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Pokazy i walki wuszu
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Premiera roku Renault Pani prezydent słabnie
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W niedzielę 19 maja
ursynowianie mogli obejrzeć

czołg, wsiąść do hummera
i pojeździć na quadach  

Czyt. str. 8

FOTO LECH KOWALSKI



2

Gdzie te czasy, gdy powraca-
jących do zrujnowanej sto-
licy mieszkańców Mieczy-

sław Fogg wzruszał skomponowa-
ną w 1944 przez Alberta Harrisa
(Aarona Hekelmana) „Piosenką o
mojej Warszawie”... No cóż, „War-
szawo, kochana Warszawo” mało
kto dzisiaj zaśpiewa. I to nie tylko
dlatego, że większość warszawia-
ków to element napływowy, sen-
tymentalnie z miastem niezwią-
zany. Polityczny desant ostatnich
lat sprawił otóż, że decydujący
wpływ na rozwój miasta wywie-
rają ludzie, którzy perspektywicz-
ne losy Warszawy mają głęboko w
dupie, wychodząc z założenia, że
„po nas choćby potop”. 

W powojennym zapale
wszyscy z entuzjazmem
zaakceptowali hasło „Ca-

ły naród buduje swoją stolicę”, cho-
ciaż tym hasłem posłużył się na-
rzucony Polsce przez despotę Stali-
na komunistyczny reżim. Dziś, jak
już wielokrotnie zauważałem w
tym miejscu, obowiązujący trend
można określić raczej sformułowa-
niem „Cały naród rujnuje swoją
stolicę”. Dlaczego? No cóż, stolica
Polski jest obecnie traktowana jak
dziwka. Przede wszystkim ma za-
rabiać jak najwięcej i ogromną
część swoich przychodów oddawać
– niczym jakiemu alfonsowi – bied-
niejszym aglomeracjom. Rzecz jed-
nak w tym, że gmina Warszawa
sama nagle stała się biedna i ob-
darzając inne gminy tak zwanym
janosikowym, nie bardzo jest w sta-
nie związać koniec z końcem, z
czym nie zgodził się – o dziwo –
Trybunał Konstytucyjny, jakkol-
wiek zasygnalizował Sejmowi, że
ustawowe uregulowanie tej kwe-
stii zaczęło wzbudzać niepokojące
kontrowersje. 

Oile janosikowe to jedna mi-
na podłożona pod mia-
stem, o tyle drugą miną są

narastające w astronomicznym
tempie odszkodowania za mienie
prywatne, zagrabione w okresie
PRL. Wydany 26 października
1945 roku dekret Krajowej Rady
Narodowej, działającej pod prze-
wodnictwem Bolesława Bieruta,
przekazał gminie Warszawa wła-
sność wszystkich gruntów, wcho-
dzących w obręb miasta, teoretycz-
nie nie likwidując prywatnej wła-
sności znajdujących się na nich bu-
dynków. W praktyce było jednak
zupełnie inaczej i w efekcie powstał
prawny galimatias, z którym po

ustrojowej transformacji 1989 ani
państwo, ani miasto nie potrafią
się uporać. Warto bowiem przy-
pomnieć, że kolejnym dekretem
KRN zobowiązała właścicieli zbu-
rzonych podczas wojny domów do
ich natychmiastowego odrestau-
rowania na własny koszt, co było
w ówczesnej rzeczywistości nie-
możliwe. Wobec tego odbudowy
dokonywało miasto, przejmując
własność budynków do czasu po-
krycia kosztów renowacji przez
prawowitych właścicieli. 

A prawowici właściciele (a
raczej ich spadkobiercy)
odezwali się dopiero teraz i

dochodząc swych roszczeń drogą
sądową, doprowadzają do ko-

rzystnych dla siebie wyroków.
Tym bardziej, że w wielu wypad-
kach peerelowscy bałaganiarze
nie wpisywali tytułu własności
miasta do księgi wieczystej. W re-
zultacie ocenia się obecnie, że ist-
nieją roszczenia do aż dwóch trze-
cich całości gruntów Warszawy, a
suma odszkodowań może sięgnąć
ponoć 15 miliardów złotych. Na
razie przedwojenni właściciele nie-
ruchomości, roszczący sobie pra-
wa nawet do gruntów pod Sta-
dionem Narodowym i Pałacem
Kultury, wygrywają jeden proces
po drugim, a miasto może tylko
płakać i płacić, nie mówiąc już o
dramatach wielu lokatorów, wy-
rzucanych z mieszkań w odzyska-
nych przez tych pierwszych ka-
mienicach. 

N asze krwawice, wasze ka-
mienice – chciałoby się za-
tem strawestować trochę

inny przedwojenny slogan, przy-
pominając jak wielki był finanso-
wy wkład miasta w odbudowę
zburzonych podczas wojny gma-
chów. Ale w sądach to nie ma naj-
mniejszego znaczenia. Bo nie sen-
tymenty ani sprawiedliwość dzie-
jowa się liczą, jeno tytuły praw-
ne. Daremnie media alarmują, że
już dawno Sejm powinien był
uchwalić ustawę reprywatyzacyj-
ną, która przede wszystkim po-
zwoliłaby za jednym zamachem
uregulować kwestie własnościowe
w stolicy. Taką ustawę wedle swe-
go projektu obiecywali niedawno
posłowie Platformy Obywatelskiej,
ale na obietnicach się skończyło.
Widząc, że jej partyjni koledzy nie

wiedzieć czemu grają na zwłokę,
zdesperowana prezydent Warsza-
wy Hanna Gronkiewicz-Waltz
przesłała do Sejmu własny pro-
jekt reprywatyzacyjny. I to wszak-
że okazało się waleniem głową o
mur. No i uzyskaliśmy pewność,
że ani pochodzący z Gdańska pre-
mier Donald Tusk, ani wychowa-
na w Radomiu marszałek Sejmu
Ewa Kopacz wcale nie chcą roz-
wiązać dramatycznego problemu
stolicy państwa, która poza
wszystkim służy całemu krajowi
jako arena politycznych demon-
stracji, dezorganizujących życia
mieszkańców. Bo jak nie demon-
strują pielęgniarki, homoseksu-
aliści czy zgwałcone kobiety, to
przyjeżdżają z kilofami i mutrami
górnicy albo podpalają samocho-
dy narodowcy wespół z kibicami
drużyn piłkarskich rywalizują-
cych z Legią Warszawa. 

J eśli na dodatek wziąć pod
uwagę, że pół miasta jest roz-
grzebane w związku z nie-

zbędnymi (jak II linia metra!), a
jeszcze bardziej ze zbędnymi inwe-
stycjami (chciwi deweloperzy), to
każdy rozsądny człowiek stwier-
dzi na trzeźwo, że tylko samobój-
ca chciałby odziedziczyć cały ten
burdel. Mimo to „Gazeta Wybor-
cza” sugeruje, że do objęcia posa-
dy burdelmamy aż przebiera no-
gami burmistrz Ursynowa Piotr
Guział, pokazujący HGW czerwo-
ne kartki i urządzający jej pod
oknami demonstracje niechęci.
Jeszcze nie słyszałem z ust Guzia-
ła takiej deklaracji, ale gdyby miał
przejąć spadek po HGW z trady-

cyjnym „dobrodziejstwem inwen-
tarza”, to ja bym na jego miejscu
serdecznie podziękował za taki
inwentarz...

N ie ulega natomiast wąt-
pliwości, że stolicę trzeba
wreszcie wydrzeć z brud-

nych łap partyjnej nomenklatury.
Już tylko bezładne zabudowywa-
nie każdego skrawka terenu (za-
głębie biurowe na Służewcu!), do-
puszczane często w warunkach,
gdy brak miejscowego planu zago-
spodarowania, czyni z miasta ka-
rykaturę. Haniebnych praktyk w
tym zakresie dopuściło się w mi-
nionym dwudziestoleciu wiele
partii – z Unią Wolności, SLD, PiS
i PO włącznie. Rządom politru-
ków usiłuje się przeciwstawić
Warszawska Wspólnota Samo-
rządowa. Ale czy i w jej szeregach
uda się zneutralizować partyjne
uzależnienie? P A S S M I TA

RYS. PETRO/AUGUST
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Podczas tegorocznych Dni
SGGW kampus uczelni od-
wiedziły tysiące warsza-
wiaków oraz młodzieży
chcącej rozpocząć studia
w Szkole Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego. 

Uczelnia przygotowała mnó-
stwo atrakcji dla całych rodzin.
Podczas dwóch dnia (17 i 18 ma-
ja) zaprezentowały się wszyst-
kie wydziały, koła naukowe, or-
ganizacje studenckie, zespoły ar-
tystyczne oraz inne jednostki or-
ganizacyjne pracujące na rzecz
studentów i pracowników na-
ukowych SGGW.

Gościem Dni SGGW był wice-
premier RP, minister gospodar-
ki Janusz Piechociński, który od-
wiedził wszystkie stoiska pre-
zentujące dorobek poszczegól-
nych wydziałów, kół naukowych
i organizacji studenckich. Pre-
mier Piechociński interesował
się nowinkami technologicznymi
wystawianymi na stoiskach oraz
rozwiązaniami wykorzystywa-
nymi w praktyce.

Odwiedzający w tych dniach
naszą uczelnię z zainteresowa-
niem oglądali stoiska wydziało-
we, brali udział w wielu atrak-
cjach przygotowanych przez stu-
dentów, a na centralnym placu
uczelnianego kampusu obejrze-
li mnóstwo pokazów i występów
artystycznych uczelnianych ze-
społów. Jak zwykle ogromnym
zainteresowaniem dzieci i doro-

słych cieszyło się minizoo, poka-
zy wielu różnych zwierząt, w
tym hodowla alpak.

Relację „na żywo” z całego
pierwszego dnia uczelnianego
święta prowadziło Akademickie
Radio Kampus. Natomiast w so-
botę, przez 4 godziny „na żywo” z
kampusu uczelni audycję nada-
wało Radio dla Ciebie. Na ante-
nach obu stacji radiowych wystą-
piło kilkudziesięciu naukowców
i studentów opowiadając o dzia-
łalności Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie.

W trakcie Dni SGGW uczel-
nia zorganizowała konkurs
„Start po indeks”, w którym
wzięli udział tegoroczni matu-
rzyści. Uczestnicy konkursu na-
pisali testy z wybranego przed-
miotu (biologia, chemia, mate-
matyka, geografia, historia, fi-
zyka). Osiemnaście osób – zdo-
bywcy pierwszych trzech miejsc
z poszczególnych przedmiotów
– otrzymał indeksy Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego.

t e k s t  i  f o t o :  w w w . s g g w . p l

Teren budowy już ogro-
dzono blaszanym płotem.
Za kilka dni na skwer przy
ulicy Cybisa dotrze ciężki
sprzęt. Budowa bloku
mieszkalnego, dewelopera
Włodarzewska SA ruszy
pełną parą. 

W ubiegłym tygodniu, w Do-
mu Sztuki przy Wiolinowej od-
było się kolejne już z szeregu spo-
tkań mieszkańców i zarządu
spółdzielni Jary, burmistrza Ur-
synowa Piotra Guziała z Jerzym
Szymańskim prezesem Zarządu
Włodarzewska SA.

Część mieszkańców bloków
otaczających nową inwestycję
wciąż protestuje zarówno prze-
ciwko samej budowie, jak i
utrudnieniom bezpośrednio z
nią związanych. 

Kwestia własności terenu-spo-
sobu jego pozyskania, wydania
pozwoleń na budowę, wytycze-

nie drogi dojazdowej dla wyko-
nawcy inwestycji oraz m.in. wy-
cinka drzew, niedobór miejsc po-
stojowych budzą największe
emocje.

Przypomnijmy pokrótce histo-
rię inwestycji przy Cybisa. 

Włodarzewska SA działkę za-
kupiła bezpośrednio od spadko-
bierców dawnych właścicieli.
Burmistrz Ursynowa, działając
w imieniu mieszkańców i dziel-
nicy zaskarżył decyzję o wydaniu
pozwolenia na budowę do woje-
wody mazowieckiego, który nie
dopatrzył się w niej uchybień.
Podobny finał sprawa miała w
przypadku wyroku sądu admini-
stracyjnego. Sąd przyznał rację
inwestorowi. Żadnych nieprawi-
dłowości nie dopatrzyła się ani
prokuratura ani CBA. 

W swoim wystąpieniu prezes
Jerzy Szymański odpowiadając
na pytania mieszkańców zazna-

czył, iż jest gotów uczynić
wszystko, by sąsiedztwo budowy
było w jak najmniejszym stop-
niu uciążliwe. Między innymi
dlatego do decyzji mieszkańców
pozostawił wytyczenie  dojazdu
na budowę. Wyraził również
chęć przekazania mieszkańcom,
na czas budowy, części miejsc
parkingowych należących do
Włodarzewska SA. Podjął się sfi-
nansowania rewitalizacji ziele-
ni, budowy placu zabaw dla
dzieci i nowych miejsc parkin-
gowych. Wyraził nadzieję, iż
podczas następnego spotkania
zostaną  przedstawione konkret-
ne potrzeby i oczekiwania. 

Liczy na porozumienie z
mieszkańcami osiedla, spodzie-
wa się  przedstawienia  pomy-
słów, propozycji dotyczących za-
gospodarowania terenu wokół
nowo powstającego bloku. 

a r

59 proc. warszawiaków
jest niezadowolonych z
działalności prezydent
Hanny Gronkiewicz-
Waltz – wynika z majowe-
go badania firmy ABR Se-
sta zleconego przez wy-
dawców prasy lokalnej.
To o 9 p. proc. więcej niż
wykazał poprzedni son-
daż, przeprowadzony w
lutym br.

Z 40 do 36 proc. zmniejszył
się odsetek osób, którym polity-
ka obecnej prezydent Warszawy
się podoba. Co ciekawe, w lu-
tym opcję „trudno powiedzieć”

zaznaczyło 11 proc. ankietowa-
nych. W maju niezdecydowa-
nych było tylko 5 proc.

O 13 p. proc. zwiększył się
odsetek osób, które uważają, że
referendum w sprawie odwo-
łania prezydent Warszawy po-
winno się odbyć. Obecnie uwa-
ża tak 47 proc. mieszkańców
Warszawy, przeciwnego zdania
jest 49 proc.

