przede wszystkim pozytywnym zaskoczeniem.
Także w tym roku akcja odbywa się przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów. Warto podkreślić
zaangażowanie ursynowskiej młodzieży, która, jak sądzę, i tym razem nie zawiedzie. Wielokrotnie
podkreślałem, że pola nadziei to bardzo ważna akcja społeczna, która poza zbiórką funduszy na
działalność hospicjum uwrażliwia na potrzeby osób chorych i cierpiących. Zachęcam więc
wszystkich, by się w nią zaangażowali”– komentuje start II edycji zastępca burmistrza Ursynowa
Łukasz Ciołko.

Każdego chętnego do włączenia się prace podczas II edycji akcji organizatorzy zapraszają do
wypełnienia formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej www.fho.org.pl.  W razie
dodatkowych pytań możliwy jest także kontakt pod numerem telefonu: 503 125 255 lub mailowo:
paulina.kasperska@fho.org.pl. 

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa zapewni puszki, koszulki i identyfikatory
niezbędne wolontariuszom do przeprowadzania akcji, a także materiały informacyjne i pomoc
organizacyjną. Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, będąca organizatorem akcji,
powstała w 1990 roku. Jest największym hospicjum w Warszawie, mieści się na Ursynowie. Pod swoją
opieką ma 2000 pacjentów rocznie w hospicjum domowym jednocześnie 1000 osób rocznie korzysta
z opieki w hospicjum stacjonarnym.

Co dalej z terenami przy ul. Zaruby?

Zarząd Ursynowa apeluje do wojewody

Ruszyła II Edycja Pól Nadziei

Wolontariusze poszukiwani

Inauguracja Roku Kulturalnego na Ursynowie

Tu Dawidowicz, tam – Chopin
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

To co dziś jest rzeczywistością, 
wczoraj było marzeniem

Te słowa autorstwa słynnego
brazylijskiego pisarza Paulo
Coelho padły jako pierwsze
podczas uroczystości oddania
do użytkowania kolejnego
kompleksu oświatowego na te-
renie gminy Lesznowola.  Ze-
spół Szkół Publicznych w Mro-
kowie to placówka na miarę
XXI wieku, w której uczy się 635
uczniów. 

S łowa Coelho rzeczywiście pa-
sują jak ulał do historii szkoły
w Mrokowie.  We wrześniu

1923 r. tamtejsi mieszkańcy zrealizo-
wali swoje nieśmiałe jeszcze marze-
nie związane z własną szkołą. Dzieci
rozpoczęły pierwszy w historii Mro-
kowa rok szkolny w wynajętej izbie
lekcyjnej w czworaku dworskim. Kolej-
ne marzenie spełniło się 12 lat póź-

niej. W dniu 3 kwietnia 1935 r.  na ze-
braniu gromadzkim podjęto uchwałę
w sprawie budowy czteroizbowego
drewnianego budynku szkolnego.
Trudno uwierzyć, ale prowadzono w
nim zajęcia aż do roku 1991, czyli
przez 56 lat. Realizacja kolejnego ma-
rzenia nastąpiła właśnie w 1991 r. Wie-
loletni wysiłek władz różnego szczebla,
kolejnych kierownictw szkoły i rodzi-
ców, jak również przejęcie naszych
szkół przez samorząd gminy Leszno-
wola, zaowocował powstaniem oka-
załego budynku, w którym w latach
dziewięćdziesiątych odbywały się za-
jęcia szkolne. W maju 1995 r.  szkoła
podstawowa otrzymała imię Marii Ko-
nopnickiej, zaś 13 lat później powsta-
łe tam gimnazjum również zyskało
swojego patrona -  księdza Jana Twar-
dowskiego. 

P ostępująca urbanizacja Mro-
kowa i zwiększająca się z ro-
ku na rok liczba uczniów spra-

wiła, że pojawiło się kolejne marzenie
– o jednozmianowości oraz zapleczu
sportowym na miarę naszych czasów.
Pierwszy krok w tym kierunku wyko-
nał samorząd gminy Lesznowola wy-
kupując w 2007 r. od prywatnych wła-
ścicieli 1,5 ha gruntu w bezpośrednim
sąsiedztwie szkoły. Kolejny krok wyko-
nała społeczność lokalna. W maju 2011
r. radni, sołtysi z tego terenu, Rada
Rodziców i dyrekcja szkoły powzięli
decyzję o przekazaniu części z poszcze-
gólnych funduszy sołeckich na prace
związane z wykonaniem projektu ha-
li. Została ona zaakceptowana przez
wójt Lesznowoli Jolantę Batycką – Wą-
sik. Pierwszy ruch koparki miał miej-
sce jesienią 2014 r. Po dwóch latach

robót ich efekt przerósł najśmielsze
oczekiwania.

K ompleksowo zmodernizowa-
na, z nadbudowanym pię-
trem w segmencie A, dosko-

nale wyposażona (w każdej sali lek-
cyjnej komputer, projektor i tablica
multimedialna), z zapleczem sporto-
wym na miarę XXI wieku szkoła mo-
głaby być marzeniem władz dużego
miasta wojewódzkiego, a nawet stoli-
cy państwa. 

U czniowie mają zapewnioną
opiekę psychologiczno – pe-
dagogiczną, terapię logope-

dyczną, zajęcia korekcyjno – kompen-
sacyjne, a od tego roku również gimna-
stykę korekcyjną. Każdego roku peda-
godzy wspólnie z uczniami realizują
wiele projektów edukacyjnych. W grud-
niu 2015 r. zespół szkół otrzymał dofi-
nansowanie na realizację projektu
“Szkoła w Mrokowie  –  szkołą europej-
ską”. Uczestniczy w nim ośmioro na-
uczycieli różnych specjalizacji, którzy
w ramach projektu brali udział w kur-
sach językowych w kraju i za granicą, a
teraz zaczynają wprowadzać na swo-
ich przedmiotach element nauczania
globalnego z zastosowaniem języka an-
gielskiego. Dyrekcja dużą wagę przy-
wiązuje do wychowania ekologiczne-
go i prozdrowotnego. Placówka może
pochwalić się wieloma certyfikatami:
„Szkoła Kształcąca Kompetencje Klu-
czowe”, „Szkoła Bez Przemocy” czy
„Szkoła Dobrego Wychowania”.  Pierw-
szy etap edukacji w roku ubiegłym
otrzymał certyfikat ” Nowoczesnej Edu-
kacji Wczesnoszkolnej”, a świetlica cer-
tyfikat „Świetlicy Przyjaznej Uczniom”.

Spośród innych szkół mrokowski
kompleks oświatowy wyróżnia
wielokulturowość. Pierwszy

uczeń obcojęzyczny został przyjęty 1
września 2009 roku. W dniu dzisiej-
szym dzieci narodowości chińskiej i
wietnamskiej stanowią 14 proc. ogółu
uczniów. Jest to dla kadry nauczyciel-
skiej poważne wyzwanie. W związku
z tym dyrekcja w porozumieniu z wła-
dzami gminy Lesznowola podjęła szereg
działań mających na celu m.in. podno-
szenie kompetencji nauczycieli w tym
obszarze oraz integrację uczniów.  Dzia-
łania wspomagają asystenci kulturowi
oraz powołany od tego roku pedagog
kulturowy. Swoje działania wychowaw-
cze szkoła opiera na wartościach po-
twierdzonych życiem i działalnością pa-

tronów. Wartościami tymi są patrio-
tyzm, wrażliwość na potrzeby innych,
świadome dążenie do rozwoju osobiste-
go i do wyboru własnej drogi życiowej,
umiejętność dokonywania trudnych
wyborów, niezależność, ciekawość
świata oraz poczucie własnej wartości.

E dukacja to oczko w głowie
lesznowolskiego samorządu
i samej wójt Batyckiej – Wąsik.

Na ten cel gmina  przeznacza każdego
roku około połowy budżetu. W roku
bieżącym jest to 50 proc. ze 195 milio-
nów. M.in. dzięki temu szkoły z terenu
Lesznowola znajdują się w najwyż-
szym 8 i 9 staninie w elitarnej grupie
polskich szkół o najwyższej jakości
edukacji.

N a koniec trochę danych doty-
czących tej inwestycji. W ra-
mach prowadzonych  prac

wybudowano nową halę sportową, wy-
konano nadbudowę budynku szkoły
oraz urządzono boisko sportowe.  No-
wa hala z zapleczem ma powierzchnię
blisko 2,5 tys. mkw., wyposażona jest w
meble i sprzęt sportowy dla głównej
areny oraz siłowni i sali fitness. W hali
znajdują się m.in. trzy boiska – do koszy-
kówki, piłki ręcznej, siatkówki oraz wi-
downia dla ponad 200 osób. Równole-
gle wybudowano boisko do piłki nożnej
o wymiarach 60x30 m z nawierzchnią
z trawy syntetycznej i z oświetleniem
oraz dwutorową bieżnię i skocznię  do
skoku  w dal. W sąsiedztwie boiska po-
wstał plac zabaw  o powierzchni 500
mkw.  wyposażony w zabawki oraz
sprzęt treningowy. Jest też kort teniso-
wy.  Realizacja inwestycji kosztowała
budżet Lesznowoli około 13 milionów
zł. Wykonawcą nadbudowy szkoły i ha-
li sportowej była firma EkoInwest z
Kielc, a kompleksu boisk SJH Projekt  z
Zakopanego.  Obowiązki Inspektora
Nadzoru pełnił Andrzej Panek,  zaś z
ramienia lesznowolskiego samorządu,
czyli inwestora, Rafał Suwała – główny
specjalista   ds. inwestycji. Obiekt w
Mrokowie jest imponujący i władze po-
tężnej Warszawy patrząc na południe
powinny po raz kolejny zagryzać war-
gi z zazdrości. Bo Lesznowola dyspo-
nuje poza mrokowskim znacznie więk-
szym kompleksem oświatowym na
swoim terenie – Centrum Edukacji i
Sportu w Mysiadle, obiektem o jakim
stolica państwa może tylko pomarzyć. 

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o :  A r c h i w u m  P a s s y
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Będą nowe mieszkania komunalne przy ul. Kłobuckiej – Urząd Dzielnicy Ursynów
podpisał umowę na budowę dwóch kolejnych budynków. 

Inwestycja przy ul. Kłobuckiej jest realizowana etapowo,  docelowo w trzech nowych budynkach
powstanie 68 lokali (w tym jeden lokal chroniony) oraz miniżłobek. Przewidywany koszt powstania
nowych budynków komunalnych wynosi 18 300 000 złotych , prace rozpoczną się w tym roku. 

– Budujemy nowe bloki dla potrzebujących, więc dostępność lokali komunalnych w naszej dzielnicy
bardzo się poprawi.  Dzięki wysiłkom i determinacji obecnego Zarządu kolejne pieniądze pochodzące
spoza budżetu Dzielnicy zostaną przeznaczone na ursynowskie inwestycje – mówi o nowościach przy
Kłobuckiej Robert Kempa, burmistrz Ursynowa. 

Pieniądze pochodzące spoza budżetu dzielnicy to w tym przypadku środki na nowe bloki przy
Kłobuckiej, przyznane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z informacją prasową urzędu,
dzielnica otrzyma blisko 1,4 mln złotych, a źródłem dofinansowania jest rządowy program finansowego
wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, czyli tzw. Fundusz Dopłat.

Przed Zakładem Przyrodoleczniczym „Biały Dom” w Konstancinie-Jeziornie (ul.
Mostowa 5) odbędzie się w sobotę 1 października w godzinach 10.00-14.00 piknik
edukacyjny podnoszący świadomość objawów udaru mózgu i jednocześnie
wskazujący sposoby szybkiej reakcji w razie jego wystąpienia.

Rocznie udaru doznaje w Polsce blisko 70 000 osób. Warto więc wiedzieć, jakie są zarówno jego
przyczyny, jak i pierwsze objawy, bo od właściwego na nie zareagowania bardzo dużo zależy. Jeśli się ma
tego świadomość, to się natychmiast wzywa pogotowie ratunkowe. Im szybciej osoba dotknięta udarem
trafi na odpowiedni oddział szpitalny, tym większe szanse na ograniczenie negatywnych skutków tej groźnej
przypadłości. A mogą one być w jak największym stopniu ograniczone również z późniejszą pomocą lekarza,
fizjoterapeuty, psychologa i ewentualnie logopedy – w okresie rehabilitacyjnym.

Coraz większa liczba przypadków udaru wywołała społeczną reakcję, czego dowodem jest założenie
w roku 2012 w Bydgoszczy Stowarzyszenia „Udarowcy – liczy się wsparcie”. No i właśnie to
stowarzyszenie wespół z Klubem Rotary Warszawa Konstancin oraz Uzdrowiskiem Konstancin Zdrój
i Urzędem Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna będzie 1 października gospodarzem pikniku przy
Mostowej. Podczas tej niezwykle pożytecznej imprezy przewiduje się możliwość bezpłatnego
skorzystania z bezpłatnych badań medycznych, takich jak pomiar ciśnienia krwi i poziomu glukozy
oraz elektrokardiografia i w razie potrzeby usłyszy się poradę kardiologa lub neurologa. O
możliwościach przeciwudarowej prewencji, a także o sposobach rehabilitacji powiedzą
wyspecjalizowani fizjoterapeuci z Centrum Terapii Narządu Ruchu „Biały Dom”.

