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Budżet partycypacyjny 2015

30 czerwca zakończyło się głosowanie na projekty do budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ur-
synów na rok 2015. Obecnie pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców wprowadzają do syste-
mu głosy oddane na kartach papierowych. Dopiero po ich wprowadzeniu będzie znana łączna licz-
ba oddanych głosów. Szacujemy, że w głosowaniu mogło wziąć około 20 000 mieszkańców. Wy-
niki głosowania poznamy do 15 lipca.

Decyzją Zarządu Dzielnicy Ursynów kwota przeznaczona na budżet partycypacyjny na Ursyno-
wie wynosi 1% budżetu dzielnicy stanowi 3 000 000 zł – jest to najwyższa kwota spośród wszyst-
kich warszawskich dzielnic. Pomysły do budżetu partycypacyjnego mogli zgłaszać wszyscy miesz-
kańcy Warszawy, bez względu na wiek, w pierwszym etapie procesu, od 20 stycznia do 10 mar-
ca. W kolejnym etapie propozycje były weryfikowane przez komórki merytoryczne Urzędu Dziel-
nicy. Wszystkie pozytywnie zweryfikowane projekty przeszły etap tzw. preselekcji, w którym ich
autorzy wybrali ostateczne 50 projektów poddanych pod głosowanie. Między 20 a 30 czerwca miesz-
kańcy Ursynowa mogli głosować na projekty, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w
2015. Zwyciężą te projekty, które otrzymają największą liczbę głosów i będą mieściły się w kwo-
cie przeznaczonej na budżet partycypacyjny.

Według danych z 30 czerwca (na kilka godzin przed zakończeniem głosowania) Ursynów jest
dzielnicą, w której była największa frekwencja w głosowaniu (stosunek liczby głosów do liczby miesz-
kańców) oraz drugą dzielnicą pod względem bezwzględnej liczby głosujących.

Emocjonujące koszykarskie starcie
Na starcie tegorocznej Mokotowskiej Ligi Koszykówki Dziewcząt stanęło dziewięć zespołów. Tra-

dycyjnie oprócz mokotowskich szkół ponadgimnazjalnych: LO 34 im. Cervantesa, LO 28 im. Ko-
chanowskiego, LO 44 im. Dobiszewskiego, w rozgrywkach wzięły udział zespoły z innych dziel-
nic: liceum nr 17 im. Frycza-Modrzewskiego, Gimnazjum nr 72 im. Dobrowolskiego, Gimnazjum
nr 13 im. Staszica, MGUKS Kozienice, UKS La Basket Warszawa, a także dziewczęta z Akademii
Koszykówki Michaela Ansleya.

Rozgrywki stały na wysokim poziomie. W wielkim finale spotkały się drużyny LO im. Cervan-
tesa oraz UKS La Basket Warszawa. Mecz mógł się podobać. Rzuty za trzy punkty, piękne akcje pod-
koszowe i walka punkt za punkt. Ostatecznie podopieczne Marka Rucińskiego z UKS La Basket War-
szawa po zaciętej grze pokonały reprezentację LO im. Cervantesa 59:47 i zostały triumfatorem te-
gorocznej Ligi Mokotowskiej.

Najlepsze zespoły otrzymały medale, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dekoracji dru-
żyn dokonali zastępca dyrektora 34 LO Joanna Jesionowska oraz kierownik Zespołu Sportu i Re-
kreacji dla Dzielnicy Mokotów Lech Kwasiborski.

Piaseczno Cup już za nami
Rywalizację piłkarską, która miała miejsce 28 czerwca na boisku piłkarskim przy ulicy Chylicz-

kowskiej 17 w Piasecznie, wygrał zespół Scorpion. Drugie miejsce podczas Piaseczno Cup zajął ze-
spół Policji Piaseczno, a trzecie miejsce Bulbez Team. Są to wyniki organizowanego już po raz pią-
ty największego w okolicy amatorskiego turnieju piłki nożnej, którego organizatorem jest Karol Ko-
łodziejczak. W turnieju wzięło udział 160 zawodników z 16 drużyn z okolic Piaseczna, Góry Kal-
warii, Konstancina i Warszawy. Warto nadmienić, że poziom turnieju z roku na rok jest coraz wyż-
szy i przyciąga coraz więcej miłośników futbolu w różnym wieku. r e d .