Również o 13 p. proc. zwięk-
szyła się liczba warszawiaków,
którzy w referendum planują
zagłosować za odwołaniem pa-
ni prezydent. Obecnie czerwo-
ną kartkę chce wystawić Han-

nie Gronkiewicz-Waltz już 70
proc. Badanych, którzy dekla-
rują udział w referendum. Tyl-
ko 29 proc. osób chce, by pozo-
stała ona na swoim stano-
wisku.

Warszawska Wspólnota Sa-
morządowa uważa podobnie,
jak większość warszawiaków,
dlatego będzie dążyła do odwo-
łania obecnego prezydenta War-
szawy.

- Nas również, jako mieszkań-
ców Warszawy, oburzają cięcia
w komunikacji, ciągłe podwyż-
ki i brak wizji rozwoju miasta –
mówi szef Warszawskiej Wspól-

noty Samorządowej Piotr Gu-
ział. - Nie możemy pozwolić na
to, by obecny władze miasta da-
lej prowadziły politykę uderza-
nia w warszawiaków poprzez
coraz głębsze sięganie do ich
kieszeni. Miastem zarządzać po-
winni specjaliści od samorządu,
a nie działacze partyjni, którzy
wrażliwą tkankę miejską trak-
tują jako pole eksperymentów
przed przejściem do polityki kra-
jowej.Jak przewidują samorzą-
dowcy, odsetek niezadowolo-

nych z polityki obecnej prezy-
dent Warszawy może się jesz-
cze zwiększyć. - Część osób liczy
na to, że władze miasta się opa-
miętają i nie wprowadzą tak
horrendalnie wysokich opłat za
śmieci, niektórzy liczą na to, że
kolejna podwyżka biletów zo-
stanie odwołana – mówi Piotr
Guział. - Niestety prezydent
Warszawy nie ma pomysłu, jak
znaleźć pieniądze, więc będzie
szukała ich w kieszeniach miesz-
kańców miasta.

Badanie zostało zrealizowane
w dniach 6-9 maja wśród miesz-
kańców Warszawy, którzy są za-
meldowani w stolicy co najmniej
dwa lata. Warunkiem udziału w
badaniu było również kryterium
wiekowe – ankietowano osoby
w wieku 18 lat i więcej. Badanie
zostało przeprowadzone z zacho-
waniem odsetka oddanych kart
do głosowania w poszczególnych
dzielnicach w wyborach samo-
rządowych w 2010 roku.

G r z e g o r z  W y s o c k i

Spada zadowolenie z działalności Hanny Gronkiewicz-Waltz

Równia pochyła prezydent Warszawy

Budowa przy Cybisa rozpoczęta

Trudne rozmowy... Gościnne progi SGGW
Tysiące na terenie kampusu ursynowskiej uczelni

FOTO LECH KOWALSKI
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5

Oferta internetowa do negocjacji
Pokaż, ile płacisz za internet, a zaoferujemy niższą stawkę – tak można
w skrócie podsumować najnowszą ofertę Multimedia Polska. Operator
umożliwił klientom negocjowanie stawek za internet. To pierwsza taka
oferta na rynku.

Spełniło się marzenie wszystkich, którzy chcą decydować o tym, ile zapłacą za inter-
net. Multimedia Polska, drugi pod względem liczby abonentów operator kablowy w kra-
ju, wystartował właśnie propozycją, której dotąd nie zaoferował żaden duży konkurent.
Spółka wprowadziła możliwość wynegocjowania ceny niższej niż u konkurencji. Wystar-
czy, że klient udokumentuje, na podstawie faktury za ubiegły miesiąc, wysokość abo-
namentu, jaki płaci u innego dostawcy.  

- Uruchomiliśmy specjalne mechanizmy promocyjne, które pozwalają klientom ne-
gocjować  niższy abonament za internet, niż płacą u obecnego dostawcy  – mówi Piotr
Styczek, Dyrektor Departamentu Marketingu i Produktów Multimedia Polska. Ile mo-
żemy wynegocjować? To zależy od prędkości posiadanego internetu, wysokości płaco-
nego abonamentu oraz długości umowy, jaką klient będzie chciał zawrzeć z Multime-
dia Polska (12 lub 24 miesiące). Im wyższy abonament i prędkość posiadanego u kon-
kurencji internetu, tym większego rabatu możemy się spodziewać. Jednym słowem, war-
to zrobić powtórkę z teorii negocjacji przed wybraniem się do Biura Obsługi Klienta.

To kolejna oferta Multimedia Polska, która ma przyciągnąć klientów internetowych.
Wcześniej spółka zaoferowała umowy na czas nieokreślony. - Umowy na czas nieokre-
ślony dają klientowi możliwość decydowania o tym, jak długo chce korzystać z usługi,
możliwość 

negocjowania ceny – ile chce płacić. Klient może zdecydować, która opcja jest dla nie-
go bardziej atrakcyjna i wybrać jedną z tych dwóch ofert. – mówi Piotr Stryczek. 

Oferta umów negocjowanych skierowana jest do nowych i obecnych klientów, którzy
nie korzystają z usługi internetowej Multimedia Polska. Więcej informacji można uzy-
skać u Przedstawiciela Handlowego, Wiktora Stępniewskiego, tel. 661-297-820.
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PPoollsskkii ZZwwiiąązzeekk WWuusshhuu,, ddzziiaałłaa-
jjąąccyy oodd 22000011 rrookkuu,, pprrzzeenniióóssłł ssiięę
nniieeddaawwnnoo zz uulliiccyy ZZaaggóórrnneejj nnaa
CCzzeerrnniiaakkoowwiiee ddoo AArreennyy UUrrssyy-
nnóóww.. JJaakkii bbyyłł ppoowwóódd pprrzzeennoossiinn??

DDaarriiuusszz PPiiwwoowwaarrsskkii ((pprreezzeess
PPoollsskkiieeggoo ZZwwiiąązzkkuu WWuusshhuu,, ssęę-
ddzziiaa ii mmiissttrrzz tteeggoo ssppoorrttuu)):: Chcie-
liśmy być jak najbliżej środowi-
ska sportowego. Założyliśmy na
Hirszfelda Ursynowskie Cen-
trum Sportów Walki i liczymy,
że w tak dynamicznie rozwijają-
cej się dzielnicy nie zabraknie
chętnych do uprawiania wushu.
Nie ukrywam, że pani dyrektor
Anita Nasierowska i jej zastęp-
ca pan Piotr Kondratowicz bar-
dzo wspierają naszą inicjatywę. 

IIlluu zzaawwooddnniikkóóww tteejj ddyyssccyypplliinnyy
mmaammyy oobbeeccnniiee ww PPoollssccee??

Zarejestrowanych zawodni-
ków z licencjami mamy 3,5 tysią-
ca, ale wszystkich ćwiczących
jest najprawdopodobniej kilka-
naście tysięcy. Bo są szkoły wal-
ki poza naszym związkiem. My,
oczywiście, kładziemy nacisk na
wushu sportowe. 

JJaakkiiee ssąą zzaalleettyy uupprraawwiiaanniiaa
wwuusshhuu??

WWłłaaddyyssłłaaww KKoozzaakkiieewwiicczz ((cczzłłoo-
nneekk zzaarrzząądduu PPoollsskkiieeggoo ZZwwiiąązzkkuu
WWuusshhuu)):: Zaletą jest różnorod-

ność form ruchu w tym sporcie, w
którym są urozmaicone układy z
tai-chi włącznie. Najważniejsze
zaś, że tu nie ma bariery wieku,
można uprawiać wushu od dzie-
ciństwa do starości. Ja sam aku-
rat zacząłem ćwiczyć, mając 34
lata. W wersji rekreacyjnej ta dys-
cyplina nie wymaga specjalistycz-
nego sprzętu, a więc nie jest od tej
strony kosztowna. Wyrabia za to
samodyscyplinę, uczy opanowy-
wania agresji. Poza tym wushu
zawiera w sobie elementy wielu
innych azjatyckich sztuk walki,
jak judo, kendo, karate. 

AA jjaakkaa jjeesstt rroollaa nnaarrooddoowweeggoo
zzwwiiąązzkkuu??

DDaarriiuusszz PPiiwwoowwaarrsskkii:: Jako
związek przygotowujemy za-
wodników do zawodów mi-
strzowskich. Niedawno odbyły
się w Bukareszcie mistrzostwa
Europy, na których nasi repre-
zentanci zdobyli w sumie, w ka-
tegorii seniorów i juniorów 15
medali, w tym pięć złotych. W
ostatnich trzech latach wywal-
czyliśmy w w MŚ i ME aż 130
trofeów. 

OO ttyycchh ssuukkcceessaacchh ww mmeeddiiaacchh
jjeeddnnaakk nniieezzbbyytt ggłłoośśnnoo......

DDaarriiuusszz PPiiwwoowwaarrsskkii:: Na razie
tak, ale rysuje się całkiem realna

perspektywa włączenia wushu
w formach sportowych do pro-
gramu olimpijskiego. Szanse są
naprawdę bardzo duże, tym
bardziej, że wiceprezydentem
MKOl jest prezydent Międzyna-
rodowej Federacji Wushu –
Chińczyk Zaiqing Yu. Jako dys-
cyplina sportu jesteśmy przez
MKOl już dawno uznani. Przy
okazji igrzysk 2008 w Pekinie
odbył się turniej pokazowy wu-
shu. Światowa federacja zrze-
sza 147 państw, a reprezentan-
ci 70-80 krajów biorą udział w
mistrzostwach globu. Wpraw-
dzie we współzawodnictwie glo-
balnym wciąż dominują Chiń-
czycy, ale reprezentanci innych
państw, również europejskich,
zaczynają odgrywać coraz więk-
szą rolę. Na podium stają często
Wietnamczycy, Indonezyjczycy,
reprezentanci Malezji, Rosji,
Francji, Kanady, USA, Kuby, no
i Polski. 

MMoożżee zzeejjddźźmmyy nnaa cchhwwiillęę zzee
ssppoorrttoowweeggoo OOlliimmppuu ii ppoowwiieeddzz-
mmyy,, jjaakkiiee pprrooppoozzyyccjjee mmaa UUrrssyy-
nnoowwsskkiiee CCeennttrruumm SSppoorrttóóww
WWaallkkii......

HHeennrryykk KKoozzaakkiieewwiicczz:: Chcemy
promować na Ursynowie nie tyl-
ko wushu, lecz także inne spor-

ty walki, takie jak judo i aikido.
Proponujemy zajęcia i dla doro-
słych, i dla dzieci, również tych z
sierocińców, a dodatkowo dla
osób niepełnosprawnych. W tej
chwili odbywają się już treningi
tai-chi dla szermierrzy kadry pa-
raolimpijskiej. Nasz program
chcemy rozpropagować nie tyl-
ko w Warszawie, lecz również
w innych miastach. 

CCzzyy wwaasszzee pprrooppoozzyyccjjee ssppoottyy-
kkaajjąą ssiięę zz dduużżyymm zzaaiinntteerreessoowwaa-
nniieemm??

Oczywiście, najlepiej o tym
świadczyły dwa festiwale tai-chi,
zorganizowane w sali szkoły
wyższewj Vistula na Stokłosach. 

PPaanniiee pprreezzeessiiee,, cczzyy mmóóggłłyy ppaann
zzddrraaddzziićć,, sskkąądd ssiięę uu ppaannaa wwzziięęłłoo
zzaaiinntteerreessoowwaanniiee wwuusshhuu??

Chociaż moim pierwszym
sportem była siatkówka, to jed-
nak w latach osiemdziesiątych
pod wpływem słynnego filmu
„Wejście Smoka” z Bruce’m Lee
w roli głównej zafascynowałem
się azjatyckimi sztukami walki i
to mi do dzisiaj pozostało. Po-
dobnie zafascynowany wushu
jest znany z Polsatu prezenter
pogody Marek Horczyczak, któ-
ry uprawia ten sport od wielu
lat i nawet ma uprawnienia in-
struktora. 

WW nnaajjbblliiżżsszzyy wweeeekkeenndd mmaammyy
ww WWiillaannoowwiiee mmiissttrrzzoossttwwaa PPooll-
sskkii.. JJaakk oonnee bbęęddąą wwyygglląąddaaćć??

DDaarriiuusszz PPiiwwoowwaarrsskkii:: Weźmie
w nich udział około 250 zawod-
ników i zawodniczek, zarówno
w kategorii seniorów, jak i ju-
niorów. Jeśli chodzio o walki
to polecam szczególnie wystę-
py złotego medalisty tegorocz-
nych mistrzostw Europy – Ka-
mila Boszki i Marcina Dymka.
We współzawodnictwie form
warci zauważenia będą:
Krzysztof Rodek, Beata Engel,
Anna Liszcz i Ewa Ciembronie-
wicz oraz inni reprezentanci
kraju. Impreza odbywa się pod
patronatem ambasadroa ChRL
Jian Xujiae i burmistrza Wila-
nowa Ludwika Rakowskiego.
Serdecznie zapraszam, zwłasz-
cza na uroczyste otwarcie w so-
botę o 19.00, gdy zostanie za-
prezentowany tradycyjny ta-
niec smoka.

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

Dariusz Piwowarski i Henryk Kozakiewicz o sztuce wushu

Jacek Borkowski i Tomasz Stockinger dali niezapomniany koncert, jak za dawnych lat 

Z Wilanowa na igrzyska olimpijskie?

Dwa ciacha z Klanu w Domu Kultury

Czym jest wushu?
Wyrosły z chińskich sztuk walki sport po części o charakterze

pokazowym (formy), po części polegający na starciach typu ful-
l-contact. Wushu rozwinęło się w Chinach po 1949 poprzez stan-
daryzację tradycyjnych sztuk walki, rozprzestrzeniając się na ca-
ły świat. W 1990 w Pekinie powstała Międzynarodowa Federa-
cja Wushu, a od 1991 są rozgrywane mistrzostwa świata. Zarów-
no formy (taolu), jak i walki (sanda), przypominające tradycyj-
ny boks chiński, kickboxing i Muay Thai, są uprawiane w Polsce. 