Niewątpliwą atrakcją pikniku będzie instruktaż mistrza Polski w zapamiętywaniu Bartłomieja Borala,
który wyjaśni, jak trenować mózg, żeby zminimalizować skutki ewentualnego udaru. K O S

Trwa realizacja projektów wybranych w ubiegłorocznej edycji Budżetu
Partycypacyjnego. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o projektach
infrastrukturalnych oraz dotyczących ekologii i sportu. W tym numerze
przedstawiamy krótką informację o projektach związanych z ursynowskimi
szkołami oraz z ochroną przyrody.

W ramach projektu „Usuńmy jemiołę z poboczy dróg, zanim zniszczy starodrzew osiedli i Lasu
Kabackiego”, który poparło 1 697 mieszkańców Ursynowa, usunięto jemiołę z drzew rosnących m.
in. przy ulicy Stryjeńskich i ul. Braci Wagów.

W związku z realizacją projektu „Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 96 w pomoce dydaktyczne”
zakupiono: tablice multimedialne, książki do świetlicy szkolnej, komputery, a także zmodernizowano
pracownię komputerową i wymieniono nawierzchnię na szkolnym placu zabaw. Projekt poparło
660 mieszkańców Ursynowa.

Kolejny z realizowanych projektów to  „Bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej nr 96”, który
poparło 669 mieszkańców Ursynowa. W ramach projektu wybudowano chodnik dla pieszych idących
wzdłuż ruchliwej ul. Karczunkowskiej. Teraz dzieci bezpiecznie mogą pokonać odległość pomiędzy
przystankiem autobusowym a skrzyżowaniem ul. Karczunkowskiej z ul. Sarabandy, przy której
znajduje się Szkoła Podstawowa nr 96.

Trwają prace nad muralami, czyli wielkoformatowymi dziełami malarstwa
ściennego. Łącznie na Ursynowie pojawi się sześć murali: trzy w Spółdzielni
Mieszkaniowej Wyżyny oraz trzy w Spółdzielni Mieszkaniowej Koński Jar – Nutki. 

Ich powstanie to efekt wybranych w Budżecie Partycypacyjnym na rok 2016 w projektach pt.
„Ursynowskie Murale” oraz „Ptasie mieszkanie na pustej ścianie”. Za ich wykonanie odpowiada
agencja RedSheels, projekty wykonał kolektyw Takie Pany.

“Nasze artystki, wspólnie z kolektywem Takie Pany, wykańczają właśnie mural “Rezerwat”.
Produkcja zajęła nam w sumie 4 dni, daliśmy radę mimo pogorszenia pogody i bardzo silnych
wiatrów. Autorem projektu są Takie Pany, dlatego postanowiliśmy zaprosić ich do wspólnego
malowania muralu. W ramach budżetu partycypacyjnego na Ursynowie powstanie w sumie sześć
pięknych i ogromnych murali. Kolejne będą jeszcze większe. Namalowaliśmy już “Jaskółki” na ul. Koński
Jar 8, właśnie kończymy “Rezerwat” na ul. Koński Jar 3 i pozostaną jeszcze cztery. Komplet będzie
można podziwiać od 30 października, na kiedy, o ile pogoda pozwoli, przewidziane jest zakończenie
prac.” – informuje Paulina Ermel, dyrektor zarządzająca i właścicielka agencji RedSheels. 

Prace wykonywane są ręcznie przy użyciu bardzo trwałych farb, dzięki czemu żywe kolory powinny
długo zdobić fasady budynków. Zresztą, jak podkreślają osoby zaangażowane w ich powstanie, to nie
tylko ozdoba, ale sztuka, z którą mogą obcować mieszkańcy Ursynowa. 

– Dzięki muralom Ursynów będzie bardziej kolorowy i w jakimś stopniu bardziej atrakcyjny dla
mieszkańców i osób odwiedzających naszą dzielnicę. Najbardziej oczekiwanym z zaplanowanych murali
jest bez wątpienia postać niezapomnianego Stanisława Anioła, barwnego gospodarza domu z serialu
Alternatywy 4 – mówi o muralach Łukasz Ciołko, zastępca burmistrza dzielnicy Ursynów.

Realizacja projektów Budżetu Partycypacyjnego

Nowocześniej i bezpieczniej

Pierwsze murale już gotowe

Kolorowo na Ursynowie

Stop udarowi – bezpłatne badania w Konstancinie

Mistrz Polski nauczy jak trenować mózg

Aż 68 nowych mieszkań komunalnych

Nowe bloki przy ul. Kłobuckiej

Rada Seniorów – zgłoszenia już tylko do 23 września
Do 23 września trwa nabór kandydatów do powstającej na Ursynowie Rady Seniorów. Celem

rady będzie reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Ursynowa, podejmowanie dzia-
łań w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu spo-
łeczności lokalnej. Kandydatem do Rady Seniorów może być każdy, kto:

– ukończył 60 rok życia, 
– korzysta z pełni praw publicznych, 
– ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
– nie był karany za przestępstwo umyślne, 
– zamieszkuje na terenie Dzielnicy Ursynów, 
– wyróżnia się działalnością na rzecz seniorów i zbierze co najmniej 30 podpisów osób powyżej

60 roku życia, zamieszkałych na terenie Dzielnicy.
Szczegóły dotyczące naboru na stronie internetowej urzędu – www.ursynow.pl.
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Kontrola przeprowadzona przez
NIK w 2015 roku wykazała, że ża-
den z celów znowelizowanej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach nie został w pełni zreali-
zowany. Zwiększyła się liczba niele-
galnych wysypisk, system wciąż się
nie bilansuje, rosną także koszty go-
spodarowania odpadami.

K ontrolerzy Izby alarmują, że po
dwóch latach funkcjonowania
nowego systemu koszty gospo-

darowania odpadami – zamiast spadać,
rosną. Opłaty za wywóz odpadów spadły
tylko w gminach wiejskich, czyli w małych
skupiskach mieszkańców.  Większe gmi-
ny – przede wszystkim te na prawach po-
wiatu, jak na przykład Warszawa – nie
potrafią rzetelnie oszacować ilości wy-
twarzanych śmieci i asekuracyjnie nakła-
dają na mieszkańców wyższe opłaty. Wię-
cej za wywóz śmieci niż przed urucho-
mieniem nowego systemu płacą tam na-
wet ci, którzy zadeklarowali segregowanie
odpadów. 

D zieje się tak, ponieważ gminy
nadal mają problem z oszacowa-
niem ilości odpadów na swoim te-

renie. Wytworzyła się chora sytuacja, że sa-
morządy wolą przeszacować wysokość opłat
pobieranych od mieszkańców, niż później
dopłacać z własnych budżetów. Ponad poło-
wa skontrolowanych gmin odnotowała nad-
wyżkę dochodów nad wydatkami. Rekor-
dzistą był Kraków, gdzie od właścicieli nieru-
chomości zebrano o ponad 73 mln złotych
więcej niż wyniosły faktyczne koszty wy-
wózki odpadów. Takie praktyki kłócą się z
obowiązującymi przepisami, bowiem nowy
system miał funkcjonować na zasadzie samo-
finansowania, koszty powinny być pokry-
wane ze środków uzyskanych przez gminę z
opłat od właścicieli nieruchomości. Wysoce
alarmujące jest to, że żadnej ze skontrolowa-
nych przez NIK gmin nie udało się zbilanso-
wać finansowania systemu gospodarowa-
nia odpadami.

D zikie wysypiska to największa
porażka reformy śmieciowej.
Kontrolerzy NIK ustalili, że pod

koniec 2013 r., a więc w chwili wejścia re-
formy w życie, w  kontrolowanych gmi-
nach były 894 nielegalne wysypiska. Jesie-
nią 2014 r. było ich już 1452. Jedną z przy-
czyn jest to, że gminy nadzwyczaj opie-
szale tworzą  punkty selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (tzw. PSZOK),
gdzie mieszkańcy mogliby odprowadzać
odpady, których nie wolno wyrzucać do
zwykłego pojemnika ze względu na roz-
miary bądź stosowne przepisy. W mediach
i w społeczeństwie zakorzeniła się opinia,
że nowa ustawa śmieciowa to legislacyjny
bubel. Opinia ta jest nie do końca trafiona.
Sama bowiem idea przyświecająca usta-
wodawcy była jak najbardziej przejrzysta
i słuszna. I z całą pewnością jest do przy-
jęcia, bowiem miała na celu uregulowanie
bardzo poważnego w naszych czasach pro-
blemu -– zbiórki oraz utylizacji odpadów
komunalnych. Tego rodzaju ustawy świet-
nie funkcjonują, tyle że na Zachód od Od-
ry, gdzie władze lokalne są sprawne, a
społeczeństwo cywilizowane. W zwarcho-
lonej Polsce potrzeba dużo czasu, by na-
uczyć obywateli szacunku do prawa i prze-
pisów porządkowych.   

Od 1 sierpnia 2014 r. na terenie
Warszawy zaczął funkcjonować
nowy system gospodarowania

odpadami komunalnymi. Od lutego sys-
tem działał w ośmiu dzielnicach (Praga Po-
łudnie, Praga Północ, Rembertów, Śród-
mieście, Ursynów, Wawer, Wesoła i Wila-
nów), w sierpniu dołączyły Białołęka, Be-
mowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Targó-
wek, Ursus, Włochy, Wola oraz Żoliborz.
Podstawowa zmiana wiąże się z segregacją
śmieci. Ci, którzy ją zadeklarowali, płacą
mniej niż niesegregujący i wyrzucają od-
pady do trzech różnych pojemników. Usta-
wa zabrania wyrzucania do nich zużytego
sprzętu AGD i RTV i przeterminowanych
leków, farb, żarówek oraz puszek po ole-
jach. Takie odpady powinny być odprowa-
dzane do PSZOK. Natomiast meble, kana-
py, dywany, czyli duże gabaryty, powinny
być wstawiane do oddzielnych boksów,
bądź wystawiane w dniach odbioru tego
rodzaju odpadów ustalonych przez zarząd-

cę nieruchomości w porozumieniu z firmą
wywozową. Przeważnie jest to jeden raz
w miesiącu. 

I tu pojawia się problem. Tak jak są lu-
dzie i ludziska, tak też są zarządcy i
pseudozarządcy, którzy pobierają od

lokatorów opłaty jako administratorzy nie-
ruchomości za nicnierobienie. Przeciętna
stawka to 1,20 zł z mkw powierzchni użyt-
kowej. Są jednak zarządcy dający za 1,20 zł
więcej, a są dający mniej lub też podsta-
wowe minimum. Na przykład prężnie roz-
wijająca się SM Służew nad Dolinką, poza
działalnością administracyjną i inwestycyj-
ną, świadczy również od pewnego czasu
usługi z zakresu zarządzania nieruchomo-
ściami. Za 1,20 zł wspólnoty mieszkaniowe
otrzymują nie tylko podstawową usługę,
czyli zamiecenie od czasu do czasu podwó-
rza oraz śmietnika i ochędożenie klatek
schodowych, ale dodatkowo obsługę po-
wierzchni garażowych, pielęgnację ziele-
ni, jak również darmową poradę prawną i
obsługę prawną w przypadku procesu sądo-
wego.     

N ad wyraz trafnie określił naturę
ludzką Monteskiusz: “Człowiek,
jako istota fizyczna... obdarzo-

na rozumem, gwałci bez ustanku prawa,
które Bóg ustanowił, i zmienia te, które
utworzył sam... Stworzony do życia w spo-
łeczności mógł w niej zapomnieć o dru-
gich, prawodawcy przywołali go zatem do
obowiązku za pomocą praw państwowych
i cywilnych”. W odniesieniu do omawianej
w tej publikacji, bardzo ważnej ze spo-
łecznego punktu widzenia, kwestii, klucz
do uporządkowania problemu związane-
go z wywózką odpadów komunalnych
tkwi w rękach zarządcy nieruchomości.
Jeśli stanie on na wysokości zadania, pro-
blem da się rozwiązać poprzez ułatwie-
nie członkom danej wspólnoty mieszka-
niowej pozbywania się śmieci w sposób
nie szkodzący sąsiadom czy środowisku
naturalnemu. Bajzel generuje coraz więk-
szy bajzel – mawiali przedwojenni war-
szawiacy. I to jest prawda, podobnie jak
prawdziwe i życiowe jest powiedzenie, że

jak nie ma kota, to myszy harcują. Dobry,
sprawny gospodarz terenu – to właśnie
jest lek na całe śmieciowe zło. 

A o dobrych gospodarzy w Warsza-
wie niełatwo, choć można ich zna-
leźć. Potwierdzają to nasze mo-

kotowskie obserwacje. Spacerując po tej
pięknej dzielnicy, widzieliśmy wołający o
pomstę do nieba bałagan, ale również wiel-
ką dbałość o utrzymanie śmietników w do-
brym stanie. Nasze wędrówki dokumento-
waliśmy za pomocą aparatu fotograficzne-
go. I tak komory śmieciowe przeznaczone
dla mieszkańców posesji Odyńca 57, 59 i
58a to najwyższa półka. Tylko przyklasnąć.
Dobrych gospodarzy mają również pose-
sje z adresami Sielecka 5 i 7, Stępińska 4,
Zakrzewska 14, Narbutta 41/43, w sąsiedz-
twie Radia Kolor i wiele innych. Dwieście
metrów od Radia Kolor, licząc po przekąt-
nej, mamy do czynienia z prawdziwą śmie-
ciową Sodomą i Gomorą. Jeden śmietnik
obsługuje budynki Narbutta 54, 56, 58
(obecnie bez lokatorów), 60 oraz Al. Nie-
podległości 140, 142 i 142 a. 