Zakochani – jak to już kiedyś
komunikowała znana pio-
senka – są wśród nas. Jedni

się kochają w kobietach, inni w
mężczyznach, jeszcze inni rozko-
chani są w samochodach określo-
nej marki albo w określonej partii
i powiadają sobie: ta albo żadna.
Dobrze poinformowani twierdzą
wszakże, iż najlepszą partią nie
jest dzisiaj ani Platforma Obywa-
telska, ani Prawo i Sprawiedli-
wość, ani nawet Sojusz Lewicy De-
mokratycznej, bo obecnie najlep-
sza partia w skali kraju to Graży-
na Kulczyk warta ponoć aż 2,5
miliarda złotych, a więc wielokrot-
nie więcej niż pozostałe partie ra-
zem wzięte. 

Chociaż nasi politycy hołdu-
ją na ogół zdrowej przedwo-
jennej zasadzie: nie będzie

ta, to będzie inna – i zmieniają
stronnictwa jak rękawiczki, to jed-
nak zdarzają się osobnicy docho-
wujący absolutnej wierności – jak
chociażby pozostający z SLD aż po
grób nasz zawsze uśmiechnięty są-
siad Leszek Miller, który zdradził to
ugrupowanie tylko przelotnie, gdy
swego czasu życie zmusiło go do
Samoobrony. 

Przynależność partyjna ozna-
cza dyscyplinę będącą odbi-
ciem popularnego przysło-

wia: jeśli wszedłeś między wrony,
musisz krakać jak i one. Z tego
względu nawet największe świę-
toszki próbują robić dobrą minę
do złej gry. Bo polityka akurat z

moralnością nie ma nic wspólnego,
chociaż moralizowanie jest ulubio-
nym zajęciem partyjniaków wsze-
lakiej maści. Najbardziej zaś lubi
moralizować stronnictwo u nas po-
litycznie i materialnie najsilniej-
sze, czyli Kościół Rzymskokatolic-
ki, który uczył mnie od małego
skromności i umiarkowania, przy-
pominając, że prędzej wielbłąd
przejdzie przez ucho igielne niż bo-
gaty trafi do Nieba. Nie jestem tyl-
ko pewny, czy akurat ten rodzaj
ideologii pasuje do dzisiejszych cza-
sów. Nakarmieni takimi mitami
na szkolnych lekcjach religii młodzi
ludzie muszą bowiem w życiu za-
wodowym stanąć do tak zwanego
wyścigu szczurów, w którym już
nie ma zmiłuj się, tylko trwa bru-
talna walka o byt i nikt się nie kie-
ruje pobożną maksymą: nie czyń
drugiemu co tobie niemiłe. Zwłasz-
cza wtedy, gdy ktoś dokonuje na
wolnym, kapitalistycznym rynku
wrogiego przejęcia. 

No cóż, niejedno takie wrogie
przejęcie było w ostatnich
latach dziełem Kościoła,

grabiącego chciwymi łapami sła-
wetnej Komisji Majątkowej mają-
tek samorządowy – bez oglądania
się na istotne potrzeby społeczne i
bez poszanowania najzwyklejszej,
ludzkiej zasady uczciwości. Piszę
oczywiście o nieruchomościach,
które sobie komisyjni chciwcy upa-
trzyli, a nie o tych, które należało
zwrócić jako zawłaszczone przez
państwo w dobie PRL. 

N a terenie Ursynowa Kościół
przejął – w tym wypadku
w drodze całkowicie legal-

nej, choć nierównoważnej zamia-
ny – atrakcyjne działki pod Kopą
Cwila, zamierzając zabetonować
obiektami sakralnymi samo cen-
trum tego terenu. Tylko zdecydo-
wany opór społeczny powstrzymał
tę niechlubną inicjatywę budow-
laną, ale jej raz na zawsze nie wy-

kluczył. Wbrew temu, co miasto
już zdążyło ogłosić, będąca właści-
cielem owych działek Archidiece-
zja Warszawska nie chce z nich zre-
zygnować w zamian za inne, poło-
żone na Woli. I prawdę mówiąc,
burmistrz Ursynowa, jeśli chce
urządzić pod Kopą jakiś festyn al-
bo bieg na przełaj, musi prosić war-
szawskiego metropolitę o zgodę,
bo działki położone w środku zie-
lonego terenu nie są własnością
dzielnicy. 