DDoottyycchhcczzaassoowwee mmiissttrrzzoossttwwaa śśwwiiaattaa wwuusshhuu
11999911 Pekin (Chiny)
11999933 Kuala Lumpur (Malezja)
11999955 Baltimore (USA)
11999977 Rzym (Włochy)
11999999 Hongkong (Chiny)
22000011 Erewan (Armenia)
22000033 Makao (Chiny)
22000055 Hanoi (Wietnam)
22000077 Pekin (Chiny)
22000099 Toronto (Kanada)
22001111 Ankara (Turcja)
22001133 Kuala Lumpur (Malezja)

MMiissttrrzzoossttwwaa PPoollsskkii 22001133
ZZeessppóółł SSzzkkóółł nnrr 7799,, uull.. WWiieerrttnniicczzaa 2266 ((WWiillaannóóww))
SSoobboottaa,, 2255 mmaajjaa,, oodd 99..0000
NNiieeddzziieellaa,, 2266 mmaajjaa,, oodd 99..0000

FOTO LECH KOWALSKI

W zielonoświątkową nie-
dzielę (19 maja) Dom Kul-
tury Stokłosy zwabił pu-
bliczność na koncert ma-
gią dwóch nazwisk: Jacek
Borkowski i Tomasz Stoc-
kinger. 

To wystarczyło, żeby mimo
majówkowej pogody, konkuren-
cji kościelnych obchodów i od-
bywającej się w manifestacji w
obronie Telewizji Trwam, miło-
śniczki talentu obu panów nie
miały wątpliwości co wybrać. Sa-
la była pełna (z przewagą pań
oczywiście). Na scenie pojawili
się dwaj amanci, czarujący i uwo-
dzicielscy, jak ongiś Żabczyński i
Bodo, inaugurując działalność
nowego kabaretu „Gentlemen”. 

- Wystąpi najprzystojniejszy
amant w tym kraju – zapowiada-
li się, komplementując i licytując
nawzajem. Panie wpatrzone by-
ły w obu panów jak w obraz. 

W repertuarze - wyłącznie pio-
senki o miłości (innych nie mamy
– zapewnili wykonawcy zaraz na
wstępie). Paniom serca zabiły
jeszcze mocniej. 

Na początek była piosenka z
filmu Lata dwudzieste, lata trzy-
dzieste i wiązanka popularnych
przebojów 20-lecia międzywo-
jennego: Jak za dawnych lat i
Taka noc i walc i ty (z filmu Ma-
newry miłosne), Tyle miłości,
Kiedy znajdę taką żonę (OK),
Bądź moją królewną… Panie
przesyłały uśmiechy i całusy.
Słychać było łomot serc i wes-
tchnienia. 

Jacek Borkowski przypomniał
dwie frywolne piosenki z reper-
tuaru Ludwika Sempolińskiego
(O fleciku, na którym grał pa-
stuszek z królewną i Zgaś lam-
pę). Panie wymownie wierciły
się na krzesłach. A gdy Tomasz
Stockinger zaśpiewał w duecie z
wybraną z sali panią Anią prze-
bój Żabczyńskiego Jak trudno
jest zapomnieć z filmu Zapo-
mniana melodia, moja sąsiadka
i pani Ania z wrażenia prawie
zemdlały.

Potem był stary romans cy-
gański Wysockiego z repertuaru
Aznavoura i piosenki Franka Si-
natry. Panie ukradkiem ocierały

łzy. Przy piosenkach Jana Kacz-
marka z kabaretu Elita i Łazuki z
filmu Małżeństwo z rozsądku
(Miłość złe humory ma), panie
zaczęły przebierać nogami. Na
koniec Jak to dziewczyna Stefa-
na Rembowskiego i piosenki

Wojciecha Młynarskiego (Walc
przedostatni, Absolutnie, Dziew-
częta, bądźcie dla nas dobre na
wiosnę) i wspólny finał (Ja śpie-
wam sobie te balladę. I jest mi
lżej!). Szczytowa euforia. Panie
wstały z miejsc.

Po koncercie, w kuluarach i
na facebooku zaczęły krążyć
opinie: Ależ on boski! Uwiel-
biam obydwu. Przystojniaki.
Niepowtarzalni. Czarujący. Bę-
dę szczera: jak ich widzę, dech
zapiera. Ciepło się robi… w
środku. Takiego duetu jeszcze
nie było. 

Tej egzaltacji do końca nie po-
dzielam. Owszem, doceniam
kunszt aktorski i profesjonalizm
obu panów, ale obu widziałem
już w lepszej formie i wiem na
co ich stać. Za nagrania piose-
nek 20-lecia Jacek Borkowski
został laureatem Złotego Liścia
Retro’2012, a Tomasz Stockin-
ger jest nominowany do Tego-
rocznego Złotego Liścia na X
OFPR, choć jeszcze o tym nie
wie. Tym razem miałem jednak
wrażenie, że panowie, pewni
swoich nazwisk i niekwestiono-
wanych osiągnięć, nieco spuści-
li z tonu. Program był chyba nie-
co niedopracowany i niespójny,
konferansjerka, taka niby na lu-
zie, trochę przefajnowana. Pa-
nowie chyba nie muszą się miz-

drzyć i opowiadać dowcipy z
brodą, żeby podbić publiczność.
Mają inne atuty. Tomasz S. w
starych piosenkach, gdy śpie-
wał je z Ewą Kuklińską wyda-
wał mi się lepszy, teraz w lirycz-
nych piosenkach był dla mnie
zbyt ostry, w niektórych stracił
swój wdzięk osobisty i delikat-
ność, choć być może kobiety bę-
dą go wolały w tej nowej wersji
macho. Oczywiście jako rasowi
profesjonaliści improwizowali
na najwyższym poziomie, z
wpadkami dawali sobie radę,
wokalne niedoróbki z rozbraja-
jącym uśmiechem obracali w
żart, a dziury zgrabnie łatali. By-
li naturalni i spontaniczni, choć
tym razem nie wspięli się na wy-
żyny. Usprawiedliwieniem mo-
że być tylko fakt, że w nowym
programie wystąpili po raz
pierwszy. Rzecz jasna, tę szczyp-
tę dziegciu dodałem przez zwy-
kłą zazdrość, bo też chciałbym
mieć takie powodzenie u dam.
Bo program, mimo wszystko,
bardzo mi się podobał.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i  
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Jeszcze kilka tygodni te-
mu pisaliśmy, że na Ursy-
nowie powstanie Park
imienia Cichociemnych. 

Pomysłu burmistrza Piotra
Guziała nie zaakceptowali jed-
nak radni miasta, którzy tłuma-
czą między innymi, że mieszkań-
cy Ursynowa przywykli do starej
nazwy tego miejsca. Póki co, nie
ma Parku imienia Cichociem-
nych, jest za to Ursynowski Dzień
Cichociemnych.

W minioną niedzielę na
przedpolu Lasu Kabackiego, w
rejonie Góry Trzech Szczytów,
zwanej także potocznie Górką
Kazurką, z okazji Dorocznego
Zlotu Cichociemnych odbył się

piknik edukacyjny o charakte-
rze militarno-historycznym pod
hasłem Ursynowski Dzień Cicho-
ciemnych.

Impreza obfitowała w wiele
rzadko spotykanych atrakcji, co
przełożyło się na bardzo liczną
frekwencję. Były między innymi
wojskowe samochody i quady,
prezentacja uzbrojenia żołnie-
rzy GROM, zawody łucznicze,
pokaz ratownictwa drogowego i
sztuk walki, czy symulacja przej-
ścia przez zadymione pomiesz-
czenie. Nie zabrakło także tra-
dycyjnej grochówki z wojskowe-
go kotła i harcerskiego ogniska.

Komandosi pochwalili się
swoimi nowymi, bo otrzymany-

mi raptem kilka miesięcy
temu opancerzonymi
HMMWV w wersji
M1165A1. Na piknik gro-
mowcy zabrali ich kilka,
w różnym wariancie
uzbrojenia, od wielkokali-
browego Manroy M2 po
granatniki HK GMG
40mm. Zapewniono moż-
liwość atrakcyjnej prze-
jażdżki HMMWV oraz qu-
adami. Kierowcy tych
ostatnich widać, że posie-
dli umiejętność ich ekstre-
malnego „ujeżdżania”, te-
renowa dynamiczna jaz-
da z gościem na pokładzie
robiła wrażenie.

Grom zaprezentował
również mały pokaz
własnego arsenału, po-
czynając od pistoletów,
po karabinki automa-
tyczne, a na granatni-
kach kończąc. Równie
ciekawa była prezenta-
cja uzbrojenia historycz-
nego, w tym różne wa-
riacje specjalnego dopo-
sażenia dla rodziny AKM
czy Tantal.

Największą atrakcją
pikniku były jednak
skoki spadochronowe
w wykonaniu pięciu
operatorów GROM i
czterech operatorów
policyjnej grupy BOA.
Żołnierze skakali z wy-
sokości 1500 metrów ze
śmigłowca Mi-8 W3.

Ze względu na ogromne za-
interesowanie mieszkańców,
piknik na stałe wpisze się w ka-
lendarz dzielnicowych imprez.
Jak zapowiada burmistrz Piotr
Guział, nadal będzie zabiegał o
utworzenie parku pomiędzy La-
sem Kabackim, a górą Trzech
Szczytów i nadanie mu imienia
Cichociemnych Spadochronia-
rzy Armii Krajowej.

Przypomnijmy, że 12 marca
na wniosek Zarządu Dzielnicy
Ursynów Rada Dzielnicy podję-
ła uchwałę w sprawie podjęcia
działań na rzecz utworzenia i
nadania nazwy parkowi imienia
Cichociemnych Spadochronia-
rzy Armii Krajowej. Niestety Ra-
da m.st. Warszawy do dzisiaj nie
podjęła żadnej decyzji w tej spra-
wie i to pomimo, że stosowny
projekt uchwały zaopiniowany
przez merytoryczne komórki

Urzędu Miasta trafił do prze-
wodniczącej Rady Warszawy.

– Niestety, radni PO w Radzie
Warszawy nie poparli wprowa-
dzenia do porządku obrad ostat-
niej sesji projektu uchwały w
sprawie nadania parkowi imie-
nia Cichociemnych Spadochro-
niarzy Armii Krajowej. Wydawa-
łoby się, że jest to sprawa nie bu-
dząca kontrowersji i powinna zy-
skać aprobatę wszystkich partii
politycznych. Tak się nie stało,
bowiem radni rządzącej mia-
stem partii nie mogą pogodzić
się z myślą, że inicjatywa po-
wstania parku tematycznego
upamiętniającego elitę Polskich
Sił Zbrojnych z czasów II wojny
światowej, wyszła od władz Ur-
synowa – powiedział burmistrz,
Piotr Guział.

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

Czy powstanie park im. Cichociemnych na Ursynowie?

Uderzył GROM...

Po odwołaniu w ubiegłym
roku wieloletniego preze-
sa Andrzeja Stępnia w ur-
synowskiej SM Przy Me-
trze zapanowała euforia.
Miał zostać sporządzony
bilans otwarcia, a nękana
przez sądowych komorni-
ków spółdzielnia miała
wyjść na finansową pro-
stą. Prawdopodobnie jest
gorzej niż było.

Wokresie społecznego
buntu, który dopro-
wadził do odwoła-

nia poprzednich władz SM Przy
Metrze, redakcja naszego tygo-
dnika zasypywana była wprost
informacjami o sytuacji w spół-
dzielni, wadliwej pracy ówcze-
snego zarządu, jak również bez-
czynności rady nadzorczej zobo-
wiązanej do kontrolowania dzia-
łalności członków spółdzielczej
władzy wykonawczej. Zamieści-
liśmy szereg publikacji dających
społeczeństwu obraz tego, co
dzieje się w SM Przy Metrze. Po
zmianie władz z dnia na dzień
nastąpiła cisza. Cisza w spół-
dzielni zwykle oznacza spokój,
ład i porządek, więc nie było po-
wodów, aby kierować na budy-

nek przy ul. Lanciego 12 okula-
ry naszych redakcyjnych lunet.

Jednakowoż podczas wę-
drówek po Ursynowie w
nasze ręce wpadła ponie-

wierająca się na chodniku kopia
zbiorowego pozwu, który prze-
ciwko SM Przy Metrze wniósł do
sądu Miejski Rzecznik Konsu-
mentów na wniosek 25 człon-
ków spółdzielni (ich liczba z
upływem czasu prawdopodob-
nie zwiększyła się). Spór dotyczy
osób, które nabyły lokale oraz
miejsca postojowe w inwestycji u
zbiegu ul. Belgradzkiej i Al. KEN.
Budynek został oddany do użyt-
kowania z wielomiesięcznym
opóźnieniem, co, zdaniem wnio-
skodawców, naraziło ich na po-
ważne straty finansowe. Strona
pozwana, czyli zarząd spółdziel-
ni, zaproponowała wnioskodaw-
com podjęcie mediacji, jednak
propozycja została odrzucona
(pismo do sądu okręgowego z
dnia 17 grudnia ub.r.). Według
nie potwierdzonych oficjalnie in-
formacji, pochodzących z wia-
rygodnego źródła, przegranie
procesu może kosztować SM
Przy Metrze, wraz z odsetkami,
nawet 8 mln zł. Redakcja formu-
łuje obecnie katalog pytań do za-
rządu spółdzielni w trybie usta-
wy Prawo prasowe, na które po-
winniśmy otrzymać odpowiedź
w ciągu 14 dni. 