W zbiorowisku tym ujawniają się
i skupiają, niczym w soczew-
ce, odwieczne cechy polskiej

natury – bałaganiarstwo oraz niezdolność
do zawierania kompromisów. Od ponad
trzech lat poszczególne wspólnoty mieszka-
niowe nie mogą dogadać się w sprawie so-
lidarnego wnoszenia opłat za sprzątanie
dwa razy w tygodniu śmietnika i za wy-
wózkę gabarytów. Jedna ze wspólnot z pre-
medytacją żeruje na sąsiadach – sama po-
zbyła się na swoim terenie pojemników i ko-
rzysta ze wspólnego śmietnika, ale nie chce
partycypować w kosztach. Z tego śmietni-
ka korzystają również ludzie z zewnątrz
znosząc,  przeważnie nocami, własne śmie-
ci i odpady gabarytowe. Ułatwia im to  nie-
zabezpieczona brama wejściowa, którą
praktycznie przekroczyć może każdy. Trzy
wspólnoty podjęły decyzję o odgrodzeniu
się od sąsiadów - pasożytów poprzez odbu-
dowanie zlikwidowanego w latach 60-tych
muru, ale nie uzyskali zgody urzędu dziel-
nicy Mokotów.  

S ytuacja jest bardzo zła, konflikt na-
rasta i najwyższy czas, by lokalna
władza  wzięła czynny udział w je-

go wygaszeniu. Może jednak należałoby wy-
dać zgodę na odtworzenie dawnego muru,
dzisiaj w lekkiej konstrukcji? Może warto
byłoby dokładnie sprawdzić, która z tamtej-
szych wspólnot  nie podpisała umowy z fir-
mą “Lekaro” na wywóz odpadów, więc nie
posiada własnych pojemników i korzysta z
cudzych? Może ktoś z urzędu podjąłby się ro-
li negocjatora i doprowadził do zawarcia
przez 6 wspólnot mieszkaniowych porozu-
mienia regulującego na piśmie obowiązki
każdej ze stron, jak idzie o wywożenie odpa-
dów? A może po prostu trzeba zmienić go-
spodarza? Skoro przez cztery lata nie po-
trafi poradzić sobie z, powiedzmy sobie, pro-
zaicznym problemem, może ktoś inny oka-
że się skuteczniejszy? Tak czy owak, kompe-
tentni urzędnicy z Mokotowa powinni przyj-
rzeć się problemom śmieciowym w tej dosyć
prestiżowej lokalizacji, bo to, co dzieje się
na podwórku Narbutta 54, 56 i 60, chluby
dzielnicy nie przynosi.    

Wadliwe funkcjonowanie systemu
gospodarowania odpadami, któ-
remu winni są praktycznie wszy-

scy nim objęci, niesie za sobą nieuchronne
podwyżki. Dzisiaj czteroosobowa rodzina
mieszkająca w warszawskim bloku płaci za
posegregowane odpady 37 zł miesięcznie,
natomiast w Krakowie aż 50 zł. Eksperci sza-
cują, że od 2016 r. opłata w Warszawie wzro-
śnie do 42,50 zł, a w Krakowie do 57,50 zł.
Rada Regionalna Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych podała, że opłaty za
śmieci mogą wzrosnąć od kilku procent na-
wet do 30. Podwyżka opłat jest nieuniknio-
na, bowiem od 2016 r. nie będzie można
składować odpadów, które mają wartość
energetyczną powyżej 6MJ/kg i nadają się
do spalenia. W Polsce spalarnie dopiero są
budowane i jedynymi miejscami, gdzie od-
pady o określonej kaloryczności mogą zostać
spalone, są cementownie. Dotychczas świad-
czyły swoje usługi za niewielkie stawki, ale
ktoś z branży wyczuł koniunkturę. Skoro ce-
mentownie są jedyną alternatywą dla go-

spodarki odpadami, trzeba na tym zarobić.
I tak od 2016 r. cementownie za tonę śmie-
ci przerobionych na tzw. paliwo alternatyw-
ne RDF policzą kontrahentom minimalnie
150 zł, a maksymalnie nawet 180 zł.  Tym sa-
mym koszty przetwarzania odpadów komu-
nalnych (RIPOK) wzrosną co najmniej o 25
proc., więc firmy odbierające odpady od
mieszkańców i przetwarzające je będą mu-
siały negocjować z gminami nowe umowy.

P o wejściu w życie ustawy śmieciowej
odpady stały się towarem bardzo
pożądanym przez przedsiębiorców.

To wcale nie dziwi. Wartość tego rynku mo-
że bowiem sięgać nawet 5 mld złotych. Hos-
sa na śmieci tworzy jednak w sposób natu-
ralny pole do nadużyć, za które płaci szary
obywatel. Dlatego jednym z priorytetów
obecnego rządu powinno być powołanie no-
wego urzędu, który zająłby się polityką ce-
nową regionalnych instalacji przetwarzają-
cych odpady komunalne. Niezdrowa rywa-
lizacja cenowa może bowiem prowadzić do
cenowej zmowy, a wówczas stracimy na tym
wszyscy oprócz zainteresowanych osób
prawnych. W obowiązującym w Polsce pra-
wodawstwie mamy regulatorów w aż sied-
miu branżach. Regulatorami poszczegól-
nych rynków są: rynek telekomunikacyjny i
pocztowy - prezes Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej, rynek radiowo - telewizyjny  –
prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
rynek energetyczny – Urząd Regulacji Ener-
getyki oraz resort gospodarki, rynek ubezpie-
czeń i usług bankowych – Komisja Nadzoru
Finansowego, rynek kolejowy – Urząd Trans-
portu Kolejowego. Regulacja rynku wodocią-
gowo - kanalizacyjnego została powierzo-
na przez ustawodawcę samorządowi gmin-
nemu i oparta jest na podziale kompetencji
regulacyjnych pomiędzy radę gminy i wójta
(burmistrza, prezydenta miasta). Oznacza
to, że w przeciwieństwie do innych rynków
regulowanych nie zdecydowano się na po-
wołanie centralnego organu regulacyjnego.
Może byłby to dobry model także dla rynku
śmieciowego?

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Dlaczego po reformie wywozu odpadów, śmieci nadal walają się w wielu miejscach na Mokotowie

Jaki pan, taki kram...
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W dzisiejszym zintegrowanym świecie, znajomość języków obcych wymagana jest nawet od
bacy. Pewien polski baca sprowadził z zagranicy owce i psa.  O ile młode owce pochodzące z
Czech i Niemiec można było nauczyć języka polskiego, to z psem pochodzącym z Walii był pro-
blem.  Za nic nie łapał komend wydawanych po polsku i baca chcący mieć kontakt z psem mu-
siał nauczyć się angielskiego. Wprawdzie owce beczą jak polskie, ale wprawne ucho bacy bez
trudu wychwytuje ich obcy akcent. Pies szczeka i zachowuje się jak prawdziwy Walijczyk i jest
zrozumiały dla całego stada. Ma widocznie na nie skuteczne argumenty. 

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

Z ciekawą ofertą wyszło Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, które
zaprasza grupy szkolne ze wszystkich typów szkół i w każdym wieku do udziału w
lekcjach muzealnych. Lekcje muzealne to fantastyczna alternatywa tradycyjnego
zwiedzania, przystosowana merytorycznie i metodycznie do poziomu i potrzeb grup
szkolnych.

Można połączyć lekcje muzealne z niezwykle atrakcyjnymi warsztatami historycznymi i lekcjami
przyrodniczymi. Szeroka i dobrze przemyślana oferta edukacyjna Muzeum Pałacu w Wilanowie
pozwala zaplanować ciekawy i urozmaicony dzień w letniej rezydencji króla Jana III.

Lekcje muzealne w Wilanowie to sztuka, historia, kultura, natura i tradycja. Zajęcia służą pogłębieniu
wiedzy. Zależnie od tematu prowadzone są w ekspozycji stałej w pałacu lub w wystawach, m. in. w
namiocie edukacyjnym rozstawionym w parku lub w sali edukacyjnej w Wozowni i innych miejscach.
Pozwala to uczestnikom na bliższy kontakt z historią. Można obejrzeć dawne wyposażenie żołnierzy,
przyjrzeć się pracy kowala w zaimprowizowanej przed wejściem głównym kuźni. W ramach lekcji
przyrodniczych uczestnicy poznają tajemnice zwierząt i roślin parkowych, jak również mają okazję
wykonać proste eksperymenty. Zajęcia odbywają się zarówno w plenerze, jak i w sali edukacyjnej.

Wszystkie zajęcia, które odbywają się na parterze pałacu oraz w ogrodach, są dostosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnością ruchową.

Więcej informacji na temat zajęć edukacyjnych w Wilanowie można uzyskać pod adresem Muzeum
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa.

Tel. 22 5442 700, faks 22 8423 116 oraz www.wilanow-palac.pl
M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Niedzielny wieczór 18
września upłynął w Domu
Sztuki SMB „Jary” na Ur-
synowie pod znakiem In-
auguracji Roku Kultural-
nego 2016/2017 na Ursy-
nowie. Na specjalny seans
z cyklu „W Starym Kinie ze
Stanisławem Janickim”
przybył zastępca burmi-
strza Dzielnicy Ursynów
m. st. Warszawy Łukasz
Ciołko. 

Atrakcyjność seansu polegała
na projekcji filmu niemego z mu-
zyką na żywo, poprzedzonej
oczywiście słowem wstępnym
red. Stanisława Janickiego. Moż-
na powiedzieć, że był to wieczór
trzech mistrzostw: obrazu (wy-
świetlono piękną rekonstrukcję
cyfrową polskiego dramatu oby-
czajowego „Ludzie bez jutra”, zre-
alizowanego w 1919 roku przez
Aleksandra Hertza); słowa (Sta-
nisław Janicki frapująco naświe-
tlił historyczne tło fabuły) i muzy-
ki (trio w składzie: Sebastian Wy-

pych – kontrabas, Krzysztof Ło-
chowicz – gitara, Robert Siwak –
perkusja improwizowało delikat-
ny w brzmieniu, nastrojowy
akompaniament autorstwa Paw-
ła Szamburskiego, Sebastiana
Wypycha i Patryka Zakrockiego).
To była uczta dla oka i ucha.

Rekonstrukcję „Ludzi bez ju-
tra” przeprowadzono w Filmo-
tece Narodowej, a wydarzenie,
którym Dom Sztuki rozpoczął
Rok Kulturalny, zostało sfinan-
sowane ze środków Dzielnicy
Ursynów.

A B U

We wtorek 20 września rozpoczęły się we
francuskiej miejscowości  Grasse
(światowej stolicy perfum!),
organizowane po raz trzeci Światowe
Dni Rycerzy (World Days of Knights). 

Ta inicjatywa barona Hansa Adriana Kleinera
de Grasse, od kilku lat wspierająca różnorodne
akcje humanitarne na całym świecie, jednoczy
środowiska artystyczne, ludzi kultury i sztuki ponad
stu narodów, promując pokój i solidarność. Właśnie
odbywa się tegoroczna konferencja naukowa pod
hasłem Dzień Pokoju (Memorial Day) – Płomień
Przyjaźni (La Flamme de l’Amitie), a zwieńczeniem
obchodów jest uroczysty koncert galowy.

Z prawdziwą satysfakcją, bo zbyt rzadko
chwalimy się sukcesami polskich artystów,
informuję, że Polskę reprezentuje Anna Maria
Adamiak, śpiewaczka operowa, operetkowa i
musicalowa, którą w Grasse nazywają Złotym
Głosem z Warszawy. I to ona właśnie zaśpiewa
hymn Światowych Dni Rycerzy (muz. Pierre
Vaucher).

Annę prezentowałem już w „Passie” kilka lat
temu, gdy została laureatką Złotego Liścia Retro
na IX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Retro
im. Mieczysława Fogga (2012) i po wydaniu płyty
z piosenkami, które specjalnie dla niej
skomponował Andrzej Zarycki z Piwnicy pod
Baranami (tworzący kiedyś piosenki dla Ewy
Demarczyk). Cieszę się, że w koncercie galowym
Ania zaśpiewa także między innymi Etiudę E-dur
Tristesse (Żal) Fryderyka Chopina z moim
tekstem, który właśnie  „Passa” drukowała jako
pierwsza już cztery lata temu.

Kto chciałby Anię usłyszeć po powrocie z Francji,
zapraszam  w najbliższą środę, 28 września, o

godz. 18, do Klubu Księgarza (Rynek Starego
Miasta 22), gdzie zaśpiewa kilka piosenek podczas
spotkania autorskiego Michała Maja Wieczorka
prezentującego swoją najnowszą książkę „W
melodii tej siła zaklęta – piosenka w polskim filmie
1930-1939” (wyd. Księży Młyn z Łodzi).