G dziekolwiek pojawia się
ważki interes społeczny,
władzy świeckiej niełatwo

dogadać się z władzą kościelną,
która w swoich roszczeniach pozo-

staje jak najdalsza od chrześci-
jańskiego „Bóg zapłać”. Wspomi-
nam o tym niemiłym problemie
poruszony kolejną informacją o
sporach majątkowych pomiędzy
miastem i zakonem sióstr elżbie-
tanek, domagających się dodat-
kowych odszkodowań w związku
z publicznym użytkowaniem
przez wiele lat należącego do nich
i zagrabionego przez państwo
szpitalu przy ulicy Goszczyńskie-
go na Mokotowie. To jeszcze jedna
placówka odbudowana nie za ko-
ścielne przecież pieniądze ze znisz-
czeń wojennych. Choćby z tej przy-
czyny w rozliczaniu kosztów trze-
ba być szczególnie ostrożnym. Bo

druga wojna światowa przewró-
ciła do góry nogami nie tylko pi-
ramidę własnościową w Europie,
lecz zmieniła zasoby terytorialne
i status wielu państw. Stuprocen-
towy powrót do stanu poprzed-
niego jest po prostu niemożliwy,
czego jednak nie bierze się pod
uwagę, jeśli chodzi o przywraca-
nie własności prywatnej w War-
szawie, najpierw skomunalizo-
wanej, a potem upaństwowionej
na mocy sławetnego dekretu Kra-
jowej Rady Narodowej, zwanego
dekretem Bieruta. 

P ani prezydent Hanna Gron-
kiewicz-Waltz narzekała,
podobnie jak marszałek

województwa mazowieckiego
Adam Struzik, na przesadne jano-
sikowe, podkopujące budżet stoli-
cy. Jednocześnie jednak nie na-
głośniała tego, że w mieście szale-
je jeszcze bardziej niebezpieczna
budżetowa pijawka – a chodzi o
grupę wycwanionych prawników,
odzyskujących prywatną wła-
sność wielu upaństwowionych de-
kretem nieruchomości. Miasto
musi je oddawać na mocy wyro-
ków sądowych albo wypłacać hor-
rendalne odszkodowania. Najgor-
sze zaś, że w następstwie realiza-
cji owych roszczeń grunt pod no-
gami tracą szkoły, przedszkola,
kluby sportowe, placówki medycz-
ne i kulturalne. 

W iadomo, że Warszawie
trzeba zafundować w
trybie pogotowia ratun-

kowego specjalną ustawę, regulu-
jącą rozliczenia ze spadkobierca-
mi prywatnych właścicieli na dro-
dze kompromisowej. Chodzi o
działanie pro publico bono. Dla-
czego zatem pani Hanna, będąca
wiceprzewodniczącą najsilniej-
szego w Sejmie ugrupowania –
Platformy Obywatelskiej – nie
przeforsowała do tej pory ,
uchwalenia takiej ustawy? Czy
powodowała nią miłość do samej
PO, czy może do sprytnych praw-
ników, łupiących miejską kasę
przy okazji procesów rewindyka-
cyjnych? Również miłością do
partii musiała się kierować, decy-
dując, że tak bardzo oczekiwane
połączenie Ursynowa z Wilano-
wem nastąpi najpierw w miejscu,
które się najmniej do tego nada-
je (Nowokabacka/Rosnowskie-
go). No cóż, w tej sytuacji wypa-
da tylko cokolwiek strawestować
piękne słowa Juliana Tuwima:
„Miłość ci wszystko wypaczy”. 
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Nielegalne papierosy
Policjanci ze stołecznej

„drogówki”, którzy pełnili
służbę na terenie Mokotowa,
około 18.25 w rejonie ulicy
Puławskiej zatrzymali do kon-
troli opla astrę. Za kierownicą
samochodu siedział Zbigniew
S. W trakcie sprawdzeń wy-
szło na jaw, że mężczyzna jest
poszukiwany do ustalenia
miejsca pobytu oraz nakazem
doprowadzenia do aresztu
śledczego. Mundurowi do-
kładnie sprawdzili samochód
i znaleźli w nim sześć worków
suszu tytoniowego oraz 10
kartonów papierosów. Towar
nie miał polskich znaków ak-
cyzowych.