To, że członkowie SM
Przy Metrze wystąpili
przeciwko swojej ma-

cierzystej spółdzielni z roszcze-
niami nie dziwi. Osoby te słusz-
nie czują się poszkodowane i
mają legitymację do dochodze-

nia swoich praw w sądzie. Dzi-
wi jednak, i to bardzo, że wśród
wnioskodawców znajdują się
trzy osoby, które są urzędujący-
mi członkami rady nadzorczej, z
przewodniczącym tego gre-
mium na czele. Jest to sytuacja
kuriozalna ocierające się o skan-
dal. Występują bowiem prze-
ciwko organowi wykonawcze-
mu spółdzielni (zarząd) osoby,
które działalność tegoż organu
kontrolują (rada nadzorcza).
Ewidentnie występuje tu kon-
flikt interesów, ponieważ kon-
trolne obowiązki członków rady
nadzorczej stoją w sprzeczności
z ich interesami jako powodów.
Istnieje więc uzasadniona oba-
wa, że informacje pozyskiwane
w związku ze sprawowanymi
funkcjami, w tym m.in. doty-
czące strategii i taktyki zarządu
prowadzenia spraw sądowych,
mogą być przez te osoby wyko-
rzystywane w procesach jakie
wytoczyli spółdzielni. Nikt nie
ujmuje osobom tym - jako człon-
kom - prawa do dochodzenia
swoich praw przeciwko macie-
rzystej spółdzielni w sądzie, ale
w momencie podpisania się pod
zbiorowym pozwem powinny
one niezwłocznie albo zrzec się
swoich mandatów w radzie nad-
zorczej, albo też zawiesić cza-
sowo swoje powództwa. Nieste-
ty wniosek w tej sprawie wnie-
siony w lutym przez trzy osoby,
w tym przez sekretarz rady nad-
zorczej, pozostały bez echa. Z
naszych informacji wynika, że
na zbliżającym się dorocznym
walnym zebraniu członków za-
interesowani mają zamiar po-

nownie kandydować do rady
nadzorczej.

Sytuację finansową SM
Przy Metrze dodatkowo
pogarsza niekorzystny

wyrok sądu apelacyjnego w
sprawie, którą wytoczyło spół-
dzielni m.st. Warszawa o zapła-
tę zaległości z tytułu użytkowa-
nia wieczystego gruntów. Rosz-
czenie miasta, które uznał sąd,
opiewało na ok. 3 mln zł, łącznie
z odsetkami może przekroczyć 5
mln. Wyrok jest prawomocny.
Konkrety dotyczące wysokości
roszczeń przeciwko SM Przy Me-
trze podamy do wiadomości pu-
blicznej po udzieleniu przez za-
rząd spółdzielni odpowiedzi na
nasze pytania. 

Kłopoty finansowe może
mieć także świetnie ra-
dząca sobie dotychczas

inna ursynowska spółdzielnia
mieszkaniowa Osiedle Kabaty.
Dowiedzieliśmy się, że Zarząd
Gospodarki Nieruchomościami
m.st. Warszawy żąda od tej spół-
dzielni, pod rygorem egzekucji
komorniczej, wniesienia do de-
pozytu miasta 7,6 mln zł z tytu-
łu zobowiązania zawartego w
akcie notarialnym z 1997 r., w
którym przedstawiciele tej spół-
dzielni nieopatrznie zobowiąza-
li się do zaspokojenia ewentual-
nych roszczeń byłych właścicie-
li spółdzielczych gruntów we
własnym zakresie. Roszczenie
takie wystąpiło. Konkrety doty-
czące również tej sprawy poda-
my po otrzymaniu oficjalnej od-
powiedzi od zarządu SMB Osie-
dle Kabaty.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww oorraazz 
UUrrzząądd MMaarrsszzaałłkkoowwsskkii 

WWoojjeewwóóddzzttwwaa PPooddllaasskkiieeggoo
sseerrddeecczznniiee PPaańńssttwwaa zzaapprraasszzaajjąą  nnaa

DNI PODLASIA 
w dniach 5 i 6 czerwca

W czasie imprezy zostanie zaprezentowane bogactwo
kulinarne regionu podlaskiego. Swój udział zapowiedzieli
masarnia „Europa” z Rajgrodu, pasieka „Bartnik Sokolski” z
Sokółki, ciastkarnia „Andraka” z Suchowoli, „Dary Natury” z
Korycina, serowarnia Agnieszki Gremzy z Korycina oraz
gospodarstwa agroturystyczne, które wystąpią z ofertą
wypoczynku.

Restauracja „Szlachecka” ugotuje największy na Ursynowie
gar zupy regionalnej wg receptur kuchni podlaskiej.

Dni Podlasia odbędą się obok restauracji Szlachecka, ul. al.
KEN 95/97 (okolice stacji Stokłosy), w godzinach 11.00-19.00.

Nasza gazeta objęła Dni Podlasia patronatem prasowym.
a r

SM Przy Metrze nadal boryka się z milionowymi roszczeniami

Zbiorowy pozew ze skandalem w tle
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W miniony weekend pod-
konstancińskie Gassy za-
stąpiły na chwilę Ulanów
(u ujścia Tanwi do Sanu)
jako stolica flisactwa pol-
skiego. 

Do nabrzeża Wisły przycumo-
wały i pychówki, i żaglówki wy-
glądające jak przed wiekami. Na
brzegu można było się raczyć
tradycyjnymi przysmakami jak
barszcz chrzanowy i buraczane

powidła. A wszystko to odbyło
się w obrębie II Flis Festiwalu,
który otworzyli burmistrz lewo-
brzeżnego Konstancina-Jezior-
ny Kazimierz Jańczuk i bur-
mistrz znajdującego się na prze-
ciwległym brzego Karczewa –
Andrzej Stański. 

Oprócz niezwykle atrakcyjnej
parady łodzi żaglowych, którym
sprzyjał silny wiatr, publiczność
mogła się znakomicie pobawić

na pikniku, na którym przygry-
wały między innymi orkiestry lu-
dowe w historycznych strojach. 

Gościem honorowym była
Magdalena Międzobrodzka,
starszy kustosz Muzeum Żup
Solnych w Krakowie, która zor-
ganizowała w 2000 roku spływ
soli od Wieliczki Wisłą poprzez
Brdyujście do Bydgoszczy, na-
wiązując do pięknej flisackiej tra-
dycji. m p Ósmego czerwca o godz. 10-

tej przy ulicy Marynarskiej
2/6 w Warszawie odbędzie
się kolejny już Piknik z Na-
uką i Zdrowiem, organizo-
wany przez LXV LO z Od-
działami Integracyjnymi
im. gen. Józefa Bema, przy
współpracy uczelni, funda-
cji, firm i przyjaciół liceum. 

Wykonywane będą przesie-
wowe badanie USG wśród dzie-
ci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat,
w ramach akcji organizowanej
przez Fundację Ronalda McDo-
nalds’a „Nie nowotworom u
dzieci”. Badanie, którego koszt
wynosi około 260 złotych tu
można wykonać bezpłatne!
Wyższe uczelnie, w tym Cen-
trum Nauki Kopernik w specjal-
nym namiocie odsłoni nieco-
dzienne tajniki wiedzy. 

Dzieci będą mogły: wziąć
udział w turnieju szachowym,
przewidziane nagrody, a także
obejrzeć mecz piłki nożnej, zor-
ganizowany przez klub sportowy
Wilczki. Uczestnicy także otrzy-
mają bardzo cenne nagrody!!! 

W Miasteczku Rycerskim po-
jawią się z bohaterowie z pola
Grunwaldu, odbędzie się  poje-
dynek rycerski. 

Maluchy będą mogły poma-
lować twarze i przeobrazić się
w bajkowe postacie lub zrobić
rapsy i ugładzić czuprynę. W
Szpitalu Pluszowego Misia
można będzie sprawdzić zdro-
wie ulubionej maskotki. 

Spotkanie z Aniołami sypią-
cymi brokatem? Co jeszcze nie-
biańskiego Wam pokażą, to nie-
spodzianka! W tracie imprezy
będzie można zakupić produkty

ekologiczne dostarczone przez
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego. Przepiękną cerami-
kę i rzemiosło rękodzielnicze tak-
że będziecie mogli podziwiać, a
sami wykonać coś niezwykłego?
Nagrody czekają! 

Dorośli będą mieć możliwość
pomiaru ciśnienia, gęstość ko-
ści, poziomu cukru oraz nauczyć
się udzielania pierwszej pomocy 

Dodatkową atrakcją będzie
„najzdrowsze śniadanie świata”
zrobione z produktów EKO. Im-
prezę poprowadzi Łukasz Grass!
Wszystkie atrakcje są bezpłatne!
Honorowy patronat nad impre-
zą objął m.in. Krajowy Konsul-
tant Zdrowia Publicznego. 

I jeszcze coś ekstra! Bezpłatne
bilety na przedstawienie w te-
atrze Guliwer i nie tylko…?

M M

To tytuł corocznej wysta-
wy, której pomysłodawcą i
organizatorem od 18 lat
jest Centrum Łowicka.
Najbliższa edycja wystawy
odbędzie się w dniach 22
maja - 13 czerwca.

Pokazane są tu najnowsze
projekty i inwestycje, w tym:

- obiekty użyteczności publicz-
nej (biurowce, centra finansowe
i handlowe, obiekty

kultury, sportowe i szkolne);
- osiedla mieszkaniowe, do-

my jednorodzinne;
- plany zagospodarowania

przestrzennego;
- przykłady rewitalizacji sta-

rych budynków;
- projekty wyróżniane w kon-

kursach architektonicznych;
- projekty koncepcyjne.
Już po raz czwarty prezento-

wane są wybrane dyplomy stu-
dentów Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej zwią-
zane z Warszawą.

W trakcie Planów odbywają
się warsztaty Akademii Małego
Architekta dla najmłodszych w
formie zabawy, służące zapozna-

niu się z pojęciami związanymi z
miastem, domem i jego najbliż-
szym otoczeniem.

Ponadto prezentowane są ma-
kiety, animacje i filmy, w tym
zrealizowany przez nas „Wnę-
trze architekta” o Stefanie Kury-
łowiczu, Magdalenie Staniszkis
i Marku Budzyńskim.

Trwałym śladem po każdej wy-
stawie i ważnym dokumentem
zmian oraz rozwoju miasta jest
liczący ponad 150 stron katalog,
wydawany w dwóch wersjach ję-
zykowych, polskiej i angielskiej. 

„Plany Na Przyszłość” to jedy-
ny od lat przegląd projektów, in-
westycji i planów zagospodaro-

wania pokazujący wizję Warsza-
wy i kierunki rozwoju prze-
strzennego miasta i aglomeracji
w najbliższej przyszłości. W cią-
gu 17. edycji wystawy pokaza-
no ponad 1600 warszawskich
inwestycji.

Przy organizacji wystawy Cen-
trum Łowicka współpracuje z Biu-
rem Architektury i Planowania
Przestrzennego m.st. Warszawy.

Wystawę objęła honorowym
patronatem Prezydent m.st. War-
szawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Wystawa cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem i uzna-
niem architektów (bardzo licznie
goszczących na wernisażu), in-
westorów, licznie odwiedzają-
cych ją mieszkańców naszego
miasta, mediów i władz, które
doceniają jej opiniotwórczy i
edukacyjny charakter oraz ideę
propagowania miejskiej polityki
przestrzennej i inwestycyjnej. 

Biblioteka Uniwersytecka, ul.
Dobra 56/66.

Wystawa czynna od 22 maja
do 13 czerwca w godz. 10:00-
20:00.

Wstęp wolny! M M

Gassy flisacką stolicą

SEMP szuka zawodników do drużyny seniorów!
W ursynowskim klubie sportowym SEMP tworzona

jest pierwsza w dzielnicy profesjonalna seniorska druży-
na piłkarska. Drużyna ta powstaje w oparciu o wychowan-
ków SEMP-a z Mazowieckiej Ligi Juniorów Starszych,
konieczne jest jednak jej wzmocnienie. Plan zakłada, że
zostanie ona zgłoszona do najbliższych rozgrywek na
sezon 2013/14 i już od września wystartuje w rozgryw-
kach B klasy.

WWaarruunnkkii pprrzzyyjjęęcciiaa zzaawwooddnniikkóóww::

– rok urodzenia nie wcześniej niż 1992,
– zgłoszenie drogą mailową na adres

www.semp@semp.com.pl należy podać: imię i nazwi-
sko, datę urodzenia, pozycję na boisku i przebieg dotych-
czasowej kariery sportowej najpóźniej do 31 maja,

– udział w planowanych w okresie 10-24 czerwca zajęciach selekcyjnych,
– udział w obozie przygotowawczym w terminie 8-18 sierpnia (koszt wyjazdu 1200 zł),
– posiadanie ważnych badań lekarskich (karta zdrowia sportowca).

Ursynalia 31 maja – 2 czerwca
Ursynowskie święto studentów organizowane na terenach SGGW jest już od kilku lat jednym z

największych festiwali rockowych nie tylko w kraju, ale także i na świecie. Specjalnie na Ursynów
zjeżdżają młodzi ludzie z całej Europy, gdyż zapraszane zespoły, to ścisła czołówka ciężkiego
grania. W zeszłym roku wystąpili między innymi Limp Bizkit, Nightwish czy legendarny już Slayer.
W tym roku lista wykonawców wygląda równie ciekawie, zagrają klasyczne formacje ZZ Top i
Motorhead, a dla fanów nowszych brzmień wystąpi HIM. Przewidziane są też koncerty Huntera,
Jelonka, Mesajah, Luxtorpedy czy Chemii.

Spotkanie „Co dalej z linią 195”
Od 1 czerwca br. linia 195, mimo, że nie została zlikwi-

dowana, zmienia trasę łącząc Ursynów z Górnym Moko-
towem. Jeżeli korzystasz z linii 195, uważasz, że po-
winna ona powrócić na trasę Ursynów - Trakt Królewski,
masz czas i pomysły jak to zrobić, zapraszam na otwar-
te spotkanie w ursynowskim Ratuszu (al. KEN 61) w sa-
li 136, w najbliższy poniedziałek, 27 maja o godz. 18.00.

Na spotkaniu podsumuję co udało zrobić się do tej po-
ry w sprawie obrony linii 195 oraz zbierzemy i przedys-
kutujemy pomysły na dalsze działania.

Jeżeli wiesz, że ta informacja zainteresuje Twoich
przyjaciół, sąsiadów, proszę przekaż im ją.

Jeżeli jest to możliwe proszę o potwierdzenie udzia-
łu w spotkaniu: pawel.lenarczyk@vip.wp.pl lub 
tel. 501 505 912.

P a w e ł  L e n a r c z y k
R a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

Plany Na Przyszłość

Wielki Piknik Rodzinny
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To jest zapewne felieton numer gdzieś pomiędzy 150-200. Bardziej 200. Nie
liczę. Ja w ogóle siebie nie dokumentuję. Życie moje płynie bez dokumen-
tacji innej, niż to co publicznie wypowiedziane, napisane, opublikowane. 