Ania, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego
w Łodzi, nieustannie koncertuje w kraju i za
granicą. Ma bogaty i różnorodny repertuar. Sam
miałem przyjemność i zaszczyt występować z nią
kilkakrotnie podczas Festiwalu Retro w Krakowie,
Wilnie, Busku, a w Warszawie na Pradze,
Żoliborzu, w Śródmieściu i Wilanowie. Może
warto by ją zaprosić z recitalem na Ursynów?

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Za nami lato, a przed na-
mi jesienne słoty niezachę-
cające do wyjścia z domu.
To pora w sam raz na lek-
turę. Któż z nas nie lubi
zapaść w wygodnym fote-
lu z książką w ręku. Wolne
chwile, które latem wyko-
rzystywaliśmy na aktyw-
ny odpoczynek poza do-
mem, teraz możemy wyko-
rzystać na nadrobienie za-
ległości w czytaniu. 

Większość z nas lubi czytać,
ale nie zawsze znajduje czas, by
poświęcić się tej skądinąd przy-
jemnej i pożytecznej czynności.
Wydłuża się więc lista nieprze-
czytanych lektur, a nawet te już
rozpoczęte nierzadko są odkła-
dane na potem. To „potem” wła-
śnie się zbliża w postaci długich
jesienno-zimowych wieczorów. 

Co wybrać z bogatej oferty
rynkowej? Wybór nie jest łatwy.
Zależy od naszych upodobań,
nastroju wiedzy etc. Książką, któ-
ra z pewnością zaspokoi oczeki-
wania wielu czytelników,
zwłaszcza chcących pozostać w
atmosferze wakacyjnych wy-
praw do egzotycznych miejsc jest

„Lot koło Nagiej Damy” Moniki
Rogozińskiej. Autorka – dzien-
nikarz, członek The Explorers
Club, absolwentka polonistyki i
kulturoznawstwa Uniwersytetu
Warszawskiego (po studiach
pracowała w schronisku w Doli-
nie Pięciu Stawów Polskich),
przewodnik i ratownik tatrzański

– snuje fascynującą opowieść. A
opowiada o niebezpiecznej wy-
prawie górskiej, o poszukiwaniu
polskiego pilota, który latał po
wojnie w Himalajach, Karako-

rum i Hindukuszu. Autorka na-
tknęła się na jego ślady podczas
swojej wyprawy do Pakistanu,
gdzie pojechała jako korespon-
dentka „Rzeczpospolitej”. Była
to pierwsza ekspedycja, z której
relacje wraz ze zdjęciami były
przesyłane przez satelitę. Po raz
pierwszy także korespondentem
wyprawy była (jedyna w zespo-
le) kobieta.

– Trzęsienie ziemi, lawiny, wy-
padek alpinisty, akcja ratunkowa
w Himalajach – to tylko wstęp do
tej zaskakującej historii. Zimo-
wa wyprawa na Nanga Parbat
(8125 metrów n.p.m.) w Paki-
stanie okazała się dla mnie klu-
czem do przeszłości i przyszłości.
Poszukiwałam polskiego pilota,
który latał po wojnie w Himala-
jach, Karakorum, Hindukuszu,
przyjaźnił się z maharadżą. To
on mnie odnalazł. Mieszkał ko-
ło miasta Opatrzność…

Tę prawdziwą opowieść zapi-
sałam, by ocalić od zapomnie-
nia losy rodaków wiernych dewi-
zie: Bóg, Honor, Ojczyzna – na-
pisała o swojej książce Monika
Rogozińska

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Wilanów Sobieskiego jak żywy

Wizyta u króla...

Inauguracja w Domu Sztuki

Adamiak w Światowych Dniach Rycerzy

Lektura na długie wieczory
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Ostatni szum skrzydeł i błysk husarskiej szabli – pod wodzą Jana III Sobieskiego (część II)

Pobił Turków pod Wiedniem i dobił pod Parkanami

Natarcie husarii zwykle rozstrzygało
o losach bitwy. To dla niej i groźnej jaz-
dy pancernej cały dzień walczyła o
przedpole polska artyleria i piechota, by
utorować drogę na równinę przed obóz
turecki. Rycerze w pancerzach okry-
tych skórami drapieżników, budzili
strach nie tylko wyglądem, ale spraw-
nością wojenną, odwagą i męstwem.

Około piętnastej, gdy jazda zeszła na
skraj równiny, król rozkazał chorągwi
husarskiej, dowodzonej przez poruczni-
ka Zygmunta Zbierzchowskiego, ude-
rzyć na Turków. Ów bez namysłu rozwi-
nął szyk, stanął na czele i na znak buz-
dyganem 150 husarzy ruszyło kłusem
przez krzaki i wyboje... Blisko wroga
ścieśnili szyk, pochylili kopie, przeszli w
cwał i runęli w zwarte szeregi spahi-
sów. Oddajmy głos pamiętnikarzowi:

...„Turcy, tak jakby kto w ul pszczół
dmuchnął, rzucili się na tę jednę chorą-
giew to z dżydami, to z szablami, to ze
strzelbą (...) nie mogliśmy rozeznać dla
wielkiego tumanu (...), który jak trochę
osiadł, to też widzieliśmy, że kiedyś niekie-
dyś błysnęła się chorągiew (...), na niej
orzeł biały...*  

Potem husarze sprawnie zawrócili
pod osłonę własnych wojsk”. 

I dalej czytamy: 
„Otrzepawszy się z kurzawy, przyjeż-

dża porucznik do króla z tą chorągwią
(pod którą zginęło było natenczas kom-
paniji zacnych i godnych dziewiętnastu,
z pocztowych trzydziestu i sześć) i mówi:
”Podług rozkazu Waszej Królewskiej Mo-
ści sprawiłem się”.* Tylko tyle a pole-
głych było wielu.

Na innym odcinku atak, też jedną
chorągwią husarii, poprowadził porucz-
nik Stanisław Potocki. Zginął, a jego
żołnierze, z dużymi stratami, cofnęli
się do stanowisk piechoty bawarskiej.
Król wiedział teraz, że teren nadaje się
do szarży kawalerii.

Husaria w cwał
Około siedemnastej  rozgorzała wal-

ka na całym froncie. Austriacy i Sasi z
trudem, ale nieustannie, przesuwali się
naprzód. W pewnym momencie książę
Lotaryński zauważył osłabienie sił tu-
reckich i rzucił do ataku konnicę, którą
prowadziły polskie husarskie i pancerne
chorągwie przydzielone księciu przez
Sobieskiego. Kara Mustafa też spostrzegł
grozę położenia i w kontrataku uderzył
na wojska hetmana Jabłonowskiego.
Polacy wytrzymali natarcie i ruszyli na-
przód spychając Turków w pobliże obo-
zu. Król widząc stłoczonego na nizinie
wroga uznał, że to chwila do ostatecznej
rozprawy. W promieniach zachodzące-
go słońca dał znak buławą. Zagrały sur-
my... Dwa i pół tysiąca husarzy ruszyło
stępa na armię osmańską... za nimi cho-
rągwie pancerne, a od skrzydeł kawale-
ria austriacka, saska i bawarska. Husa-
rze przeszli w kłus a w chwilę potem, po-
chyliwszy kopie, w cwał i pędzili zwar-
tą ławą, kolano przy kolanie prosto na li-
nię wroga. Pierwsi rzucili się do uciecz-
ki Tatarzy. Spahisi, ciężka jazda turecka

z okrzykiem „Allah” ruszyła do odpo-
ru. Odpowiedziało im zawołanie „Je-
zus!”. To musiało robić wrażenie. Nie-
mieccy żołnierze na chwilę zatrzymali
się i w milczeniu patrzyli na ten widok.
Spahisi nie wytrzymali druzgoczącego
ciosu. Pękł żywy mur. Na nic zdała się
rozpaczliwa obrona janczarów. Przez
wyłom w szykach wpadła husaria. Za
nią jazda pancerna czyniąc straszliwe
spustoszenie. Odrzucono zdruzgotane
kopie i w ruch poszły szable i koncerze.
Turcy rzucili się do bezładnej ucieczki, a
z nimi wielki wezyr. Szczegóły rejterady
tego wodza znamy z opowieści polskie-
go króla, które zapisał nieznany austriac-
ki kronikarz: powiadał nam Król Imć, że
Wezyr w jednej tylko sukni uciekł ranio-
ny i że na kształt dziecięcia płakał, co też
i pokojowi Wezyra zeznali. Czytał też Król
Imć listy od panów węgierskich do Wezy-
ra pisane, któremi szczęśliwego życzyli
programu i do dalszych sukcesów animo-
wali. Jak widać lizusów nie brakowało. 

Wzięli obfite łupy
Rozpierzchli tureccy żołnierze pada-

li od szabel lekkiej jazdy polskiej, gdyż
tylko ona nadawała się do pościgu: ...
tak dojeżdżali Turków na lada przepra-
wie, że im aż ręce ustawali od rąbania
nieprzyjaciela, a żaden się nie oparł; ta-
ki to strach na nich przepuścił Bóg”...*

Pozostałe oddziały były zbyt wyczer-
pane, by ruszyć w pogoń. Około 18 tej
król polski wjechał do obozu Kara Mu-
stafy... Walki pod miastem trwały do
późnej nocy.

W ciągu zaledwie kilkunastu minut
szarża husarii, pancernych, polskiej jaz-
dy lekkiej złamała postępującą od kilku
wieków coraz dalej w głąb Europy po-
tęgę azjatyckiego mocarstwa. Od tej
przegranej bitwy, mimo iż później jesz-
cze długo walczyło, imperium osmań-
skie traciło swoje zdobycze i było w de-
fensywie.  

W bitwie i pościgu zginęło około
10.000 Turków, a blisko 5.000 dostało
się do niewoli. Wśród sprzymierzonych
padło około 4.000 ludzi, w tym niemal
1.500 zabitych. Niemal połowa pole-
głych to byli Polacy. W stosunku do wiel-
kości zwycięstwa były to straty nie-
znaczne. 

Sprzymierzeni zajęli liczne obozowi-
ska tureckie z wielkimi bogactwami.
Również mieszkańcy Wiednia wypra-
wiali się za mury i szabrowali co się da-
ło. Dzięki obfitości tego łupu, szybko
odbudowali zniszczone przedmieścia.
Wojska polskie zdobyły główny obóz,
siedzibę Wielkiego Wezyra. Jak pisze
turecki dziejopis Raszyd-Effendi: 

... „Skarby (...) wpadły w moc zwy-
cięzców: na żadną, (...) wyprawę tak
ogromne wojsko nie było nigdy zgroma-
dzone; nigdy tak wielkie zapasy, tak nie-
zmierne dostatki nie były na żadną wy-
prowadzone wojnę, które jeszcze, w cią-
gu długiego oblężenia, niejednokrotnie
nowymi pomnożono przywozami. Mnó-
stwo (...) dział moździerzów, broni, roz-
maitego rodzaju wojennych sprzętów,

namiotów, łupu, zapasów żywności i bo-
gactw, wszelkie przechodziło wyobrażenie
i posłużyło tylko do nasycania chciwości
i wzmocnienia sił nieprzyjaciela, a dla
muzułmanów do tego jedynie, żeby tym
boleśniejszą uczynić przegraną. 

Królewicz Jakub natomiast zanoto-
wał w swoim dzienniku: 

... „Trzynastego rano Król zwiedził tu-
recki obóz; widział dzieci i kobiety zabi-
te przez uciekających barbarzyńców; obej-
rzał całe ich rozkoszne urządzenia, nie
więdnące ogrody i wiele innych rzeczy
przepychu. Barbarzyńcy uciekając ścięli
i strusia, obawiali się bowiem, żeby ten
ptak, będący ich zdobyczą, nie uświetnił
tryumfu Króla, któremu i tak pozosta-
wili swoje okazałości. 

Bardziej szczegółową i malowniczą
relację znajdujemy w królewskiej kore-
spondencji: 

„Jedyna serca i duszy pociecho, naj-
śliczniejsza i najukochańsza Marysieńko!

(...) Działa wszystkie, obóz wszystek,
dostatki nieoszacowane dostały się w rę-
ce nasze. Nieprzyjaciel, zasławszy tru-
pem (okopy), pola i obóz, ucieka w (po-
płochu). Wielbłądy, muły, bydło, owce
dopiero dziś wojsko nasze brać poczyna-
ją, przy których Turków trzodami tu
przed sobą pędzą. (...) Wezyr tak uciekł
od wszystkiego, że ledwo na jednym ko-
niu i w jednej sukni. Jam został jego
(spadkobiercą), bo po wielkiej części
wszystkie mi się po nim dostały splendo-
ry. Mam wszystkie znaki jego wezyrskie,
które nad nim noszą: chorągiew maho-
metańską, którą mu dał cesarz (sułtan)
jeno na wojnę i którą dziś jeszcze posłałem
do Rzymu Ojcu Świętemu.** Mam i ko-
nia wezyrskiego ze wszystkim siedzeniem.
Co zaś za delicje miał (wezyr) przy swo-
ich namiotach, wypisać niepodobna. Miał
łaźnie, miał ogródek i fontanny, króliki i
koty, i nawet papuga była, ale że latała,
nie mogliśmy jej pojmać”. 