Funkcjonariusze zatrzymali
mężczyznę podejrzewanego o
przewożenie nielegalnego to-
waru, który trafił w ręce moko-
towskich policjantów zwalcza-
jących przestępczość gospo-
darczą. Okazało się, że w wor-
kach znajdowało się 120 kilo-
gramów suszu tytoniowego.
Wartość rynkowa tego suszu
oraz papierosów to ponad 55
tys. złotych.

44-latek został przesłuchany
przez policjantów i usłyszał za-
rzut za przestępstwo z kodek-
su karno skarbowego. Za prze-
wożenie towaru bez polskich
znaków skarbowych akcyzy,
który stanowi przedmiot czynu
zabronionego grozi kara do 3
lat więzienia. Wczoraj Zbi-
gniew S. trafił do aresztu śled-
czego, gdzie odbędzie karę po-
zbawienia wolności za oszu-
stwo, jakie ma nas swoim kon-
cie.

Kradł i wpadł
Policjanci około 4.00 w nocy

zostali wezwani na interwen-
cję do jednej z restauracji,
gdzie miało dojść do kradzieży.
Z przekazanych od jej pracow-
ników informacji wynikało, że
przyłapali mężczyznę, który
wynosił z ogródka obok lokalu
krzesełka.

Mundurowi zatrzymali Ja-
na B. Funkcjonariusze ustalili,
że dwa dni temu w tym samym
miejscu miała miejsce podobna
nietypowa kradzież i tym ra-
zem łupem sprawcy padło 18
krzeseł. Wszystko wskazywało
na to, że to właśnie 48-latek
może mieć związek z tym zda-
rzeniem. Z informacji policjan-
tów wynikało, że mężczyzna
prawdopodobnie sprzedał je
za niewielką kwotę.

Dzięki czynnościom poli-
cjantów zwalczających prze-
stępczość przeciwko mieniu
okazało się, że Jan B. ma na
swoim koncie jeszcze jedno ta-
kie przestępstwo. W tym sa-
mym rejonie, kilkanaście dni
wcześniej doszło bowiem do
kradzieży podobnego wyposa-

żenia restauracji. Funkcjona-
riusze przedstawili 48-latkowi
trzy zarzut. Może mu grozić
kara do 5 lat więzienia.

Ukradł 12 rowerów
Piotr Z. był poszukiwany

przez policjantów zwalczają-
cych przestępczość przeciwko
mieniu jako osoba podejrze-
wana o kradzieże rowerów na
terenie Mokotowa. Z informa-
cji funkcjonariuszy wynikało,
że może on mieć związek ze
zdarzeniami, które w ostatnim
czasie miały miejsce na ulicy
Obrzeżnej. Tam łupem złodzie-
ja w ciągu dwóch dni padły
cztery rowery. Dzięki funkcjo-
nariuszom, 30-latek trafił do
policyjnego aresztu.

Policjanci ustalili, że to nie
jedyne przestępstwa, jakie na
swoim koncie ma Piotr Z. Męż-
czyzna działał już od kwietnia
i kradł rowery pozostawione
na klatkach schodowych, z
osiedlowych podwórek i gara-
ży. 30-latek przecinał linki, któ-
rymi jednoślady zabezpiecza-
li właściciele, a potem praw-
dopodobnie sprzedawał je na
pobliskich bazarach. Jego łu-
pem mogły paść rowery o war-
tości ponad 14 tys. złotych.

Dzięki wnikliwej pracy ope-
racyjnej i dochodzeniowo-śled-
czej funkcjonariuszy z moko-
towskiej komendy, Piotr Z.
usłyszał 12 zarzutów. 30-latek,
który był już karany za podob-
ne przestępstwa, przyznał się
do zarzucanym mu czynów i
dobrowolnie poddał karze 2
lat bezwzględnego pozbawie-
nia wolności.

r e d .
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Radni zajęli identyczne
stanowisko w sprawie
priorytetowego przedłuże-
nia ulicy Ciszewskiego do
Wilanowa. 