Kto uważniej mnie czyta, ten wie, że Tusk nie jest moim bohaterem. Podobnie jak
dzisiejsza polityka. Nie tylko krajowa. Chociaż, przyznam szczerze, wolę politykę kra-
jową niż lokalną. Krajowa jest pod ściślejszą kontrolą. Nie ma już tam aż takich przekrętów, jak w sa-
morządach. Zwłaszcza w zatrudnieniu. Chociaż oczywiście są. Ponad poziom, który uczciwi patrioci
mogliby tolerować. To przytyk wobec czytelników. Przepraszam. Prawdziwy. Nie wierzycie już Państwo,
że tę gównianą politykę można zmienić. Że można wyrzucić na śmietnik partie, które są biurami za-
trudnienia swoich. Że polityka może czemuś istotniejszemu służyć, niż interes samych polityków. Stra-
ciliście, w większości, wiarę, że polityka mogłaby służyć dobru wspólnemu. I to jest ta mała cząstka Wa-
szej winy za zło, które nas w domenie publicznej osacza. Wiary nigdy nie wolno tracić. Także europej-
ska polityka jest dość dzisiaj gówniana. Przepraszam za słowo. Szczere. To mnie ratuje, jak myślę. 

Ja, z zasady jestem demokratą, czyli bliżej mi do lewicy niż prawicy. Dzisiaj wybieram jednak,
w europejskiej polityce, bardziej trzeźwość Camerona i Merkel niż fantasmagorie Hollanda. Bar-
dziej politykę konserwatystów niż socjalisty. Smutno mi. Wolałbym Hollanda trzeźwiejszego.
Zwłaszcza wobec imigrantów i wobec EUROPY. Myślę tak sobie, i daję temu wyraz, także tu, w PAS-
SIE, że Europa, która po wielu okrutnych dla siebie doświadczeniach wybrała otwartość, toleran-
cję, równość, spójność – ma prawo domagać się od tych bardzo wielu ludzi, którzy tu przyjeżdża-
ją, by uszanowali ten wybór. Jest różnie. Jedni szanują. Inni nie. Więc ja mówię, kto nie chce usza-
nować tego europejskiego wyboru, że np. kobieta jest takim samym człowiekiem w swoich prawach
wobec Boga i Społeczeństwa jak mężczyzna, to niech wraca tam, skąd przybył. Proste? 

Dlaczego dziennikarka europejskiej stacji te-
lewizyjnej w Teheranie ma mieć chustą nakry-
tą głowę, kiedy muzułmanin w Europie prote-
stuje przeciw temu, by jego kobieta musiała
zdjąć taką chustę w Europie? W imię jakich ra-
cji od ludzi, którzy chcą korzystać z europej-

skiego dorobku kultury, mamy z tego dorobku rezygnować? Nie odpowiada – niech wracają. Prze-
kaz powinien być jasny. To nasza kultura. Jesteśmy dumni z tej kultury. Nie damy się w imię jej war-
tości szantażować tym, którzy ją gwałcą. To faszyzm? 

Tusk jest problemem dla Polaków, bo jest nijaki. Płynie, w dobrych wciąż dla swoich rządów oko-
licznościach, jak korek po wzburzonej wodzie. Gdzie go zaniesie, tam będzie. Nie ma pomysłu na
cel. Nie interesują go działania dla uzyskania sterowności. Po co ster, skoro cel dla niego nieokre-
ślony? To jest właśnie ta ciepła woda w kranie. Dopóki Europa za nią płaci.

Tak już kiedyś było w Polsce. W PRL. We wczesnych latach 70. rozumniejsi w kręgu władzy wie-
dzieli, że potrzeba nam reform. Uznawali geopolitykę. Mieli świadomość, że nie ma co marzyć, by
się wyzwolić spod dyktatury Sowietów. Proponowali reformę WOG’ów. Wielkich socjalistycznych,
czyli państwowych korporacji, które jednak, podzielone, zmuszone byłyby do konkurowania ze so-
bą. Przegrali. Zachodnie pieniądze płynęły wartko. 

Tusk jest jak Gierek. Ma łatwe pieniądze. Ciepła woda zastępuje reformy. 
Ale czai się Kaczyński. Ze swoimi mgłami, bratanicą Martą z setkami tysięcy polskich złotych od

polskiego państwa i milionami nie wiadomo skąd, z Macierewiczem, Hofmanem i takimi jak oni.
Bazują na przegranych. Usprawiedliwiają swe porażki niesprawiedliwością systemu. Który, zresz-
tą, jest niesprawiedliwy. Więc?

Tusk rządzi 6 lat. Ma silną pozycję w Europie. To dobrze. Ale tu pływa. Jak korek w ciepłej wo-
dzie. Na europejskich pieniądzach. Kraju, mentalnie rozdartego miedzy Wschodem a Zachodem
nie reformuje. Boi się reform. Po co zatem jest?

W polskiej polityce nie mam kogo wybrać. Dla mnie to dramat. Zawsze byłem publiczny. W tym
znaczeniu, że zawsze, od dziecka, jakkolwiek to dziwne dla wielu, myślałem bardziej o sprawach
większych niż mniejszych. A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l

a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

RESET Andrzej Celiński

Tusk, ale nie tylko on

„Tusk jest jak Gierek. Ma
łatwe pieniądze. Ciepła
woda zastępuje reformy”

� MOTO-PASSA � MOTO-PASSA �

W najbliższy weekend, już
od jutra, mieszkańców
naszych okolic, a w szcze-
gólności Czytelników MO-
TO-PASSY, zaprasza jak
zawsze gościnny salon
Renault Warszawa przy
ulicy Puławskiej. To już
kolejna edycja przygoto-
wanej specjalnie dla nas
oferty, tym razem zwią-
zanej z premierą w gamie
Renault, nowatorskiego
modelu Captur.

„Premiera roku”, czy „Nowe
Renault Captur - miejski crosso-
ver, jakiego do tej pory nie zna-
łeś!” to określenia, które mówią
wiele o tym nowym modelu.
Jednak o prawdziwym charak-
terze auta, a raczej o jego duszy
mówi hasło przewodnie kam-
panii reklamowej nowego Cap-
tura – w Anglii jest to „Capture
The Day” jako analogia do ła-
cińskiego „Carpe diem” (chwy-
taj dzień), w Polsce jest to „Żyj
pełnią Życia”, możemy więc
wyobrazić sobie obietnicę prze-
życia wielu wyjątkowych chwil
dzięki temu właśnie modelowi. 

Spróbuję nieco pełniej przy-
bliżyć zarówno samą nowość,
jak i przygotowaną na najbliż-
sze dni specjalną ofertę nasze-
go sąsiada – salonu Renault
Warszawa przy ulicy Puławskiej
621b. 

Dziś, na chwilę przed oficjal-
ną premierą, wiemy już niemal
wszystko o najnowszym dziec-
ku francuskiej marki. Captur to
pojazd łączący w sobie zalety i
cechy trzech rodzin pojazdów.
Wysoko umieszczone miejsce
kierowcy, dające bardzo dobrą
widoczność oraz zwiększony
prześwit, duże koła i osłony dol-
nej części nadwozia, to cechy
typowe dla samochodów typu
SUV, ale bez ich agresywności.
Przestronne wnętrze i duże
możliwości jego konfiguracji
charakterystyczne dla VAN-ów,
ale połączone ze zdecydowaną
osobowością. Zwrotność, dyna-
mika i przyjemność płynnego
prowadzenia, jak w autach
kompaktowych, przy znacznie
większej przestronności. 

W tym pojeździe projektan-
tom udała się trudna sztuka po-
łączenia wyjątkowej stylistyki
oraz funkcjonalności. Duży,
ustawny bagażnik, modularna
przesuwana tylna kanapa, in-
nowacyjne, zamykane schowki
z dużą wysuwaną z deski roz-

dzielczej szufladą oraz duży
prześwit w praktyczny sposób
uprzyjemnią każdą podróż.
Szeroka możliwość konfigura-
cji i personalizacji wnętrza mo-
że podkreślić indywidualny styl
użytkownika. Dobrze wykoń-
czone, barwne wnętrze i boga-
ta oferta opcji, obejmuje liczne
warianty wzorów i kolorów ta-
picerek, które właściciel pojaz-
du może samodzielnie uprać
lub dowolnie wymieniać! Do
tego należy dodać wyposaże-
nie na miarę wyższego segmen-
tu. Karta Renault „handsfree”,
którą wystarczy tylko mieć przy
sobie, by otworzyć i zamknąć
auto lub uruchomić silnik, ka-
mera i radar cofania czy system
Renault R-Link, nowo wprowa-
dzany, wbudowany multime-
dialny tablet dotykowy z dostę-
pem do Internetu. Dopełnie-
niem wyjątkowego wyglądu
jest niespotykane dwukoloro-
we nadwozie, podkreślające
mocną osobowość Nowego Re-
nault Captur. 

Opisując nowy model Re-
nault nie sposób nie wspomnieć
o całkowicie nowej gamie silni-
ków z rodziny Energy Tce „ro-
dem z Formuły 1”. Nowe silni-
ki wyposażone są w system
Stop & Start oraz nową, auto-
matyczną skrzynię biegów z po-
dwójnym sprzęgłem - EDC, któ-
ra będzie montowana do wy-
branych z nich. Nowe silniki
modelu Captur produkowane
są w technologii downsizingu,
czyli takiej, gdzie wszystkie
działania zmierzające do
zmniejszenia pojemności sko-
kowej silnika bez obniżania je-
go mocy, prowadzone są w ce-
lu zmniejszenia zużycia paliwa
przy zachowaniu tej samej mo-
cy. Zastosowany w nowych sil-
nikach system Energy Smart
Management (ESM) pozwala
na odzyskiwanie za pośrednic-
twem alternatora energii przy
zwalnianiu i hamowaniu oraz
gromadzeniu jej w akumulato-
rze. Urządzenia pobierające
prąd (układ ogrzewania, oświe-
tlenie, radioodtwarzacz, itp.)
są wówczas bezpośrednio zasi-
lane z akumulatora, co ma
wpływ na zmniejszenie zuży-
cia paliwa. Zmagazynowana

energia może być również wy-
korzystywana do ponownego
uruchomień silnika. Dodatko-
wo nowatorska technologia
optymalizowania temperatury
pracy silników umożliwiająca
ich szybsze nagrzewanie i utrzy-
mywanie w najwłaściwszym za-
kresie, co ma na celu zwiększa-
nie ich sprawności i żywotności
przy dalszym minimalizowaniu
apetytu na paliwo i zmniejsza-
niu emisji spalin. Większość z
nowych silników posiada do-
datkowo możliwość pracy w
trybie „EKO”, co dodatkowo
optymalizuje ich pracę.

Myślę, że trudno przekazać
więcej szczegółów w krótkim fe-
lietonie. Po większą ich ilość oraz
dla samej przyjemności pozna-
nia nowego modelu i odbycia
jazdy testowej zapraszam już od
jutra do salonu Renault Warsza-
wa przy Puławskiej 621b. Wspo-
mnę jeszcze, iż sieć salonów i
serwisów Renault Warszawa jest
już po raz drugi z rzędu zwy-
cięzcą konkursu „DEALER OF
THE YEAR”, w którym najważ-
niejszym kryterium jest jakość
obsługi Klientów w zakresie
sprzedaży i obsługi posprzedaż-
nej na przestrzeni całego roku.
RENAULT WARSZAWA zdoby-
wając ponownie ten tytuł udo-
wodniło, że miano najlepszej
koncesji Renault w Polsce jest w
pełni zasłużone, a hasło „Jeste-
ście Państwo w dobrych rękach!„
, którego używa ten koncesjo-
ner jest prawdziwe.

Na zakończenie pragnę jedy-
nie dodać, że jak zwykle dla
pierwszych klientów, którzy od-
wiedzą salon, czekać będzie
specjalna oferta i niespodzian-
ki. Renault Warszawa Puław-
ska zaprasza do swojego salonu
przy ulicy Puławskiej 621b, któ-
ry będzie czynny jutro w godzi-
nach 9-19, zaś w sobotę i nie-
dzielę w godz. 10-15. 

Zapraszam także do odwie-
dzenia w tych samych godzi-
nach pozostałych salonów:

RENAULT WARSZAWA Ale-
je, Al. Jerozolimskie 156; 02-
326 Warszawa

RENAULT WARSZAWA Mo-
ry, Ul. Poznańska 16/18 (Mory)

Do zobaczenia!
M O T O W O J

CAPTUR – NOWOŚĆ W GAMIE RENAULT!

Z okazji wydania książki „Błysk rewolwru”, zawierającej żarty i zabawy słowne naszej noblistki
Wisławy Szymborskiej, redakcja Gazety Wyborczej ogłosiła błyskawiczny konkurs pod hasłem „Rymuj
jak Szymborska”, z zadaniem wykorzystania jej ulubionych form literackich, jak adoralia, altruitki,
rajzefiberki lub obelżyki. Nadesłano prawie 1000 utworów. Jury pod przewodnictwem Michała
Rusinka wyróżniło 21 prac. I nagrodę zdobyła pani Ewa Gulczyńska. Adoralia a la Szymborska
Wojciecha Dąbrowskiego uzyskały specjalne wyróżnienie (i książkę „Błysk rewolwru” w nagrodę).

Adoralia à la Szymborska
W o j t e k  D ą b r o w s k i

AA:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć AAddęę,,
LLeecczz mmii RRaaddeekk wwsszzeeddłł ww ppaarraaddęę..

BB:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć BBaassiięę,,
AAllee zz BBaassiiąą żżyyćć nniiee ddaa ssiięę..

CC:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć CCzzeessiięę,,
LLeecczz nnaazzwwaałłaa mmnniiee oobbwwiieessiieemm..

DD:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć DDaarriięę,,
LLeecczz zzbbyytt wwiieellee ssttwwaarrzzaa bbaarriieerr..

EE:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć EEwwęę,,
LLeecczz mmaa oobbiiee rręęccee lleewwee..

FF:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć FFlloorręę,,
LLeecczz pprraawwddzziiwwyymm jjeesstt uuppiioorreemm..

GG:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć GGoossiięę,,
LLeecczz mmaa cciiąąggllee mmuucchhyy ww nnoossiiee..