Resztki tej wspaniałej zdobyczy może-
my oglądać na Wawelu i rozproszone po
różnych muzeach w kraju i za granicą.   

Padali Sobieskiemu do nóg
Wjazd Jana III Sobieskiego do Wiednia

tak z emfazą opisał austriacki kronikarz: 
... „Król Imć z wielką asystencją wje-

chawszy do Wiednia, był przyjęty z wiel-
kim weselem i radosnym okrzykiem,
brzmiały najbardziej te głosy: niech żyje
Król Polski, waleczny Król, miłościwy
Król, prawdziwie chrześcijański Król
niech żyje! Po południu w kościele Św.
Stefana wielki zgiełk ludu cisnął się do
pocałowania ręki zwycięskiej, który akt
płaczący z radości lud odprawował. Inni
nie tylko rękę, ale też na ziemię padając
nogi i szaty całowali, a oraz hojnemi łza-
mi skraplali.

Po tryumfalnym wjeździe do Wied-
nia przyszła kolej na spotkanie z cesa-
rzem Leopoldem, który zachowywał
się cały czas jak urażony w ambicjach
zwycięzca. Świadomie popełnił kilka
afrontów wobec Jana III, królewicza
Jakuba i wojska polskiego. Ale i jemu też
się dostało. Cesarzowi etykieta zabra-
niała zdejmować pierwszemu kapelusz
przy powitaniu. W czasie spotkania z
królem Polski, podjechali do siebie bar-
dzo blisko. Sobieski sięgnął do wąsa...
Cesarz, sądząc zapewne, że do czapki,
pierwszy uchylił kapelusza... 

Po bitwie podejmowano zwycięzców
poczęstunkiem. Stół pierwszy był, jak-

byśmy to teraz nazwali, dla VIP-ów,
drugi dla reszty. Zapraszano więc Pola-
ków do zajęcia miejsc wg rangi: ... „Do-
mini Tigrides ad primam mensam” (...)
„Domini Tapetes ad secundam mensam”*
, co w łacinie tłumaczy się: „Panowie
»tygrysi« do pierwszego stołu”, „Pano-
wie »burkowi« do drugiego stołu”. ...
postrzegłszy Szteremberg komendant, że
się Król i hetmani śmieją, a z wojskowych
żaden się do (...) stołu nie bierze, pytał co
to jest; (...) informują, że to ci tapetes ty-
grysami komenderują, bo ci oficyjero-
wie, a ci towarzystwo.* Zabawna konfu-
zja wynikła stąd, że starszyzna husarska
nosiła czarne lub białe burki kaukaskie
z wełny długowłosych kóz, a Austriacy
sądzili, że skóry tygrysie i lamparcie są
oznaką wyższego stopnia”. 

W dniach 7-9 października tegoż ro-
ku, pod Parkanami nad Dunajem (obec-
nie w Słowacji) Jan III Sobieski stoczył
kolejną bitwę. Jej początek był fatalny,
gdyż niespodziewanie, przez niezrozu-
mienie manewru króla, który miał za-
miar oskrzydlić i wciągnąć w pułapkę
jazdę turecką, ogarnięte paniką, woj-
sko polskie zaczęło przed nią uciekać.
Zgnębiony król, szybko wrócił do rów-
nowagi i  przywrócił porządek w do-
tychczas nieustraszonej armii polskiej.
Rada wojenna doradzała powrót do
kraju – wspomniano o zmienności for-
tuny. Na to król rzekł z furią: „Zdepczę
fortunę jak małpę!” Poczucie wstydu i
pragnienie zemsty dodawało odwagi
rycerstwu. 

Kara Mustafa ledwo uszedł
No i 9. października ruszył pod Par-

kany z  15.000 Polaków i 17.000 sprzy-
mierzonych. Turcy zaatakowali z
ogromnym impetem raz, drugi... Ale
Sobieski był znakomitym strategiem.
Pod jego dowództwem jazda polska
okrążyła wojska tureckie i bitwa zakoń-
czyła się ich klęską, większą niż wie-
deńska. Kara Mustafa ledwo uszedł z
800 konnymi. W kilka dni później pol-
ska piechota zdobyła twierdzę Parkany.
Dopiero po tym sukcesie król zdecydo-
wał zakończyć kampanię i wrócić na
odpoczynek do ulubionego Wilanowa.

Wielki Wezyr, po wiedeńskiej poraż-
ce i drugiej pod Parkanami, uciekł do
Belgradu. Sułtan jednak nie wybaczył
klęsk zaufanemu wodzowi. Na jego roz-
kaz, 25 grudnia 1683 roku, Kara Musta-
fa został uduszony. 

I jeszcze jedna ciekawostka związa-
na z odsieczą. Nocą 13-14.  sierpnia
przekradł się z Wiednia przez obóz ob-
legających, do ks. Lotaryńskiego, znają-
cy dobrze turecki, polski szlachcic Jerzy
Franciszek Kulczycki. Powrócił  szczęśli-
wie do miasta 17. sierpnia. W nagrodę
za odwagę, po zwycięstwie, na swoją
prośbę otrzymał worki zdobycznej ka-

wy. Założył, pierwszą w Wiedniu, ka-
wiarnię. Żeby złagodzić gorzki smak
napoju, słodził go miodem. Picie kawy
było już znane w Wenecji i Francji.

Ta wojna nie doprowadziła do odzy-
skania utraconych przez Polskę teryto-
riów. Wróciły one dopiero na mocy trak-
tatu w Karłowicach, zawartego w 1699
roku, po 16 latach wojen  toczonych z
Turcją przez państwa „Ligi Świętej”. W
niespełna sto lat później Rzeczpospoli-
ta zniknęła z map Europy...

Ten ostatni błysk potęgi militarnej
Polski, który ocalił i zadziwił Europę,
przez wieki krzepił pokolenia, których
udziałem stało się pasmo narodowych
nieszczęść. Pamięć o wiedeńskiej wik-
torii nigdy nie zanikła. Zaborcom przy-
pominała o barbarzyństwie rozbiorów,
patriotów zagrzewała do walki, oży-
wiała czasem nawet tych straconych, o
których tak pisał twórca niepodległe-
go państwa polskiego Józef Piłsudski:
...„Niewola wciskać się poczęła do dusz
polskich, czyniąc z Polaków nie niewolni-
ków z musu, lecz nieledwie z własnej chę-
ci, szukających poprawy losu przez pro-
tekcję u swych panów rozbiorców i w ogó-
le obcych. Na jego rozkaz, 6. sierpnia
1914 roku,  stu pięćdziesięciu żołnie-
rzy w szarych mundurach i maciejów-
kach ze srebrnymi orzełkami, uzbrojo-
nych w karabiny i bagnety, zwaliło słu-
py graniczne z czarnym, dwugłowym
orłem, rozpoczynając bój o wolność Oj-
czyzny... I w tym ich czynie była odwa-
ga husarii spod Wiednia. 

A 250. rocznicę odsieczy obchodzo-
no w 1933 roku już w niepodległej Pol-
sce. Przed wspaniałą paradą na kra-
kowskich błoniach 12 pułków kawale-
rii, w namiocie dla dyplomatów wznie-
siono toasty: za jazdę polską, ale pierw-
szy za... Turcję zawsze życzliwą Pola-
kom od chwili zakończenia wojen.

Najwspanialsza jazda Europy zapisa-
ła się w tradycji polskiego oręża. Pod
znakiem husarskich skrzydeł walczyły,
w czasie II wojny światowej, nasze jed-
nostki pancerne i lotnictwo. I pozostały
znakami tych broni w Wojsku Polskim.

J e r z y  R .  B o j a r s k i

PPrrzzyyppiissyy::
**CCyytt..:: DDyyaarryyuusszz wwiiddeeńńsskkiieejj ookkaazzyyjjii

JJmmccii PPaannaa MMiikkoołłaajjaa nnaa DDyyaakkoowwiiccaacchh DDyy-
aakkoowwsskkiieeggoo,, ppooddssttoolleeggoo llaattyycczzeewwsskkiieeggoo.. 

**** ZZddoobbyyttaa cchhoorrąąggiieeww ppoossłłaannaa ppaappiiee-
żżoowwii,, nniiee bbyyłłaa cchhoorrąąggwwiiąą MMaahhoommeettaa,,
pprrzzeekkaazzaannąą KKaarraa MMuussttaaffiiee pprrzzeezz ssuułłttaannaa
MMaahhmmeeddaa IIVV,, lleecczz cchhoorrąąggwwiiąą zzddjjęęttąą zz nnaa-
mmiioottuu WWiieellkkiieeggoo WWeezzyyrraa ppoo zzddoobbyycciiuu
oobboozzuu.. TTęę nnaajjwwiięękksszząą rreelliikkwwiięę,, zzaabbiieerraannąą
nnaa wwiieellkkiiee wwyypprraawwyy wwoojjeennnnee,, ddoo kkttóórreejj
mmuułłłłoowwiiee mmooddlliillii ssiięę oo zzwwyycciięęssttwwoo,, ooccaalliiłł
ww oossttaattnniieejj cchhwwiillii,, sskkłłaaddaajjąącc ii uukkrryywwaa-
jjąącc ww zzaannaaddrrzzuu,, jjeeddeenn zz ddoowwóóddccóóww ttuu-
rreecckkiicchh –– OOssmmaann AAggaa.. 

Francuski kronikarz F. P. Dalérac nie krył podziwu dla tej, nigdzie
indziej nie spotykanej, konnicy: ... „Husarze to najpiękniejsza jaz-
da w Europie przez wybór ludzi, piękne konie, wspaniałość stroju
(...) przeznaczają się jedynie do uderzenia w bitwach. (...) nie co-
fają się nigdy, puszczając konia w całym pędzie, przebijają wszyst-
ko przed sobą (...) Powiadają, że szum (...) skrzydeł przestrasza
konie nieprzyjacielskie i pomaga do rozbicia ich szeregów. 
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Dzisiaj będzie o urzędniczej bezczelności. Zacznę od osób, które są odpo-
wiedzialne za uporczywe forsowanie modernizacji objętej roszczeniem
nieruchomości przy ul. Narbutta 60, na której posadowiona jest wybu-

dowana w 1955 r. pięciokondygnacyjna kamienica. Nazwiska tych wyjątkowo
uczynnych urzędników zostaną wkrótce ustalone, bowiem podejrzana moderni-
zacja, na którą dzielnica wydała ponad ćwierć miliona złotych, jest ściśle powiązana z prowadzo-
nym  przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu, pod nadzorem Prokuratury Krajowej, śledztwem
(PR 6 Ds.820.2016) w sprawie wydania decyzji umożliwiającej sprzedaż przez miasto Warszawa
udziału w nieruchomości wspólnej budynku przy ul. Narbutta 60. Zeznałem do protokołu wszyst-
ko co wiem w sprawie, a wiem bardzo dużo. Skupiłem się na niezrozumiałej, na pozór, determina-
cji z jaką urząd dzielnicy Mokotów dążył do kompleksowego wyremontowania budynku, który wkrót-
ce miał stać się własnością spadkobierców byłego właściciela. Rzekomego właściciela, bo jak udo-
wodniliśmy w kilkunastu publikacjach zamieszczonych na łamach „Passy” wysunięte roszczenie jest
mocno wątpliwe. 

Urzędnicy z Mokotowa posiedli wiedzę o roszczeniu do nieruchomości przy ul. Narbutta 60 jesz-
cze w 1999 roku. Polityka miasta zabrania modernizowania budynków objętych roszczeniami, do-
zwolone są jedynie doraźnie naprawy w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia mieszkańców. Mi-
mo to jakaś niewidzialna ręka z Mokotowa pchała na Narbutta 60 setki tysięcy złotych. Jakaś niewi-
dzialna ręka umocowała w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej Narbutta 60... spadkobierców wła-
ściciela ubiegających się o zwrot tej nieruchomości! Przekazano im tym samym do wyłącznej dyspo-
zycji 72 proc. udziałów miasta, co pozwoliło tym ludziom samodzielnie podejmować uchwały i re-
montować swoją przyszłą własność za publiczne pieniądze. Jakaś niewidzialna ręka pilnowała, by
w budżecie dzielnicy Mokotów nie zabrakło środków na realizację uchwał, choć dla innych wspól-
not, w których udziały ma miasto, ręka ta jest wyjątkowo skąpa. W 2015 r. po serii remontów, na któ-
re dzielnica Mokotów przeznaczyła ponad 220 tys. złotych, kamienica została gruntowanie zmoder-
nizowana – od piwnic po dach – włącznie z nową elewacją od strony południowej i północnej. 