Stanowisko Rady Dziel-
nicy jest reakcją na pod-
jętą w dniu 26 czerwca

2014 r. przez Radę Warszawy
uchwałę w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Miasta Stołecznego Warsza-
wy na lata 2014-2042, w której
zaplanowano realizację ważnych
zadań inwestycyjnych („Budo-
wa ul. Nowokabackiej - etap II”
w latach 2014-2017 oraz „Budo-
wa ul. Ciszewskiego na odcinku
ul. Kiedacza - al. Rzeczypospoli-
tej” w latach 2020-2023).

Aw ogóle są aż trzy pro-
pozycje połączenia dro-
gowego Ursynowa z Wi-

lanowem. Pierwsza z nich to prze-
dłużenie ulicy Ciszewskiego, dru-
ga to zbudowanie ulicy Rosnow-
skiego/Nowokabackiej biegnącej
od Relaksowej do Przyczółkowej,
a trzecia to przedłużenie ul. Pła-
skowickiej do Branickiego. 

Drugie rozwiązanie by-
łoby zdaniem przed-
stawicieli Naszego Ur-

synowa szczególnie niekorzyst-
ne dla mieszkańców Kabat, po-
nieważ na co dzień spotykaliby
się oni z ogromnymi korkami.
Ku zdumieniu obecnych na sesji
mieszkańców uchwałę o pierw-
szeństwie wariantu z ulicą Ci-
szewskiego udało się podjąć jed-
nogłośnie. 

W opinii radnego To-
masza Sieradza
(PO) z kolei arcypil-

ną kwestią jest remont szkolne-
go boiska piłkarskiego ze sztucz-
ną trawą na stadionie przy Kon-
certowej. Boisko zostało odda-
ne do użytku w 2006r., jednak
jego stan techniczny nie pozwa-
la na dalsze bezpieczne użytko-
wanie z uwagi na sypiący się
czarny granulat. Wiceburmistrz
Witold Kołodziejski (PiS) zwró-
cił uwagę również na potrzebę
wyremontowania kilku mniej-
szych boisk przy Koncertowej,
Dembowskiego i Cybisa, pod-
kreślając, iż zarządu dzielnicy

nie trzeba do przeprowadzenia
owych remontów przekonywać
– należy natomiast przekonać
radę miasta, bo to ona może wy-
gospodarować potrzebne środki.
Wiceburmistrz Kołodziejski po-
informował przy okazji, iż Ursy-
nów ma najlepsze szkoły pod-
stawowe w całej Polsce. Świad-
czą o tym wyniki testu szósto-
klasisty, średnie powyżej 92%. 

Bardzo ważnym i na
pewno znaczącym dla
mieszkańców Ursyno-

wa było wystąpienie Lecha
Skowrona (PiS), zastępcy bur-
mistrza Ursynowa. Naświetlił on
problem budowy trasy S2, która
ma być gotowa w 2019 roku. Ru-
szyła akcja pt. „Spytaj o budowę
trasy S2 przez Ursynów”. Miesz-
kańcy dostali czas na zadanie
pytań dotyczących projektu: e-
mailowo, osobiście lub listow-
nie. Jeżeli chcą uzyskać odpo-
wiedź na zadane przez siebie py-
tanie na internetowej stronie
dzielnicy Ursynów, mają czas do
końca bieżącego miesiąca.

M a g d a l e n a  P o d g ó r s k a

Nie ma dobrego połącze-
nia drogowego pomiędzy
Ursynowem i Wilanowem.
Zarówno mieszkańcy, jak
i władze zabiegają, by ta-
kie jak najszybciej po-
wstało. 