HH:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć HHaanniięę,,
LLeecczz ssiięę wwzzbbrraanniiaa pprrzzeedd kkoocchhaanniieemm

((ww wweerrssjjii sspprroośśnneejj:: pprrzzeedd rruucchhaanniieemm))..

II:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć IIggęę,,
LLeecczz mmii ppookkaazzaałłaa ffiiggęę..

JJ:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć JJaaddzziięę,,
LLeecczz jjąą uuwwiióóddłł sszzeejjkk ww RRiijjaaddzziiee..

KK:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć KKrryyssiięę,,
LLeecczz sszzyybbkkoo sspprrzzyykkrrzzyyłłaa mmii ssiięę..

LL:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć LLiillkkęę,,

LLeecczz mmóówwiiłłaa wwcciiąążż:: ZZaa cchhwwiillkkęę!!

ŁŁ:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć ŁŁuuccjjęę,,
LLeecczz mmnniiee rraażżąą jjeejj aabblluuccjjee..

MM:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć MMaarrttęę,,
LLeecczz mmnniiee zzaawwsszzee zzbbyywwaa żżaarrtteemm..

NN:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć NNiinnęę,,
LLeecczz zz nniiąą ppooppaaddłłbbyymm ww rruuiinnęę..

OO:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć OOllęę,,
AAllee mmnniiee wwyywwiiooddłłaa ww ppoollee!!

((ww wweerrssjjii sspprroośśnneejj:: AAllee rrzzeekkłłaa:: jjaa ……))

PP:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć PPaauullęę,,
LLeecczz wwoollaałłaa ppłłyywwaaćć ccrraawwlleemm..

RR:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć RRiittęę,,
AAllee ooddwwaalliiłłaa kkiittęę..

SS:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć SSaannddrręę,,
LLeecczz ppoo SSaannddrrzzee mmiieewwaamm cchhaannddrręę..

TT:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć TTeekkllęę,,
LLeecczz ssiięę cczzuujjęę zz nniiąą jjaakk ww ppiieekkllee..

UU:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć UUllęę,,
LLeecczz oollaałłaa mmnniiee ww ooggóóllee..

WW:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć WWaannddęę,,
LLeecczz nniiee wwyysszzeeddłł mmii tteenn ttaannddeemm..

ZZ:: CChhcciiaałłeemm aaddoorroowwaaćć ZZiiuuttęę,,
LLeecczz wwzzggaarrddzziiłłaa mmooiimm ffiiuutteemm..

Adoralia zostaną zaprezentowane na najbliższej Giełdzie Satyry Politycznej Marka Majewskiego
z udziałem Wojtka Dąbrowskiego w poniedziałek 27 maja o godz. 19 (Dom Kultury Śródmieście)



Pieniactwo to cecha typowo polska, głośno mówią o tym historycy. Uwiel-
biamy  pozywać i straszyć się sądem. Za czasów komuny panowała bło-
ga cisza, obowiązywały wówczas jedynie słuszne idee, którymi sterowa-

ła jedynie słuszna siła polityczna. Pętanie się po sądach nie było w modzie. Pie-
niactwo powróciło wraz ze zmianą ustroju i pojawieniem się tak zwanej wolnej
prasy. Politycy, radni samorządów, burmistrzowie, prezydenci miast, prezesi i działacze spółdziel-
czy pełniący statutowe funkcje, aktorzy, celebryci - słowem wszyscy ci, którzy par excellence są po-
staciami publicznymi, nie byli w stanie pojąć, że korzystają w ograniczonym stopniu z  ochrony pry-
watności, a margines krytyki jest w ich przypadku znacznie szerszy niż w odniesieniu do przysło-
wiowego szarego zjadacza chleba. 

Z natury mam niewyparzoną gębę, więc nie dziwota, że przez ponad 20 lat dziennikarskiej dzia-
łalności na południowych rubieżach wielkiego miasta zdobyłem status weterana sal sądowych. Aż 13
razy pozywano mnie przed oblicze sprawiedliwości za naruszenie dóbr osobistych, w tym trzykrot-
nie z art.  212 k.k. (prywatny akt oskarżenia). Pozywali mnie radni, prezesi i działacze spółdzielni miesz-
kaniowych, burmistrzowie, a ostatnio sama prezydent Hanna Gronkiewicz - Waltz, która w celu wy-
wołaniu u mnie panicznego strachu poszczuła mnie nie swoimi radcami prawnymi z ratusza, lecz re-
nomowaną kancelarią prawną z zewnątrz. W sądzie okazało się jednakowoż, że napisałem prawdę i
wysiłki HGW spaliły na panewce. Nie musiałem ani przepraszać, ani płacić nawet jednej złotówki z żą-
danej przez mamusię naszego miasta kwoty 30 tys. zł zadośćuczynienia. Z tych 13 sądowych potyczek
wygrałem aż 12, jedną przegrałem z przyczyn formalnych. Nie było mnie w sądzie, ponieważ ktoś od-
bierał w moim imieniu wezwania, ale mi ich nie przekazywał. Moim pogromcą okazała się pewna zna-

na w stolicy bizneswoman. 
Najgorsze doświadczenia mam z władzami

spółdzielni mieszkaniowych. Pozywają o byle co
i przychodzi im to bardzo łatwo, ponieważ nie
muszą angażować własnych pieniędzy - koszty
formułowania pozwów i koszty postępowań sądo-
wych ponoszą spółdzielnie. Ma to często znamio-

na nękania mnie i zastraszania na zasadzie: „Lepiej, chłopie, odpuść sobie pisanie o naszych sprawach,
bo znajdziesz się w sądzie. Po co ci te kwiaty?”. Ostatnio często zastanawiałem się, czy faktycznie war-
to narażać się na dodatkowe stresy związane z klepaniem godzinek na sądowych korytarzach. Poza
tym, człowiek z upływem lat dziadzieje i pazury ulegają stępieniu. Z drugiej jednak strony, nie potra-
fię bezczynnie patrzeć na nieudolność ludzi władzy i fałszować rzeczywistości. 

Ostatnio spotkałem się z czymś, co trudno zdefiniować. Od roku dokonuję oceny koni w oficjalnym
programie gonitw na Służewcu. Wydaje się, że 40 lat ścisłego związku z wyścigami konnymi dało mi
odpowiedni zasób nabytej wiedzy o koniach wyścigowych. Wiedzę tę ciągle poszerzam czytając róż-
ne publikacje dotyczące hodowli oraz rodowodów folblutów i koni czystej krwi. Onegdaj doniesiono
mi, że pewien hodowca wysłał do wydawcy programu gonitw kuriozalne w swojej formie pismo, do-
magając się w nim, abym niezwłocznie zaprzestał używania w stosunku do jego ogiera, nazwijmy go
ładnie Amaretto, określenia „koń bez pochodzenia”. Facet zagroził, że jeśli nie spełnię jego życzenia
„podejmie kroki prawne”(!). Według niego, użyte przeze mnie określenie „nie tylko jest nonsensem,
ale i bezpośrednim atakiem na jego ogiera (szarganie mu publicznej opinii)... i dobrego imienia tego
ogiera... dlatego nie omieszka on podjąć odpowiednich kroków prawnych”. 

Zapowiada się pierwszy na świecie proces sądowy ogier vs dziennikarz, ponieważ z treści listu wy-
nika expressis verbis, że naruszone miałoby być dobre imię ogiera, a nie jego właściciela. Nie wiem tyl-
ko, czy pozew od Amaretto zostanie przyjęty, bowiem zapis ustawy powiada, że “dobra osobiste
przysługują każdej osobie fizycznej i są nieodłącznie związane z człowiekiem”. Gdybym jednak dziw-
nym zbiegiem okoliczności spotkał się na sali sądowej z ogierem Amaretto powtórzę mu w oczy: “Ogie-
rze, przykro mi, ale jesteś koniem bez pochodzenia”. Dla wtajemniczonych: koń bez pochodzenia to
określenie powszechnie i od dawna używane w świecie wyścigów konnych. Dotyczy koni, których ro-
dzice w karierze nie wygrali żadnej ważnej gonitwy, a po odejściu do hodowli nie dali wartościowe-
go potomstwa. Nikomu na świecie do głowy nie przyjdzie, aby za coś takiego obrażać się. 

List pana hodowcy to niewyobrażalna hucpa, która nie mogłaby mieć miejsca w środowisku wy-
ścigowym na Zachodzie. Tam straszenie komentatora wyścigowego sądem i wymuszanie na nim
szantażem („podejmę odpowiednie kroki prawne”) wystawiania w oficjalnym programie wyścigo-
wym pozytywnych ocen dla swojego reproduktora oraz przychówku po nim jest czymś niespoty-
kanym i zostałoby zakwalifikowane jako próba tłumienia wolności wypowiedzi, a to jest surowo ka-
rane. Ale tu nie Zachód, tu jest Polska - kraj nonsensu i bzdury.
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Jak zapewne wiedzą aktywni ursynowianie, teren w pobliżu ul. Filipiny Pła-
skowickiej i Stryjeńskich miałoby nosić nazwę Park im. Cichociemnych Spa-
dochroniarzy Armii Krajowej. Bardzo to szlachetne i słuszne, ale jak przy

każdym działaniu należałoby także w tym przypadku zastanowić się, czy dla
pełniejszego przekazania idei, nie dodać po myślniku, słów „Polskich Bohaterów
2. Wojny Światowej”? Pełna nazwa brzmiałaby: „Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii
Krajowej – Polskich Bohaterów 2. Wojny Światowej”. A nie łatwiej: „Park im. Cichociemnych”, a gdzieś
obok tabliczka informacyjna?

Nie trzeba wiele wysiłku, ani zbytniej spostrzegawczości, aby „odkryć” widoczną gołym okiem,
stosowaną powszechnie zasadę – większość z 361 nazw ulic Ursynowa pogrupowana jest według
określonego klucza. Czyli była w tym nazywaniu jakaś logika i konsekwencja. Mamy ulice związa-
ne z nazwami ptaków, tańców, roślin, w tym podgrupa grzybna i owocowa. Istnieje grupa ulic „wę-
gierskich” i „muzycznych” – gdzie umieścić ulicę Béli Bartóka? Poza tym są „góralskie”, a dokład-
niej można by je chyba nazwać „tatrzańskimi” i z nazwami pochodzącymi od „tkanin”. Zupełnie od-
rębny zestaw stanowią „patronackie”. Ale tutaj zapewne dużo do powiedzenia, poza burmistrzem
Guziałem, ostatnio występującym jako przewodnik po Ursynowie, miałby do powiedzenia obecny
przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów, a jednocześnie wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy – Lech Królikowski, a także Andrzej Kochanowski, niezwykle ciekawie opowiadający o
patronach warszawskich ulic w trakcie spotkań organizowanych przez Czytelnię Naukową Ursynow-
skiej Biblioteki. 

Podział, czy raczej segregacja jest wyłącznie moja, tak samo, jak nazwy grup, dlatego za wszel-
kie nieprecyzyjne określenia Czytelników z góry przepraszam. Dziś podam tylko skład grup „tatrzań-
skiej” – niemal pełny spis nazw istnieje na http://warszawa.wikia.com/wiki/Ulice_na_Ursyno-

wie, wszystkie nazwy odimienne
łatwo znaleźć w Internecie (pa-
troni na www.ursynow.pl), a wie-
le ciekawych informacji, nie tylko
o ursynowskich ciągach pieszo-
-jezdnych „z pierwszej ręki” także
na stronie Macieja Mazura –

http://ursynow.org.pl. Oczywiście na stronie Urzędu Miasta jest oficjalny spis nazw warszawskich
ulic (http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/aktualnosci_sprawy_urzedowe/katalog.pdf)
w formacie .pdf i .xls zabezpieczony hasłem – kolejny przykład urzędniczego bezmóżdża. Wystar-
czy otworzyć plik katalog.xls, użyć czterech skrótów klawiaturowych – Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-N, Ctrl-
V i... po haśle. Nie polecam sprawdzania formy zapisu nazw w tych oficjalnych plikach, bo okazu-
je się, że urzędnicy stołecznego Ratusza mają swoją „oficjalną pisownię”, odbiegającą chwilami dra-
stycznie od norm gramatyki języka polskiego. 

Do grupy „góralskiej” zaliczyłem ulice: Cyrhli, Czerwonych Wierchów, Giewont, Harendy, Ornak,
Roztoki, Rysy, Białej Wody, Cichej Wody, Goryczkowa, Kondracka, Liptowska, Na Przyzbie, Na
Uboczu, Olczyska, Pod Lipą, Pod Strzechą, Uhrocie, Urwisko, Ustronie, Waksmundzka. Znacząca
większość jest nieodmienna, jedynie Waksmundzka poddaje się łatwej odmianie, dają się też od-
mieniać Giewont, Ornak, Uhrocie... Uwaga: nazwa ul. Olczyska pochodzi od Olczysko, czyli [D. te-
go Olczyska], a nie jaka? – Olczyska [przypominam – tej Płaskowickiej, a nie jakiej? – Płaskowic-
kiej]. A więc jej nie odmieniamy, gdy występuje w połączeniu ze słowem ulica – przy ul. Olczyska,
a nie ul. Olczyskiej. Ulica Goryczkowa poddaje się odmianie [D. ulicy Goryczkowej], mały problem
można mieć, kiedy uświadomimy sobie, że nazwa pochodzi od Hali Goryczkowej, ale o to lepiej za-
pytać prof. Bralczyka. Podobnie jest z Kondracką i Liptowską. I jeszcze ciekawostka. Między Muzycz-
ną a Farbiarską jest ul. Czterech Wiatrów, ale nie dotyczy Tatr, lecz pochodzi od Góry Czterech Wia-
trów na Mazurach, w okolicy Mrągowa lub z mitologii greckiej.

Na zakończenie chciałbym przypomnieć leniwym urzędnikom i niektórym Czytelnikom, że
„warszawiak” i „ursynowianin” piszemy małą literą, choćby nie wiem jak był ważny i szanowany,
także „premier”, „prezydent”, „burmistrz” piszemy małą literą – nawet gdyby mowa była o samym
burmistrzu Guziale...

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Ulice Ursynowa miastem spisane

„Urzędnicy miasta mają swoją
oficjalną pisownię, odbiegającą
drastycznie od norm gramatyki
języka polskiego”

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Czy zostanę pozwany przez ogiera?