W końcu jakaś niewidzialna ręka zleciła dyspozycyjnej rzeczoznawczyni majątkowej wykonanie
operatu szacunkowego dla 10 lokali komunalnych o łącznej powierzchni 461 mkw., które miały być
odsprzedane przez miasto spadkobiercom byłego właściciela po przejęciu przez nich na mocy de-
cyzji BGN gruntu pod budynkiem. Rzeczoznawca wywiązała się z powierzonego jej zadania na szóst-
kę. Sobie tylko znanym sposobem wyliczyła, że 10 mieszkań komunalnych zlokalizowanych w
prestiżowym punkcie stolicy państwa, w kompleksowo wyremontowanym budynku, spadkobier-
cy byłego właściciela gruntu będą mogli wykupić od miasta za 1,880 mln zł, czyli po 188 tys. zł za
lokal. Nie wiem czy za tak nędzną kwotę można kupić mieszkanie w Maputo, stolicy zacofanego
afrykańskiego Mozambiku (536 USD per capita – w Polsce 12.400 USD). Wiem natomiast, że w ser-
cu Warszawy, na Starym Mokotowie, 188 tys. za mieszkanie o pow. około 35-40 mkw. to jakiś po-

nury żart. Moje pytanie brzmi:
do kogo należy ta wyjątkowo
hojna ręka? Kim jest ten anoni-
mowy dobroczyńca siejący swo-
je dobro za pomocą publicznych
pieniędzy? 

Anonimowy dobroczyńca wy-
kazywał się wyjątkową bezczel-
nością. Nawet kiedy sprawa sta-
ła się głośna i w końcu zaintere-

sowała się nią prokuratura nie zrezygnował  z robienia dobrze spadkobiercom byłego właściciela.
Rok temu, 20 września 2015 r.,  zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Narbutta 60 jednoosobowo (ma
do dyspozycji 72 proc. udziałów) podjął uchwałę w sprawie doposażenia lokali w centralną wodę
użytkową. Doposażenie polega na likwidacji piecyków gazowych i doprowadzeniu ciepłej wody bez-
pośrednio do mieszkań. Tłumaczenie jest wyjątkowo naiwne: część kosztów bierze na siebie Dal-
kia, co czyni przedsięwzięcie nad wyraz opłacalnym (tylko dla kogo?), ponadto stare piecyki rze-
komo stwarzają poważne niebezpieczeństwo i należy je zlikwidować. Na pozór taka argumentacja
jest do przyjęcia. Kiedy jednak wejdziemy w koszty, okaże się, że jest to kolejna próba wyłudzenia
publicznych środków na doposażenie kamienicy, którą miasto może utracić, ponieważ decyzja re-
prywatyzacyjna nie została jeszcze formalnie unieważniona. Okazuje się, że koszt doposażenia wy-
niesie 42 tys. złotych, a Dalkia  nie dokłada do interesu nawet złotówki. Firma wzięła na siebie tyl-
ko niewielkie koszty wybudowania w piwnicy węzła cieplnego, co jest dla niej lukratywnym bizne-
sem. Przy finansowej pomocy miasta francuski monopolista zdobył bowiem kolejnych klientów, któ-
rzy z automatu zostali od niego uzależnieni i do końca świata będą mu płacić za usługę.  Koszty w
wysokości 42 tys. zł zostały podzielone tylko pomiędzy miasto (około 30 tys. zł) i właścicieli czte-
rech wykupionych mieszkań (12 tys. zł). 

Mokotowski Zarząd Gospodarki Nieruchomościami nie odpowiada na pisma lokatorów, którzy
pytają, kto poniesie koszty doraźnych remontów w mieszkaniach po zamontowaniu rur do ciepłej
wody i zlikwidowaniu piecyków. Koszty samej wody wzrosną, ponieważ woda ogrzewana gazem
jest dużo tańsza niż ta doprowadzana przez Dalkię. Dwoje lokatorów odmówiło wstępu do swoich
mieszkań robotnikom montującym instalację ciepłej wody. Tłumaczą, że nikt nie uzgadniał z nimi
terminu wykonania robót. Co prawda art. 13, pkt. 2 nie obliguje zarządcy do przeprowadzenia ta-
kiej procedury, ale jest to człowiek wynajęty i powinien sam z siebie skonsultować harmonogram
robót ze swoimi mocodawcami, którzy opłacają jego pracę. Jest to konieczne, by nie powiedzieć –
niezbędne, ponieważ ktoś może w tym czasie wyjechać na urlop lub na dłużej za granicę. Ktoś mo-
że być ciężko, obłożnie chory, jak na przykład sędziwa lokatorka jednego z mieszkań budynku Na-
rbutta 60 dysponująca kilkudziesięciostronicową epikryzą lekarską. Córka i syn obawiają się o
zdrowie matki, która na czas uciążliwego remontu – z wierceniem dziur w sufitach i ogólnym ba-
łaganem – powinna być wywieziona z mieszkania, bowiem jest po skomplikowanym zapaleniu płuc
i kurz powstający podczas robót może zagrozić nawet jej życiu.

ZGN, miast pełnić rolę mediatora i porozumieć się z lokatorami, straszy ich sądem. Pani Ewa Rud-
nicka, zastępca kierownika DOM “Wiśniowa”, zamiast odpowiedzieć na pytania lokatorów w bar-
dzo ważnej dla nich sprawie kosztów poremontowych, nęka ich, namolnie domagając się udostęp-
nienia lokali robotnikom. To jest właśnie klasyczny przykład urzędniczej bezczelności. Czekamy, kie-
dy sprawa znajdzie się w sądzie, ale mamy przeczucie graniczące z pewnością, że prędzej proku-
rator zada władzom Mokotowa pytanie, z jakiego tytułu ZGN przeznaczył kolejne 30 tys. złotych
na doposażanie nieruchomości objętej roszczeniem. W bzdury o rzekomym śmiertelnym niebez-
pieczeństwie płynącym z gazowych piecyków zapewne nie uwierzy. Prokuratorzy z Wrocławia, któ-
rzy pod nadzorem Prokuratury Krajowej badają decyzje reprywatyzacyjne wydane przez stołecz-
ne BGN, to absolutnie zawodowcy z wysokiej półki.    

Wszyscy czerpią korzyści z ludzkiej krzywdy – powiedział przed wiekami jakiś mędrzec. Ta uwa-
ga jak ulał pasuje do toczącej stolicę od ponad ćwierć wieku plagi dzikiej reprywatyzacji, jak rów-
nież do opisanej wyżej sprawy dofinansowywania publicznymi pieniędzmi nieruchomości, co do
której wydana została decyzja reprywatyzacyjna, mająca od ponad dwóch lat status ostatecznej i
prawomocnej.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Nie tylko o ciepłej wodzie w kranie...

„Wszyscy czerpią korzyści z
ludzkiej krzywdy – powiedział
przed wiekami jakiś mędrzec. Ta
uwaga jak ulał pasuje do toczą-
cej stolicę od ponad ćwierć wie-
ku plagi dzikiej reprywatyzacji”

Zajęci własnymi sprawami nie zauważamy, że gdzieś obok nas żyją ludzie
niepełnosprawni. Widząc kogoś z białą laską poruszającego się samodziel-
nie po ulicy, dajemy się ponieść chwilowemu współczuciu. Czasem, w

przypływie empatii oferujemy takiej osobie swą pomoc, pomagamy przekroczyć
jezdnię, czy wsiąść do tramwaju. Nasz przypadkowy kontakt zwykle na tym się
kończy. Na co dzień nie zdajemy sobie jednak sprawy z jakimi problemami osoby niepełnospraw-
ne muszą się zmagać. A muszą się zmierzyć z ograniczeniami wynikającymi z własnych przypadło-
ści, jak również z barierami społecznymi i administracyjnymi. Aby lepiej zrozumieć, co znaczy nie-
pełnosprawność wzrokowa, czyli niedowidzenie albo całkowita ślepota, wystarczy na chwilę zamknąć
oczy. Nie radzę przechodzić wtedy przez skrzyżowanie, ale będzie można wtedy wyobrazić sobie
siebie samego w roli ślepca.

Znany aktor Artur Dziurman od kilkunastu lat prowadzi batalię na rzecz osób (głównie) z nie-
pełnosprawnością widzenia. Kiedyś związany z Teatrem Bagatela, a od 1989 roku aktor Starego Te-
atru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Na koncie ma wiele ról teatralnych, filmowych (Czas
honoru, Dama Kameliowa). Występował w popularnych serialach telewizyjnych, m. in.: Klan (ro-
la Leszka Jakubowskiego, brata Krystyny Lubicz), Na dobre i na złe (Milecki, prawa ręka Sroki) i
Ojciec Mateusz (jako Napierski). 

Przed laty założył wspólnie z kolegą Wojtkiem Tatarczukiem (inwalidą poruszającym się na
wózku) teatr z udziałem aktorów niewidomych . Zaangażowanie ich było warunkiem  realizowa-
nego przez nich programu. Było to nie tylko przedsięwzięcie kulturalne, pełniło bowiem ważną ro-
lę integracyjną. Swoje miejsce znalazła w nim grupa około 100 aktorów niewidzących. 

– W połowie lat 90. dostaliśmy od miasta piwnice w trybie bezprzetargowym. Zaczęliśmy to re-
montować. Było to ogromna inwestycja na około 2,5 mln złotych. Powstał kompleks na powierzch-
ni 500 metrów kwadratowych, obejmujący dwukondygnacyjne piwnice, parter, oranżerię, 9 pomiesz-
czeń i salę na 200 krzeseł. Zajęło mi 5 lat przygotowanie infrastruktury z pozyskaniem źródeł
sponsorskich. Konieczne było wzięcie kredytów - wspomina Artur Dziurman.

Po śmierci kolegi Artur podjął
się prowadzenia Fundacji ITAN -
Integracyjny Teatr Aktora Niewido-
mego, jako prezes zarządu, reży-
ser, organizator. To jedyne takie
przedsięwzięcie w Polsce i jedyny
teatr z udziałem osób niewidzą-
cych. 

– Projekt napotkał wkrótce na
barierę administracyjną. Sprawy
przyjęły dla teatru niekorzystny
obrót. Poszło, jak zwykle, o pienią-
dze. Podniesiono czynsz w dotych-
czas przez nas zajmowanym loka-
lu. To, przy konieczności spłaca-

nia wysokich rat kredytów, zaciągniętych na przeprowadzane tam niezbędne remonty i przystoso-
wanie tego miejsca do potrzeb teatru okazało się nie do udźwignięcia – wyjaśnia aktor. 

Ludzie niewidomi pozostają wciąż ludźmi, takimi jak wszyscy. Mają takie same uczucia i potrze-
by. Chcą uczestniczyć w życiu społecznym, z którego przez niepełnosprawność zostali wykluczeni.
Trzeba im jednak w tym pomoc. Sami nie mają koniecznej przebojowości, która pozwoliłaby im wal-
czyć o swoje prawa. 

Niepełnosprawni wzrokowo są szczególnie wykluczeni z możliwości uczestnictwa w kulturze, któ-
ra w przeważającym zakresie nastawiona jest na odbiór wzrokowy. Grupa aktorów w ramach
współpracy z teatrem ITAN pokazuje, że nawet przy tak poważnym ograniczeniu, jakim jest niepeł-
nosprawność widzenia, możliwe jest nie tylko uczestniczenie w odbiorze kultury ale także w jej two-
rzeniu. Aktorzy niewidomi realizują na scenie swoje pasje, wyrażają emocje. Uczą się gry aktorskiej,
pracy w zespole, znajdują swój życiowy cel. To pozwala im powrócić do społeczeństwa i żyć aktyw-
nie. Znajdują motywację, aby wyjść z domu. Zmierzyć się z rzeczywistością, chociaż nie mogą jej
zobaczyć. 

Bariera niepełnosprawności nie przeszkadza im w uprawianiu zawodu aktora. Przeciwnie, ak-
torstwo pozwala na niezależność finansową, na utrzymanie się z gry w przedstawieniach, widowi-
skach i innych przedsięwzięciach kulturalnych. 

Mimo że teatr jest obecnie pozbawiony własnej siedziby, Arturowi Dziurmanowi i jego współpra-
cownikom oraz aktorom udało się zrealizować 6 multimedialnych spektakli. Powstał nawet film „Ma-
rzenie” – poruszający wszystkich widzów bez wyjątku. 

Spektakle są z powodzeniem grane w całej Polsce, przyciągają liczną widownię. W projekty za-
angażowanych jest ponad 100 niewidomych i niedowidzących artystów. 

– Od czterech lat wynajmujemy piwnicę pod kościołem, nieogrzewaną i zimną z malutkim, pię-
ciometrowym pomieszczeniem na biuro i widownią na 100 krzeseł. Ta piwnica jest wynajmowana
na godziny, jeśli nie korzystają z niej akurat anonimowi alkoholicy, spotykające się tu matki z dzieć-
mi, czy pingpongiści. Przychodzimy tu z naszym teatrem i realizujemy swój program. Znaleźć ja-
kieś nowe miejsce i stworzyć autonomiczny teatr – instytucjonalny, pierwszy w Polsce Integracyj-
ny Teatr Aktora Niewidomego – to nasze marzenie. Chcemy zatrudnić 5-7 osób na etatach. Miesięcz-
ny koszt utrzymania takiego teatru to około 19 tys. złotych. Mimo trudności nie poddajemy się. Ma-
my w planie kolejne przedsięwzięcia dla. Chcemy tworzyć widowiska dla dzieci, z udziałem dzie-
ci niewidzących, oraz teatr niosący pewne przesłanie, który będzie teatrem polskim, nawiązującym
do sztuk sprzed 10 lub kilkunastu lat, unikającym spektakli komercyjnych, którymi dziś jesteśmy
zalewani – dodaje Artur Dziurman. 