W końcu zostały zapisane na
ten cel środki w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej m. st. War-
szawy na lata 2014-2042. Nale-
ży przypomnieć, że 9 grudnia
2013 roku rada Ursynowa jedno-
głośnie opowiedziała się za inwe-
stycją: „Budowa ul. Ciszewskie-
go-bis na odcinku ul. Kiedacza –
al. Rzeczypospolitej” jako priory-
tetową dla dzielnicy. Kolejne
dwie inwestycje, mowa o „Bu-
dowie ul. Płaskowickiej łączącej
się z Branickiego” oraz „Budo-
wie ul. Nowokabackiej – etap II”
miały zostać zrealizowane w la-
tach kolejnych. 

W czym więc problem? Pro-
blem w tym, że to, co widzą wła-

dze na szczeblu lokalnym, na
szczeblu centralnym widzi się
inaczej. W ostatnich dniach wła-
dze dzielnicy Ursynów zostały
zaskoczone decyzją rady m. st.
Warszawy, która – znając stano-
wisko rady dzielnicy Ursynów o
priorytetach realizacji poszcze-
gólnych inwestycji, przyjęła
uchwałę, iż w pierwszej kolej-
ności będzie realizowana inwe-
stycja „Nowokabacka”, decydu-
jąc dokładnie odwrotnie niż wła-
dze dzielnicy Ursynów. 

Decyzja ta spotkała się z na-
tychmiastową reakcją Stowa-
rzyszenia Mieszkańców „Nasz
Ursynów” oraz klubu radnych
„Nasz Ursynów” w radzie dziel-
nicy. Klub przedłożył stanowi-
sko w sprawie Ciszewskiego-bis
i Nowokabackiej, które na 54.
sesji zostało jednogłośnie za-
opiniowane przez radnych (a
rzadko się to zdarza). Ponadto
klub radnych oraz stowarzysze-

nie Nasz Ursynów prowadzą ak-
cję zbierania podpisów pod pe-
tycją skierowaną do prezyden-
ta m. st. Warszawy Hanny
Gronkiewicz-Waltz oraz prze-
wodniczącej Rady Warszawy
Doroty Malinowskiej-Grupiń-
skiej. W petycji wnioskuje się  o
zmianę decyzji i korektę zapi-
sów, aby połączenia drogowe
pomiędzy dzielnicami  były re-
alizowane tak, jak postulowały
władze Ursynowa. poczynając
od Ciszewskiego-Bis, dalej bu-
dując połączenie Płaskowickiej
z Branickiego i na końcu Nowo-
kabacką. Podpisy zbierane są
online i w bezpośredni sposób
(w ciągu tygodnia pod petycja
internetową podpisało się oko-
ło 200 osób). Burmistrz Dzielni-
cy Ursynów Piotr Guział wydał
również w tej sprawie oświad-
czenie. 

P i o t r  S k u b i s z e w s k i ,  
N a s z  U r s y n ó w

PPAASSSSAA:: CCzzyy ttoo ddoobbrryy wwyybbóórr,,
żżee zzggooddnniiee zz ddeeccyyzzjjąą wwłłaaddzz mmiiaa-
ssttaa ccoo ddoo ppoołłąącczzeenniiaa ddrrooggoowwee-
ggoo UUrrssyynnoowwaa zz WWiillaannoowweemm nnaa
ppiieerrwwsszzyy ooggiieeńń ppóójjddzziiee uulliiccaa NNoo-
wwookkaabbaacckkaa//RRoossnnoowwsskkiieeggoo??

LLEECCHH KKRRÓÓLLIIKKOOWWSSKKII:: Jestem
przede wszystkim inżynierem,
dlatego w głównej mierze intere-
sują mnie fakty, dane wyjściowe,
a jako efekt analiz – rozwiązania
najprostsze. Moim zdaniem zaś,
najprostszym rozwiązaniem by-
łoby przedłużenie ulicy Ciszew-
skiego. Jest to długa, prosta i bar-
dzo szeroka ulica, kończąca się
niestety w krzakach. Jeżeli jej się
nie przedłuży poza skarpę na te-
ren Wilanowa, to szkoda dotych-
czas zainwestowanych pieniędzy.
Gdyby natomiast została przedłu-
żona o kilkaset metrów w kierun-
ku wschodnim, to byśmy nią do-
tarli do alei Rzeczypospolitej w
Wilanowie, będącej przedłuże-
niem alei Sobieskiego. I w ten spo-
sób Ursynów otrzymałby nowy,
niezależny korytarz komunika-