„Lepiej, chłopie, odpuść
sobie pisanie o naszych
sprawach, bo znajdziesz
się w sądzie”

Piórem Derkacza

Janusz Ducki
artysta plastyk, pedagog

Włosy na głowie, to taki dodatek do wyglądu człowieka. Jednak jak się bardziej wgłębimy w
ten temat, to wyciągniemy z włosów więcej informacji o człowieku, który te włosy ma, albo ich
już nie ma. Duży wpływ na nasze owłosienie ma testosteron. Jest to czynnik, który kształtuje na-
szą sferę emocjonalną. Daje nam pewność siebie, śmiałość, odwagę, niezależność. Z testoste-
ronem czy nie, tyjemy, podniecamy się, łysiejemy, aż wreszcie patrzymy, a na głowie nie mamy
nawet jednego włoska. Wtedy możemy z dumą stwierdzić, że ten problem mamy z głowy!

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

BBiieeggnniieemmyy ppoo rraazz ssiióóddmmyy...... DDuużżoo nnaass??
Tak. W sobotę 15 czerwca po raz siódmy ulica-

mi Ursynowa przebiegną śmiałkowie mierzący
się z pięciokilometrową trasą. W tym roku limit
uczestników wynosi aż 2,5 tysiąca, a już ponad
1700 biegaczy potwierdziło swój start.

SSkkąądd ttaakkii ppoommyyssłł nnaa UUrrssyynnoowwiiee??
Wszystko zaczęło się w 2007 roku od podchwy-

conego przez ówczesne władze Ursynowa, po-
mysłu byłego szefa PKOl-u śp. Stanisława Stefana
Paszczyka. W pierwszym, wtedy jeszcze War-
szawskim Biegu Południowym, wystartowało 280
zawodników. Impreza okazała się sukcesem i we-
szła na stałe do sportowego kalendarza dzielnicy.
Od 2008 towarzyszy jej szyld „Bieg Ursynowa”. 

UUddaałłoo ssiięę ii zz rrookkuu nnaa rrookk ccoorraazz wwiięęcceejj uurrssyynnoo-
wwiiaann zzaarraażżaałłoo ssiięę bbiieeggaanniieemm.. 

Rozwój biegu był systematyczny. Trasa, która
wcześniej wiodła z al. KEN pod Kopę Cwila, za na-
mową środowiska biegowego, w 2010 r. została
zmieniona na pętlę ze startem i metą pod naszym
ratuszem. Wyszło to na lepsze zawodom, które
obecnie są uważane za jedną z „najszybszych
ulicznych piątek” w Polsce. 

PPaammiięęttaamm tteeżż rroollkkaarrzzyy......
W IV i V Biegu Ursynowa, prócz biegaczy, wy-

startowali również rolkarze. Rok temu, w VI edy-
cji, nie wzięli już udziału, ponieważ organizatorzy
postanowili się skupić tylko na biegowej stronie
imprezy. Efektem starań Urzędu Dzielnicy od 2012
r. Bieg Ursynowa jest również Otwartymi Mistrzo-
stwami Polski w Biegu Ulicznym na 5 km, a patro-
nuje mu Polski Związek Lekkiej Atletyki. 

BBaarrddzziieejj mmii ttoo ppaacchhnniiee zzaawwooddoowwssttwweemm nniiżż
rreekkrreeaaccjjąą??

Tegoroczna edycja największych sportowych
zawodów Ursynowa została wsparta przez Lotto,
które zostało tytularnym patronem biegu. Dzięki
temu można było zwiększyć limit startujących z
1,5 do 2,5 tysięcy osób. Chyba w całej Polsce nie
zebrałoby się tylu zawodowych biegaczy, dlatego

też zawody są otwarte dla wszystkich powyżej
12. roku życia, dosłownie dla wszystkich, bo to
przecież bieg uliczny.

AA tteeggoorroocczznnąą ttrraassęę aammaattoorroomm uuddaa ssiięę ppookkoonnaaćć
łłaattwwiieejj nniiżż rrookk tteemmuu??

Po raz kolejny trasa będzie pętlą ze startem i me-
tą pod ratuszem. W zeszłym roku Henryk Szost
ustanowił jej rekord schodząc o sekundę poniżej
14 minut, mimo silnego wiatru, który nie ułatwiał
życia biegaczom. W tym roku liczymy na piękną
pogodę i nowy rekord. 

WWsszzyyssttkkiicchh cchhccąąccyycchh ssiięę jjeesszzcczzee zzaappiissaaćć zzaapprraa-
sszzaammyy nnaa ssttrroonnęę wwwwww..bbiieegguurrssyynnoowwaa..ppll ii rraaddzziimmyy ssiięę
śśppiieesszzyyćć,, bboo mmiieejjsscc zz kkaażżddyymm ddnniieemm jjeesstt ccoorraazz mmnniieejj!!

RR oo zz mm aa ww ii aa łł  JJ aa nn  KK ..

Rozmowa z burmistrzem Piotrem Machajem

Za miesiąc największe zawody Ursynowa
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Dwa najważniejsze wyda-
rzenia minionej dwud-
niówki na Służewcu to se-
lekcyjne gonitwy Rulera i
Wiosenna będące pierw-
szymi poważnymi próba-
mi sił 3-letnich folblutów
przed lipcową nagrodą
Derby. Oba wyścigi dostar-
czyły widzom nie lada
emocji. 

Sobotnia nagroda Wiosenna
(1600 m) była teatrem tylko jed-
nego reżysera Adama Wyrzyka
oraz trzech utalentowanych ak-
torek, czyli trenowanych przez
niego klaczy Endorphin, Mary
Gara i Mahari. Od niepamięt-
nych czasów nie zdarzyło się na
Służewcu, aby w klasyku trzy
pierwsze miejsca zajęły konie
trenowane przez jednego trene-
ra. Wyścig wygrała po walce En-
dorphin dosiadana przez spe-
cjalnie ściągniętego z Francji na
ten weekend dżokeja Fabiena
Lefebvre, który także w kolej-
nych gonitwach ze swoim udzia-
łem dawał pokazy niezwykle
skutecznej i świetnej pod wzglę-
dem technicznym jazdy. Lefe-
bvre ograł po walce o pół długo-
ści klacz Mary Gara. Trzecia koń-
czyła silna, frontowa Mahari,
która rozprowadziła wyścig. Go-
nitwę o nagrodę Wiosenną obję-
ła patronatem ministra sportu
Joanna Mucha, która jednak nie
pojawiła się na Służewcu. Do de-
koracji delegowała radcę gene-
ralnego resortu. 

Klaczy Mary Gara dosiadał
pracujący w stajni Krzysztofa
Ziemiańskiego włoski dżokej
Stefano Mura, który poczyna so-
bie na Służewcu coraz śmielej.
Sympatyczny Włoch znakomi-
cie czuje tempo wyścigu i pre-

zentuje efektywny sposób posy-
łania konia na prostej finiszowej.
Wszystko wskazuje na to, że do-
minującym ostatnio na służe-
wieckim torze Aleksandrowi Re-
znikowowi, Antonowi Turgaje-
wowi i młodemu Szczepanowi
Mazurowi, który ciągle się rozwi-
ja, przybył poważny konkurent.
Popis swoich jeździeckich umie-
jętności Stefano dał m.in. na ma-
ło liczonej klaczy Simka, która
pokazała na końcowej prostej
efektowny, rzadkiej urody finisz
i mimo dużej straty po starcie
zdołała wywalczyć drugie miej-
sce. Gonitwę tę w imponującym
stylu i znakomitym czasie (1600
m - 1`36.8) wygrał twardy jak
skała ogier Dakard trenowany
przez Aleksandrę Gajos - Łątkę.
Trenerka może być dumna ze
swojego wychowanka, który nie
po raz pierwszy wygrywa wy-
ścig w wielkim stylu i w bardzo
dobrym czasie. 

Niespodziewanym rozstrzy-
gnięciem zakończyła się sobot-
nia gonitwa o nagrodę Irandy.
Od startu wyścig wziął na siebie
mocno faworyzowany Patro-
nus, co wywołało zdziwienie na
trybunach. Być może trener An-
drzej Walicki nakazał dżokejo-
wi zastosowanie takiej taktyki,
aby sprawdzić klasę ogiera. Je-
śli tak rzeczywiście było ekspe-
ryment zakończył się fiaskiem.
Patronus w połowie prostej „za-
czął umierać” - jak obrazowo
komentowali finisz gracze - i
dał się pobić nie tylko ogierowi
Admiral Quest, z którym nie-
dawno wyraźnie wygrał, ale
również amerykańskiemu Ty-
monowi i nie liczonemu Moon-
shine. Czas gonitwy niezły
(2000 m - 2`04.6), ale nie rzu-

cający na kolana. Kolejną próbą
dla niewątpliwie utalentowa-
nego Patronusa powinna być
czerwcowa gonitwa o nagrodę
Iwna, o ile oczywiście ogier zo-
stanie do niej zgłoszony. 

W niedzielnej nagrodzie Ru-
lera nie było niespodzianki, wy-

grał faworyt Emperor Ajeez, ale
musiał bronić się przed atakiem
Pillara, najlepszego dwulatka
ubiegłego sezonu. Trzeci był pro-
wadzący od startu bardzo moc-
nym tempem Star Poker, który
pokazał, że na dystansach od
1200 do 1400 m może ograć każ-
dego rywala na Służewcu. Blado
wypadł liczony przez graczy

amerykański They Call Me Red,
który podobnie jak Hurricane Se-
ven, Magic Sunday oraz Pankra-
cy nie wytrzymał morderczego
tempa i jeździec słusznie „odpu-
ścił” w połowie prostej, aby nie
zamęczyć ogiera. W międzynaro-
dowej bazie folblutów They Call

Me Red przydaje się raczej prefe-
rencje dystansowe. Emperor Aje-
ez wygrał nagrodę Rulera w
świetnym czasie 1’35,8, tylko o
0,4 sek. gorszym od rekordu to-
ru ustanowionego przed rokiem
przez ogiera Hard Work. W tej
sytuacji właścicielom Emperor
Ajeeza , panom Kishore Mirpuri
i Zbigniewowi Górskiemu sen z

powiek może spędzać wyłącznie
jedna kwestia - czy ogier będzie
“trzymał” derbowy dystans 2400
m. Dotychczas sprowadzane z
Wysp folbluty doskonale radziły
sobie do 2200 m, dodatkowe 200
m stanowiło dla nich poważny
problem (ostatni przykład Indian

General). Gonitwa o nagrodę Ru-
lera jest pierwszym elementem
prestiżowej Potrójnej Korony
(Triple Crown). To cykl trzech
klasycznych gonitw dla trzylet-
nich folblutów na przestrzeni jed-
nego sezonu (Rulera, Derby, St.
Leger), których zwycięzcy prze-
chodzą do historii wyścigów 
konnych. 

Ciekawy przebieg miała licz-
nie obsadzona nagrodowa goni-
twa Kabareta, w której arabska
starszyzna miała przeegzamino-
wać konie rocznika derbowego. Z
rywalizacji tej zwycięsko wyszła
młodzież. Wyścig wygrał bowiem
ubiegłoroczny wicederbista Wiel-
ki Damati bijąc zlekceważonego
przez graczy ogiera Cekur. Trze-
ci był faworyzowany triumfator
arabskich Derby z 2012 r. Pirat, a
czwarty mocno leciwy wałach
Dar Duni, który zadziwia Służe-
wiec swoją równą, utrzymywa-
ną od ponad roku bardzo wysoką
formą. Wielkie słowa uznania dla
trenerki dzielnego wałacha, pani
Kamili Urbańczyk. 

Frekwencję podczas ostatnie-
go mityngu na Służewcu należy
określić jako średnią, dobra po-
goda sprawia, że latem w week-
endy Warszawa pustoszeje. Być
może większe zainteresowanie
widzów wywoła Weekend Fran-
cuski, który zostanie zorganizo-
wany w dniach 25 i 26 maja. W
programie aż 6 gonitw dla kłu-
saków z nagrodami pochodzą-
cymi z dotacji od Cheval - Fran-
cais, organizacji wspierającej
rozwój gonitw kłusaczych na
świecie. Główny wyścig (nie-
dziela, 26 maja, godz. 15.00)
objął osobistym patronatem am-
basador Republiki Francji w Pol-
sce, Jego Ekscelencja Pierre
Buhler. Rozegranych zostanie
także 12 wyścigów na płaskich
dystansach dla folblutów i ara-
bów. Zapowiada się wyjątkowo
ciekawe widowisko. Organizato-
rzy gonitw zachęcają warsza-
wiaków do odwiedzenia w naj-
bliższy weekend służewieckie-
go hipodromu. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Ogier Emperor Ajeez zdobył pierwszy element tegorocznej Potrójnej Korony

Wyjątkowy wyczyn trenera Adama Wyrzyka

KKllaacczz SSiimmkkaa ((88)) ii SStteeffaannoo MMuurraa ww ssiiooddllee

FOTO LECH KOWALSKI
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SZYBKA GOTÓWKA
na wyciągnięcie ręki.

Chwilówka w 15 minut.
1000 zł pożyczka w 24 godz.