Czy utrzymanie jedynego w Polsce Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego to zadanie prze-
kraczające możliwości czterdziestomilionowego kraju? Jako społeczeństwo wydajemy wielokrot-
nie większe kwoty na budzące kontrowersje projekty kulturalne. W przeciwieństwie do nich, insty-
tucjonalny teatr zatrudniający aktorów niewidomych nie wymaga wielomilionowych dotacji, a
korzyści dla kultury i korzyści społeczne w przypadku takiej instytucji są nieporównywalne. War-
to polecić to pod rozwagę nowemu ministrowi kultury – Piotrowi Glińskiemu, który, notabene, jest
z wykształcenia socjologiem.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Zobaczmy niewidomego! 

„Czy utrzymanie jedynego w
Polsce Integracyjnego Teatru
Aktora Niewidomego to zada-
nie przekraczające możliwości
czterdziestomilionowego kra-
ju? Jako społeczeństwo wyda-
jemy wielokrotnie większe
kwoty na budzące kontrower-
sje projekty kulturalne”

Pradziadek pana Krzysztofa Pawłowskiego spoczywa na Cmentarzu Bródnowskim od 1894 roku, a sam
pan Krzysztof mieszka na Ursynowie od 35 lat. Nie wiem jakie to ma znaczenie dla prowadzonej ze mną
polemiki (list zamieszczony w numerze 36 Passy), rozumiem jednak, że ma to dać autorowi poczucie prze-
wagi i wyższości nade mną. 

Mój dziadek był przed wojną szanowanym obywatelem Warszawy i zginął w Katyniu, ojciec był po Po-
wstaniu Warszawskim wywieziony do niewoli niemieckiej, a ja mieszkam na Ursynowie od 40 lat. Nie wiem,
czy to wystarczy, żeby być godnym partnerem mojego adwersarza.

Otóż Krzysztof Pawłowski był uprzejmy zarzucić mi, że zamiast satyry chłoszczącej panią Prezydent War-
szawy HGW (jakże dowcipnie rozszyfrował Pan inicjały jako H… go wie) za aferę reprywatyzacyjną, za-
mieściłem Szaradę wakacyjną. Nie mogło bowiem przyjść Panu Pawłowskiemu do głowy, że byłem na urlo-
pie, z dala od mediów i polityki, więc napisałem coś dla relaksu, a w bulwersującej Pana sprawie mam na
razie zbyt małą wiedzę, żeby zabierać głos publicznie (w odróżnieniu od Pana, który wie już wszystko i
winę HGW za przekręty i przewały uważa za przesądzoną). 

Zdarzała mi się już krytyka za to co napisałem, pierwszy raz oberwało mi się jednak za to, czego NIE
napisałem. Jestem jednak autorem niezależnym i nikt (także pan Pawłowski) nie będzie dyktował mi o
czym i jak mam pisać. Ale jak widać, dla zwolenników PiSu każda okazja jest dobra, żeby komuś przyło-
żyć i nazwać go partyjnym pismakiem. Ja nie mam się czego wstydzić. 

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i
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Chłodnawa po-
goda w niczym nie
przeszkodziła uczestni-
kom trzeciej edycji Biegu
im. Tomasza Hopfera w
Konstancinie-Jeziornie,
miejscowości, w której ten
znany kiedyś lekkoatleta,
a potem popularny i nie-
zwykle lubiany dzienni-
karz prasy, radia i telewi-
zji mieszkał przez długi
czas. 

Gośćmi honorowymi imprezy
byli – obok burmistrza Konstan-
cina Kazimierza Jańczuka –
wdowa po Tomaszu Zofia Hop-
fer, ich córka Monika oraz brat
Tomasza – prof. Andrzej Hopfer.  

Podobnie jak rok temu w ry-
walizacji na 5 kilometrów przy
ulicy Od Lasu najszybszy okazał
się Krzysztof Wasiewicz z Pia-

seczna, któremu wystarczyło 16
minut i 3 sekundy do przeby-
cia tego dystansu. Najszybsza
wśród kobiet, a w ogóle piąta
na mecie była Maria Cześnik –
18:29. A meta została usytu-
owana obok głazu upamiętnia-
jącego Tomasza Hopfera (1935-
1982), kiedyś czołowego biega-
cza na dystansach 400-800 me-
trów, zawodnika warszawskiej
Spójni. 

Hopfer pracował w redakcji
magazynu „Sport dla wszyst-
kich”, zanim trafił do redakcji
sportowej Telewizji Polskiej,
gdzie najpierw był sprawoz-
dawcą lekkoatletycznym, a
potem najbardziej lubianym
przez kibiców prezenterem.

Należał też do grona uwiel-
bianych przez publiczność
prowadzących program roz-

rywkowy Studio-2, urucho-
miony przez Mariusza

Waltera. Tomasz Hopfer
z kolei sam uruchomił

w telewizji audycję
popularyzatorską

„Bieg po zdrowie”,
a w roku 1979 był
jednym ze współ-
inicjatorów Ma-
ratonu Pokoju,
którego konty-
nuacją jest dzi-
siejszy Mara-
ton Warszaw-
ski. Przed-
wczesna
śmierć najbar-
dziej uśmiech-
niętego czło-
wieka telewizji
wstrząsnęła w
1982 opinią pu-

bliczną.
Najbliższym

przyjacielem Toma-
sza Hopfera był naj-

lepszy w latach 50-
tych polski biegacz na

400 i 800 metrów,
czwarty na mistrzostwach

Europy 1958 w Sztokholmie
Zbigniew Makomaski, który w
tym samym roku pokonał w
meczu Polska - USA mistrza
olimpijskiego na tym drugim
dystansie Toma Courtneya. Po-
pularny w owym czasie „Ma-
homet” został potem sporto-
wym doradcą szacha Iranu
Mohammada Rezy Pahlawie-
go, szkoląc trenerów tego kra-
ju. Dziś ma 85 lat, utrzymując
tę samą młodzieńczą sylwetkę
i oczywiście jest stałym obser-
watorem Biegu im. Tomasza
Hopfera: – Może i sam w koń-
cu bym pobiegł, ale w moim
wieku istnieje zbyt duże ryzy-
ko kontuzji – powiada ten po-
tomek przedwojennej rodziny
ziemiańskiej, który część odzie-
dziczonych po rodzicach po-
siadłości oddał pod budowę
Orlika. To się dopiero nazywa
miłość do sportu!

M a c i e j  P e t r u c z e n k o

Aż 1000 amatorów jazdy na rowerze górskim uczestniczyło w XIV etapie wyścigów
LOTTO Poland Bike Marathon w Chojnowskim Parku Krajobrazowym, startując w
Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie. 

Na najdłuższym dystansie MAX (61 km) zwyiężył Ernest Kurowski , a w rywalizacji kobiet najlepsza
okazała się Agnieszka Sikora (oboje Wola Bike Orbea Team). Na trasie MINI (33 km) triumfował Michał
Kamiński (AK-Sped Józefów), a wśród pań Ewa Kubiak (Loyality Point Racing Team). Na dystansie
FAN (9 km) rozegrano otwarte mistrzostwa Konstancina szkół podstawowych, które przyniosły
wygraną Markowi Kapeli i  Marcie Rusek. Drużynowo na tym etapie triumfował Wola Bike Orbea Team. 

Poland Bike gościł w Konstancinie już trzeci raz, a burmistrz Kazimierz Jańczuk już teraz zaprasza
do Parku Zdrojowego na 4 grudnia na imprezę Mikołajkowy Konstancin z Poland Bike.

PZU Maraton Warszawski – będzie strefa
kibicowania na Ursynowie

To będzie prawdziwe Święto Biegania, już 38. Maraton Warszawski, który
rozpocznie się w niedzielę 25 września o godz. 9.00 pod bramą Uniwersytetu przy
Krakowskim Przedmieściu, żeby uczcić 200-lecie uczelni i przypadające dwa dni
wcześniej 100-lecie Akademickiego Związku Sportowego.

Trasa maratonu, w którym wystartuje między innymi nasz niedawny wicemistrz Europy Yared
Shegumo, będzie wyjątkowo malownicza. Zawodnicy i zawodniczki pobiegną najpierw Traktem
Królewskim, by po minięciu Placu na Rozdrożu ruszyć w kierunku Puławskiej i dalej na Ursynów,
przebiec koło Świątyni Opatrzności Bożej i dalej mknąć ulicami Sobieskiego i Gagarina do Łazienek,
wydostać się Agrykolą do Tamki i Zajęczej, przez Most Świętokrzyski dotrzeć na Pragę, minąć, ZOO,
dobiec do Mostu Gdańskiego, powracając na lewą stronę Wisły, wpaść na plac Wilsona i wreszcie
skierować się na Wisłostradę ku mecie w pobliżu Multimedialnego Parku Fontann. 

Już po raz kolejny, u zbiegu al.KEN i ul. I.Gandhi powstanie Ursynowska Strefa Kibicowania, w
której mieszkańcy Ursynowa będą mogli zagrzewać maratończyków do sportowej walki. Podczas
poprzednich maratonów ursynowska strefa należała do najbardziej aktywnych i głośnych miejsc
kibicowania. 

W niedzielę utrudnienia w ruchu
W związku z 38. PZU Maratonem Warszawskim w dniu 25 września br. na Ursynowie wystąpią

następujące utrudnienia w ruchu drogowym:
Al. KEN – kierunek na południe (w stronę Kabat) czynny przez cały czas; kierunek na północ

wyłączony z ruchu na odcinku od ul. Gandhi do Dolinki Służewieckiej w godz. 9:00-11:30
ul. Gandhi, Rosoła na odcinku Gandhi-Płaskowickiej, Kokosowa – wyłączone z ruchu w godz.

9:00-11:40
Al. Rzeczpospolitej – wyjazd w kierunku Al. Wilanowskiej bez zakłóceń; wjazd od strony Al.

Wilanowskiej wyłączony z ruchu w godz. 9:15-12:10
ul. Sobieskiego – na odcinku Al. Wilanowska – ul. Nałęczowska wyłączony z ruchu kierunek na

południe; na odcinku ul. Nałęczowska – Al. Witosa wyłączony z ruchu odcinek na północ; wyłączenia
w godzinach 9:20-12:30

Al. Witosa i ciąg Trasy Siekierkowskiej – z ruchu będzie wyłączony dojazd od ul. Sobieskiego do
Czerniakowskiej; w celu przejechania z Al. Witosa na ul. Czerniakowską (lub odwrotnie) należy
wjechać na Trasę Siekierkowską, a następnie zjechać po około kilometrze pierwszym zjazdem w
prawo i wykonać nawrót pod trasą Siekierkowską i wrócić w wybranym kierunku (Wilanów albo
Mokotów). Fragment Witosa będzie nieprzejezdny w godz. 9:25-12:35.

III Bieg im. Tomasza Hopfera w Konstancinie

MTB LOTTO Poland Bike Marathon w Parku Zdrojowym

Tysiąc walecznych na starcie

„Mahomet” sam by pobiegł...
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AALLEE SSZZYYBBKKAA i elestyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668-681-911

PPOOTTRRZZEEBBUUJJEESSZZ pieniedzy?
Gotówka do 25 000 zł! 
668-681-911

PPOOŻŻYYCCZZKKAA do 25 000 zł, 
663-271-508

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

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

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509-548-582

ZZAASSIILLAACCZZEE ddoo llaappttooppóóww.
Naprawa-sprzedaż. Centrum
Serwisowe, ul. Meander 2 A,

tel. 22 649-68-43; 
668-108-222

SSPPRRZZEEDDAAMM,, zamienię na
kawalerkę 3 pokojowe przy metrze
Ursynów, II p.,tel. 601-232-383

AANNGGIIEELLSSKKII różne poziomy,
609-373-575

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

EEMMWWEERRYYTTOOWWAANNAA
nauczycielka, profesjonalna
pomoc w nauce kl. I-VI Ursynów,
najchętniej Kabaty, 697-326-647

FFIIZZYYKKAA, MATEMATYKA, 
604-865-418

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

FFRRAANNCCUUSSKKII, 880-321-787
HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507-087-609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641-82-83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA doświadczona,

693-329-929

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

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

NNIIEEMMIIEECCKKII,, 500-165-121

BBEEZZPPOOŚŚRREEDDNNIIOO atrakcyjna
działka 3000 w Krzakach
Czaplinkowskich pod zabudowę
jednorodzinną, 601-39-39-84

BBUUDDOOWWLLAANNAA 1500 m2, gm.
Prażmów, pow. Piaseczno,
55zł/m2, tel.604-823-665

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

DDZZIIAAŁŁKKAA 3000 m2 w
Prażmowie, 602-77-03-61

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee

sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..
PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii

oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..
TTeell..:: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

MMiieesszzkkaanniiaa::
!MMookkoottóóww, 47 m2, 

ul. Wejnerta, blisko metra, ciche,
rewelacyjna lokalizacja, do
remontu, parter.

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

DDoommyy::
!MMookkoottóóww, 240 m2, blisko

metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój

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

standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negiocjacji. 