2000 zł kredyt nawet na 150 rat.
200000 zł, ul. Puławska 71, 

(22) 880-00-08,
784-372-656 

www.kredyt-chwilowka.pl

KREDYTY trudne, też prywatne,
668-308-435

LOMBARD ACONTO
SKUP ZŁOTA, POŻYCZKI

POD ZASTAW w
www.lombardaconto.pl, 

ul. Kazury 6, 
tel. 500-301-305

LOMBARD - POŻYCZKI pod
zastaw, skup złota i srebra, 
al. KEN 97 lok.19, 
tel. 22 299-39-29, 531-501-301

AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 504-017-418

MONETY, banknoty, znaczki,
pocztówki, meble, obrazy,

srebro, 22 253-38-79, 
601-235-118

1-2 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

3-4 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

DO WYNAJĘCIA 2-pokojowe
mieszkanie 60 m2, duży balkon, II
p.,winda + pomieszczenie
gospodarcze i miejsce garażowe,
603-692-852

DO WYNAJĘCIA: Wąwozowa,
parter, na cichą działalność, 
tel. 602-260-330

JÓZEFOSŁAW, ostatnie
mieszkania od dewelopera,
atrakcyjne ceny, 605-870-124

AUTO SKUP
WARSZAWA
501-291-812

ANGIELSKI, MATEMATYKA,
607-100-070

FIZYKA/MECHANIKA,
elektrotechnika, 
609-41-66-65

HISZPAŃSKI, 507-087-609

KOREPETYCJE
z języka niemieckiego,
Ursynów, 607-606-697

A MATEMATYKA,
doświadczenie, 668-218-242

MATEMATYKA, 22 641-11-27
MATEMATYKA,

22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

ATRAKCYJNA działka
budowlana 1240 m2 media,
Dobiesz k. Piaseczna,
bezpośrednio, 661-885-525

JÓZEFOSŁAW, grunt 5800
m.kw. pod wielorodzinne, 
605-870-124, 
michalska@soltan-n.pl

SPRZEDAM dom w Powsinie o
pow. użytkowej 230 m2, działka
500 m2, 788-025-645

FIRMA porządkowa zatrudni na
etat pana z Ursynowa, 
505-167-390

POTRZEBNA pomoc do starszej
chodzącej, Imielin, 724-314-269

ZATRUDNIĘ pracownika do
myjni ręcznej na Ursynowie,
602-456-740

OPIEKA nad grobami. 
Tanio i solidnie
500-336-607

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

JAROSŁAWIEC
noclegi. Seniorzy promocja !

602-291-078

WARSZAWA mniej znana -
turystyka, 608-537-803

AAABC NAPRAWA
telewizorów, LCD, PLAZMA,
dojazd gratis 22 644-39-97, 
608-817-647

ANTENY, 603-375-875

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

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 663-163-070
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734

ELEKTRYK
501-236-987

ELEKTRYK - kuchnie, 
507-153-734

ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GAZ, hydraulika, 

513-965-304
GAZOWE kotły, piecyki,

kuchnie - serwis, montaż;
hydraulika, 600-709-630

GLAZURA, gładź, malowanie,
inne, 515-159-616

GLAZURA, remonty
kompleksowo, 796-664-599

GLAZURA, REMONTY od A do
Z. Firma rodzinna, 
692-885-279, 22 42-43-207

GŁADŹ, bezpyłowo, panele,
płyty K/G, malowanie, 
885-397-821

HYDRAULIKA, remonty 
602-651-211 

KOMPUTEROWA pomoc,
również u klienta, przy zdjęciach,
internecie, naprawie i
modernizacji sprzętu. 
Tel. 535-80-88-85,
www.pcpomoc.waw.pl

KOMPUTERY - pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, tel. 22 894-46-67,
602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, Pasaż

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

601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel. 692-101-784

MALARSKIE, tapetowanie, 
22 644-94-55, 607-775-259,
www.malarskieursynow.pl

MALOWANIE, remonty,
wykończenia, 517-477-531

MALOWANIE, szpachlowanie,
referencje, 722-920-650

MEBLE na wymiar, przeróbki,
produkcja, naprawa, 
22 773-15-13, 504-824-568

MYCIE okien
505-400-270

AAA NAPRAWA
TELEWIZORÓW, tanio 
22 641-80-74, 501-829-771

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

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

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

PROFESJONALNE czyszczenie i
pranie dywanów i wykładzin, 
501-053-855, www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY, 501-442-314, 
503-046-852

REMONTY, 514-622-499
REMONTY A-Z, 608-036-965

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

REMONTY mieszkań wszystko,
ślusarskie, 505-639-443

ROLETY montaż, 501-132-233
ROLETY, PLISY, ŻALUZJE,

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

STOLARSKIE, naprawy, 
22 649-72-40, 606-126-099

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

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

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

TANIO spółki z o.o., ryczałt,
KPiR, certyfikat MF, 609-907-276

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

TAPICERSTWO solidnie, 
602-672-828

TAPICER
Ursynów 

22 649-88-45

TYNKI, 515-424-332
TYNKI gipsowe, cementowo-

wapienne, 511-529-965,
www.budax.pl 

WIERCENIE, KARNISZE,
itp.608-303-530

ŻALUZJE, roletki, plisy,
verticale, moskitiery, 
22 848-34-34, www.zalvert.pl

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

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

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

INTERNISTA, Grażyna
Zawadzka, 508-216-824

LEKARZ seksuolog, 
22 825-19-51

SPECJALISTA chorób
wewnętrznych, wizyty

domowe, opieka paliatywna,
detoks, uzależnienia, 24 h,

tel: 512-471-682
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5  
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 7 5 6  2 1  4 2  

7 5 7  0 4  0 2
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
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 
TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355 

SSoobboottaa,, 2255 mmaajjaa,, 1166..0000 ii
1177..3300:: Dom Sztuki i Teatrzyk
Siadaj Pała!

PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 2277 mmaajjaa,, 1199..0000::
Premiera przedstawienia szkol-
nego „Mayday”, opartego na
sztuce Raya Cooneya. Wstęp
wolny. Taksówkarz John Smith
na nocnej zmianie ratuje starusz-
kę przed napadem. Zwykły czło-
wiek staje się bohaterem. 

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa twórczości (ma-
larstwo, obiekty z papieru) Ma-
rii Matyi-Rozpary. Wstęp wolny.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

W Galerii U trwa zbiorowa
wystawa malarstwa „Łańcuch
dźwięku i koloru” - w setną rocz-
nicę urodzin Witolda Lutosław-
skiego.

2255..0055.. gg.. 1122 – Spektakl dzie-
cięcego Teatru Sto-kłosów „Jaś i
Małgosia”. Dzieci – wstęp wolny,
dorośli – bilety 5 zł po uprzedniej
rezerwacji.

2266..0055.. gg.. 1122 – Spektakl dziecię-
cego Teatru Sto-kłosów „Księż-
niczka na ziarnku grochu”. Dzie-
ci – wstęp wolny, dorośli – bilety
5 zł po uprzedniej rezerwacji.

KKlluubbootteekkaa DDoojjrrzzaałłeeggoo
CCzzłłoowwiieekkaa 

uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk.. 99
tteell..:: 888877 1133 1144 1144

CCzzwwaarrtteekk,, 2233 mmaajjaa,, ggooddzz.. 1188 –
Klub podróżnika – Gruzja – spo-
tkanie z Krystyną Stępniewską.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2233..0055 –– cczzwwaarrtteekk – Tomasz
Kozłowski „Kresy – nie wolno
nam o nich zapomnieć”.

2288..0055 –– wwttoorreekk –  prof. Krzysz-
tof Mrowcewicz „Historia litera-
tury w obrazach” pt. „Żeromski
– pisarz rozumu i serca. Cz. 2”.

Zawsze o 19. Wstęp wolny!!!

DDoomm KKuullttuurryy KKaaddrr
uull.. GGoottaarrddaa 1166

tteell.. 2222 884433 8888 8811

2244..0055..22001133rr.. ggooddzz..1188..3300 –
„MOKOTOWSKA EUTERPE” –
cykl wieczorów muzycznych fi-
nansowanych przez Związek Ar-
tystów Wykonawców STOART. 

Koncert jazzowy Grupy Wojt-
ka Kamińskiego. Wstęp wolny!
Rezerwacja miejsc telefonicznie.

26.05.2013r. godz. 11.00 –
16.00 – Udział DK KADR w im-
prezie plenerowej „Majówka na
Skarpie” 

GGaalleerriiaa „„KKaaddrr””
2233..0055..22001133rr.. ggooddzz.. 1188..0000 –

Wernisaż wystawy tkaniny pt.
„Collages” Lidii Ziemińskiej. Wy-
stawa czynna do 17.06. 2013 ro-
ku w godzinach 9.00 – 19.00.
Wstęp wolny.

KKlluubb ,,,,PPrrzzyy LLaasskkuu””
uull LLaasseekk BBrrzzoozzoowwyy 22

Od 6 maja trwają zapisy na
nieodpłatne zajęcia rzeźbiarskie
i malarskie w czerwcu i lipcu:

PPoonniieeddzziiaałłkkii,, ggooddzz.. 1166..0000-
1188..0000- zajęcia rzeźbiarskie (gru-
pa młodsza)

WWttoorrkkii,, ggooddzz.. 1166..0000-1188..0000 – za-
jęcia rzeźbiarskie (grupa starsza).

PPiiąąttkkii,, ggooddzz.. 1166..0000-1188..0000 –ry-
sunek, malarstwo dla młodzieży.

CCeennttrruumm KKuullttuurryy
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 4499

2244..0055 - ggooddzz.. 1100..3300,, 1111..3300,,
1122.. 3300 - FILHARMONIA NARO-
DOWA - estrada kameralna.

SSaallaa DDoommuu KKuullttuurryy 
24.05 - godz. 17.00 - Spotkanie

Klubu Poszukiwaczy Słowa dzia-
łającego przy Bibliotece Publicz-
nej Miasta i Gminy Piaseczno.

2255..0055 - ggooddzz.. 1177..0000 - PEPE dla
Patrycji Jeleń, Jazda na Kocie,
Zebra, Indios Bravos.

2299..0055 - ggooddzz.. 1188..0000 - spotka-
nie Klubu Klasy Kobiet.

PPaarrkk MMiieejjsskkii 
2266..0055 - ggooddzz.. 1122..0000 - PIKNIK

RODZINNY - II POWIATOWY
FESTIWAL KSIĄŻKI - AKCJA
CHARYTATYWNA NA RZECZ
KUBUSIA.

2288..0055 - ggooddzz.. 2200..0000 - koncert
„Powróćmy jak za dawnych
lat”.Uczniowie Centrum Kultury.

D u ż o  s y m eD u ż o  s y m e t r i it r i i
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje PPaawweełł ZZdduullsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 .

R y s z a r d  K o c h a n

Ćwierć wieku działalno-
ści, dwieście filmów, sto
nagród i wyróżnień, z no-
minacją do Oscara na cze-
le. Taki bilans przedstawi-
ło Studio Filmowe Kalej-
doskop na swoim jubile-
uszu, który obchodziło w
sobotę w Kinie Dokumen-
tu w Domu Sztuki SMB
„Jary”.

Mieszkańcy Ursynowa dobrze
znają ten niewielki, ale bardzo
prężny ośrodek produkcji filmów,
głównie dokumentalnych, mają-
cy swoją siedzibę w Warszawie,
gdyż od bez mała dziesięciu lat
jest on partnerem Domu Sztuki
w organizacji seansów i spotkań
z twórcami w Kinie Dokumen-
tu. Kalejdoskop niejednokrotnie
prezentował tu własne produk-
cje. Oczywiście tak było i tym ra-
zem, na specjalnym pokazie z
okazji dwudziestopięciolecia.

Obejrzeliśmy cztery ciekawe
filmy z różnych okresów działal-

ności Studia, w tym „89 mm od
Europy” Marcela Łozińskiego –
obraz nominowany w 1994 roku
do Oscara dla najlepszego do-
kumentu krótkometrażowego.

Akcenty humorystyczne
wniósł bardzo osobisty „Świat
moich wujków” Krzysztofa Ma-
gowskiego, a Orwellowską stro-
nę rzeczywistości sprzed 1989
roku przypomniał „Amerykanin
w PRL” Piotra Morawskiego i Ry-
szarda Kaczyńskiego.

Jedynym filmem fabularnym
w zestawie jubileuszowym,
zresztą znakomitym, było zre-
alizowane w roku 1999 „Wid-
mo” Witolda Iwaszkiewicza, z
Jerzym Trelą w roli działacza
PZPR, który samotnie błąka się
po opustoszałych już wnętrzach
Domu Partii.

To jest naturalnie tylko wyci-
nek z pokaźnej produkcji Kalej-
doskopu, gdzie powstały także
tak głośne dokumenty, jak
„Wszystko może się przytrafić”

Marcela Łozińskiego, „Syberyjski
przewodnik” Macieja Migasa i
Jędrzeja Morawickiego, „Benek
Blues” Katarzyny Maciejko-Kow-
alczyk, „Moja Moskwa” Piotra
Morawskiego i wiele, wiele in-
nych. 

Studio ma też na koncie kilka
pełnometrażowych filmów fa-
bularnych, wśród nich „Śluby
panieńskie” Filipa Bajona, któ-
re cieszyły się sporym powodze-
niem. 

Na uroczysty, ale zarazem bar-
dzo przyjemny pokaz przybyli
czterej producenci filmowi, któ-
rzy w 1988 roku zakładali Ka-
lejdoskop i do dziś są jego właści-
cielami: Zbigniew Domagalski,
Wojciech Szczudło, Janusz Skał-
kowski, Piotr Śliwiński. Od Do-
mu Sztuki otrzymali dyplomy z
gratulacjami, dla upamiętnienia
nie tylko pięknego jubileuszu
Kalejdoskopu, ale i wspomnia-
nej wieloletniej współpracy Stu-
dia z Kinem Dokumentu.

Licznie przybyli na ten szcze-
gólny seans mieszkańcy Ursyno-
wa, a także znani filmowcy-do-
kumentaliści – m.in. Andrzej
Adamczak, Witold Będkowski,
Kinga Dębska, Marek Drążew-
ski, Józef Gębski, Henryk Janas,
Krzysztof Magowski, Jan Mogil-
nicki, Piotr Morawski i Antoni
Sambor – odśpiewali Kalejdo-
skopowi „Sto lat”. 

Do życzeń wszelkiej pomyśl-
ności dla Studia na dalsze lata
dołącza się PASSA. 

B A W

25 lat Kalejdoskopu

DDllaa mmeelloommaannóóww
W ubiegłą niedzielę (19

maja) w warszawskich Ła-
zienkach zainaugurowano se-
zon koncertów fortepiano-
wych pod pomnikiem Chopi-
na. W Ogrodzie Botanicznym
PAN w Powsinie odbywają się
XVIII Floralia Muzyczne.

W najbliższą niedzielę (26
maja) w Łazienkach o godz.
12 wystąpi Luis Alvanis (Wiel-
ka Brytania), a o godz. 16 Ma-
ciej Wota (student UM War-
szawa). Luis Alvanis wystąpi
o godz. 15 w Ogrodzie Bota-
nicznym PAN w Powsinie.
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