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

aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,
rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,
WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, SStteeggnnyy,,

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

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee

mmiieesszzkkaańń ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh ii

cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh ddoo kkuuppnnaa
bbeezzppoośśrreeddnniioo,, tteell.. :: 660011-772200-884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

FFRRYYZZJJEERRCCEE, 501-143-827
KKUUCCHHAARRZZEE, pomoce kuchenne

w Konstancinie, 600-250-437
MMOONNTTEERR do przyuczenia

Bielawa, 572-659-399
PPAANNIIEE zatrudnię do pralni w

Piasecznie i W-wa Ursynów, 
575-942-929

PPIIEELLĘĘGGNNIIAARRKKĘĘ, neuruloga,
lekarza medycyny pracy,
internistę, 609-373-582; 605-440-
831; 22 651-70-75

PPIILLNNIIEE PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ oossóóbb ddoo
sspprrzząąttaanniiaa bbllookkóóww,, cchhooddnniikkóóww ii

tteerreennóóww zziieelloonnyycchh nnaa UUrrssyynnoowwiiee,,
660099-446611-995533;; 772244-331188-222200

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE NNrr 440011,, ul.
Dembowskiego 9 zatrudni:
nauczyciela z kwalifikacjami na
pełny etat i nauczyciela tańca -
3/25 etatu. Kontakt: 
22 641-54-05, e-mail:
p401@edu.um.warszawa.pl

ZWAŁKA na glinę Zalesie
Górne, 607-167-493

AANNTTEENNYY, 603-375-875

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, meble na
zamówienie, 
602-27-17-18

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 667-619-662
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642-96-16
DDOOMMOOFFOONNYY, 603-375-875
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507-153-734
EELLEEKKTTRRYYKK, kompleksowo, 

501-236-987
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507-153-734
GGLLAAZZUURRAA,, panele, elektryka,

hydraulika, sufity i ściany, GK,
montaże, szpachlowanie,
malowanie, 692-885-279

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA, remonty, 
602-651-211

KKOOMMPPUUTTEERRYY pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, 

tel. 22 894-46-67, 602-301-214

KKOOMMPPUUTTEERRYY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

MMAALLAARRSSKKIIEE,, tapetowanie,  
22 644-94-55

MMAALLOOWWAANNIIEE, referencje 
722-920-650

MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 
505-73-58-27

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

NNAAPPRRAAWWAA - lodówki, pralki,
502-562-444

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

NNAAPPRRAAWWAA 
TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW

502-288-514

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

RREEMMOONNTTOOWWOO-BUDOWLANE,
ogrodzenia, 513-137-581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

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

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

UUKKŁŁAADDAANNIIEE kostki brukowej,
517-477-531

UUSSŁŁUUGGII mini koparką-
ładowarką, 517-477-531

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668-327-588

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

WWRRÓÓŻŻKKAA doświadczona, tanio,
501-623-919

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

SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa nnrr 331100 
uull.. HHaawwaajjsskkaa 77 

zatrudni pomoc nauczyciela 
oraz pedagoga specjalnego 

na 1/2 etatu 
cv: sp310@edu.um.warszawa.pl

tel. 22 641 24 88 
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

LekkLekko nie będzieo nie będzie
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje KKaattaarrzzyynnaa TTrrzzmmiieell
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

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

SSoobboottaa,, 2244 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1188..0000::
Kino Dokumentu w Domu Sztu-
ki zaprasza na pokaz p.n. „Polski
sukces minionego sezonu”. W
programie film „Bracia” (Polska
2015, reż. Wojciech Staroń, 70
min.) oraz spotkanie z realizato-
rami. „Bracia” to refleksyjna opo-
wieść o dwóch sędziwych bra-
ciach, których życie jest zawie-
szone między Polską i Kazach-
stanem. Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 2255 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1166..0000::
Popołudnie Muzyczne z cyklu
„Tam, gdzie gra muzyka”. Kon-
cert „Pieśni nasze i naszych sąsia-
dów” w wyk. chóru dziecięcego
„Fleciki” z Kałuszyna pod kier.
Wandy Stryczyńskiej i Marcina
Zadroneckiego oraz zespołu mu-
zycznego. Usłyszymy pieśni pol-
skie, bałkańskie i rosyjskie oraz
dużo wiadomości o muzyce.
Wstęp wolny.*  

PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 2266 wwrrzzeeśśnniiaa,,
1188..0000:: Dyskusyjny Klub Filmo-
wy „Dom Sztuki” zaprasza na po-
kaz filmu „Kosmos” (Francja/Por-
tugalia 2015, reż. Andrzej Żuław-
ski, 103 min.). Wstęp wolny.*

„Kosmos” to ostatni film zmar-
łego niedawno Andrzeja Żuław-
skiego. Jest to uwspółcześniona
i przeniesiona w realia Zachodu
adaptacja powieści Witolda
Gombrowicza, uznana za naj-
lepszą z dotychczasowych prób
przeniesienia na ekran twórczo-
ści tego pisarza.

Dom Sztuki przypomina o
bezpłatnych warsztatach dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, w
tym seniorów. Wolne miejsca po-
winny być jeszcze na warszta-
tach teatralnych (teatr młodzie-
żowy „Klucz z Wiolinowej”, dzie-
cięcy teatr muzyczny „Wiolinki”,
młodzieżowy teatr muzyczny
„Zgraja z Wiolinowej”, Teatr Se-
niora), tanecznych (taniec ir-
landzki dla dzieci), muzycznych
(bębniarskich i – uwaga: no-
wość! – wokalnych dla dzieci).*

Dom Sztuki organizuje też na-
stępujące zajęcia: aerobik, balet
dla dzieci, breakdance, naukę
gry na gitarze, jogę, naukę gry
na skrzypcach metodą Suzuki,

naukę języka włoskiego, naukę
gry w szachy (dla dzieci), naukę
salsy, taniec towarzyski dla dzie-
ci, taniec nowoczesny dla dzieci
i młodzieży oraz zajęcia umuzy-
kalniające dla maluchów.  Bliż-
szych informacji o wszystkich
warsztatach i zajęciach udziela
sekretariat Domu Sztuki.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii – Klubu Seniora (Pięcio-
linii 10, 22 643 02 10) i Modelar-
ni Lotniczej (Służby Polsce 1, 22
643 12 82).

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

DDoomm KKuullttuurryy SSMMBB „„IImmiieelliinn””
uull.. DDeerreenniioowwaa 66

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

SSoobboottaa,, 2244 wwrrzzeeśśnniiaa – Kon-
cert “PRZEBOJE MUZYKI WIE-
DEŃSKIEJ”

Wystąpią: Agnieszka Wawrzy-
niak - sopran, Emilia Zielińska -
sopran, Bartosz Kuczyk - tenor,
Mariusz Ruta - tenor. W progra-
mie: J. Strauss, E. Kalman, F. Le-
char, R. Stolz, K. Zeller. 

Wstęp - zaproszenia w DK
Imielin od 22.09.16 od godz.18.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

2222..0099..22001166 cczzwwaarrtteekk ggooddzz..
1188::0000 – Koncert “W starych nu-
tach babuni” – wspólne śpiewa-
nie piosenek, prowadzenie: Woj-
ciech DĄBROWSKI, w ramach
XIII Ogólnopolskiego Festiwalu
Retro  im. M. Fogga, wstęp : 10
zł (odpłatna działalność pożytku
publicznego).

2299..0099..22001166,, cczzwwaarrtteekk ––
ggooddzz..1188::0000 – KLUB PODRÓŻNI-
KA – „PANAMA – KANAŁ,
DŻUNGLA I KARAIBY ”. Spotka-
nie poprowadzą: Anna SOBO-
LEWSKA i Wojciech WAWRO.
Projekt „Kolaż integracyjny” fi-
nansuje m.st. Warszawa.

0011..1100..22001166 ssoobboottaa ggooddzz.. 1100-
1155,, WARSZTATY KULINARNE
dla dziadków z wnukami. We
współpracy z Fundacją Nutri-
cia. Wspólne przygotowywa-
nie posiłków, konkursy z na-
grodami.

NNaattoolliińńsskkii OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy
uull.. NNaa UUbboocczzuu 33
tteell.. 2222 664488 6655 8811

Teatr Pod Protezą zaprasza
dorosłych, w tym seniorów na
warsztaty z aktorstwa i ruchu
scenicznego zakończone premie-
rą nowego przedstawienia.
Uczestnictwo w warsztatach re-
alizowanych w NOK - finanso-
wanych ze środków Urzędu
Dzielnicy Ursynów - bezpłatne.

Teatr Niemożliwi zaprasza
młodzież gimnazjalną i licealną
na warsztaty teatralne. Uczest-
nictwo w warsztatach realizo-
wanych w NOK - finansowanych
ze środków Urzędu Dzielnicy Ur-
synów - bezpłatne. 

Nowy jazzowy sezon w NOK
otworzą we czwartek, 29 wrze-
śnia o godz. 19.30 znani polscy
jazzmani: Maciej Strzelczyk, An-
drzej Jagodziński, Konrad Zemler
i Andrzej Łuaksik koncertem Pro-
ject Grappelli. Koncert sfinanso-
wano ze środków Urzędu Dzielni-
cy Ursynów. Wstęp wolny.

UUrrssyynnootteekkaa
uull.. ZZWWMM 55

tteell.. 2222 664488 1111 3322

WW ppiiąątteekk,, 2233..0099 oo ggooddzz..
1199::0000 gościem w Saloniku po
zmierzchu będzie Dariusz MA-
LEO Malejonek. Z wokalistą i
gitarzystą o książce “Urodzony
by się nie bać” porozmawia
Marcin Michrowski. Spotkanie
odbędzie się w Wypożyczalni
139, al. KEN 21.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2222..0099 ––  cczzwwaarrtteekk – spotkanie
wyjątkowo z tą datą z dr. Kami-
lem Kopanią w nowym cyklu „W
trosce o dziedzictwo przeszło-
ści” pt.: „Znaczenie dokumenta-
cji ikonograficznej w badaniach
etnograficznych”

2277..0099 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w nowym cyklu „Opowie-
ści o miłościach” pt.: „Tristan i
Izolda”

PPoocczząątteekk ssppoottkkaańń zzaawwsszzee oo
ggooddzziinniiee 1199::0000.. WWssttęępp wwoollnnyy!!!!!!

Nasze Typy 25
września

Niedziela

GGoonn.. II:: Matar, Mirlet, Ondi-
na, Haris

GGoonn.. IIII:: Ravie des Bourna-
is, Invicible Gunner, Persifo-
na, Freddyisready

GGoonn.. IIIIII:: Olimp, Estarion,
Ajron, Agis

GGoonn.. IIVV:: Javorka, Silence
is Golden, Rakisz, Serock

GGoonn.. VV:: Solitaire, Karen,
Tango Turf, Uridao

GGoonn.. VVII:: IIldowhatican,
Bromsky, Encanto, Shanta-
ram

GGoonn.. VVIIII:: Novelina, So Go-
od So Right, Lafayett, Crafty
Business

GGoonn.. VVIIIIII:: Szarotka, Nikus,
Thorn, Bowie

GGoonn.. IIXX:: Olivenza DK, Bel-
gazal, Navigator, Narcyz

Zbiórka 
krwi na 

Ursynowie
Inicjatywa Mieszkańców

Ursynowa (IMU) serdecznie
zaprasza mieszkańców naszej
dzielnicy do oddania krwi w
sobotę, 24 września w godz.
11-16. Specjalny „krwiobus”
będzie czekał na krwiodaw-
ców na skrzyżowaniu ul. Be-
kasów oraz Pileckiego. Ten
piękny dar może osobie po-
trzebującej uratować życie,
dlatego gorąco zachęcamy do
udziału. Krew oddawać mogą
osoby zdrowe, kobiety do
wieku 60 lat a mężczyźni do
lat 65. 

S y l w i a  M i g u t

VAGABUNDUS
Niedziela 25.09.2016 

(szlakiem przemarszu Zgrupowania AK “Kampinos”)

Wycieczka rowerowa szlakiem przemarszu Zgrupowania AK
Kampinos w dniach 27-29 wrzesnia 1944 r na trasie Ożarów - Jak-
torów (ok. 75 km, duży udział dróg terenowych). Wyjazd poc.
KM 98452/98453 z W-wy Wsch. o 08:22, W-wy Śródm. o 08:31,
W-wy Zach. o 08:37. Przyjazd do Ożarowa Maz. o 08:53. Zbiór-
ka na stacji Ożarów Maz. po przyjeździe pociągu. 

PPrroowwaaddzząą:: Andrzej Szymczak (e-mail: akszymczak@gma-
il.com) i Marek Pikiel (e-mail: marek.pikiel@tlen.pl)

Niedziela 02.10.2016 
(termy w Mszczonowie)

Coroczna wycieczka rowerowa do kąpielisk termalnych w
Mszczonowie. Trasa: Teresin-Żyrardów (ok. 75 km).

Wyjazd poc. KM 98452/98453 z W-wy Wsch. o 08:22, W-wy
Śródm. o 08:31, W-wy Zach. o 08:37. Przyjazd do Teresina-Nie-
pokalanowa o 09:16. Zbiórka przed stacją PKP Teresin-Niepoka-
lanów po przyjeździe pociągu. 

PPrroowwaaddzząą:: Agnieszka, Andrzej i Mirosław Roman (e-mail:
aaaroman@gmail.com, tel. 510 023 300).
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