cyjny, łączący dzielnicę ze Śród-
mieściem. No i zaistniałoby szyb-
kie i wygodne połączenie między
Wilanowem i Ursynowem, mają-
ce odpowiedni standard. Niestety,
jakiś czas temu władze miasta wy-

dały pozwolenie na budowę osie-
dla mieszkaniowego, zlokalizo-
wanego na skarpie, które zajmu-
je połowę szerokości korytarza
ulicy Ciszewskiego. W rezultacie,
po takiej decyzji władz miasta,

bez zburzenia przynajmniej części
owego osiedla nie da się przedłu-
żyć tej ważnej drogi w standar-
dzie, jaki ma ona na Ursynowie.
Ewentualne zawężenie trasy w
tym miejscu będzie stanowiło wą-

skie gardło komunikacji i źródło
niekończących się konfliktów z
mieszkańcami. 

CCzzyy zznnaammyy nnaazzwwiisskkoo uurrzzęęddnnii-
kkaa,, kkttóórryy wwyyddaałł ddeeccyyzzjjęę oo oossiieeddlluu??

Nie jest to ważne. To różne ko-
mórki władz wspólnie dopuści-
ły do takiego nonsensu. Zmar-
nowano wielką szansę. Oczywi-
ście, budowa każdego innego
połączenia poza ulicą Ciszew-
skiego, jest także potrzebna i bę-
dę się cieszyć, jeśli takie połą-
czenie powstanie. Szkoda jed-
nak, że wobec braku koordyna-
cji we władzach miasta doszło,
moim zdaniem, do zaprzepasz-
czenia najlepszego wariantu ko-
munikacyjnego w tym rejonie. 

NNaa ppoocciieesszzeenniiee mmaammyy ddoobbrrąą
wwiieeśśćć zz mmiieejjsskkiieeggoo rraattuusszzaa,, żżee
nniicc jjuużż oodd ssttrroonnyy pprraawwnneejj nniiee ssttooii
nnaa pprrzzeesszzkkooddzziiee,, żżeebbyy oobbookk CCeenn-
ttrruumm OOnnkkoollooggiiii pprrzzyy PPiilleecckkiieeggoo
ppoowwssttaałł SSzzppiittaall PPoołłuuddnniioowwyy......

Pozwoli pan, redaktorze, że ja
jeszcze raz jako inżynier. Jeżeli
zobaczę dokument zaświadczają-

cy o władztwie miasta nad dział-
ką przeznaczoną pod budowę, a
działka ta w planie będzie prze-
znaczona na ten cel, uwierzę, że
jest to realne. Przez ostatnie
osiem lat były chęci i pieniądze,
ale nie było uzgodnionej działki.
Wobec czego szpitala jak nie by-
ło, tak nie ma. Dopóki nie będzie
zatem poświadczonego prawa
miasta do działki, na której ma
stanąć szpital, tak długo będzie to
tylko jeszcze jedna obietnica, jak
wiele poprzednich. W 2006 mia-
łem nadzieję, a w 2010 skłonny
byłem nawet uwierzyć w powsta-
nie szpitala, ale teraz już wątpię.
Uważam więc, że w tej sprawie
pojawiła się tylko kiełbasa wy-
borcza. Na Ursynowie mamy co-
raz więcej ludzi w wieku emery-
talnym, więc obietnica szpitala
jest elementem gry politycznej,
nakierowanej na potencjalnych
wyborców. Szkoda, że to zapew-
ne tylko gra, bo sama inwestycja
jest niebywale potrzebna. 

R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S

Przewodniczący Rady Ursynowa Lech Królikowski inżynierskim okiem

Ciszewskiego – zepsuta, Pileckiego niepewna

54. sesja Rady Ursynowa z dobrymi efektami

Piotr Skubiszewski – „Nasz Ursynów“

Nareszcie polityczny kompromis

Zdecydowane „nie” dla Nowokabackiej

FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI

NNoowwee oossiieeddllee zzaabbllookkoowwaałłoo wwyylloott uulliiccyy CCiisszzeewwsskkiieeggoo ww kkiieerruunnkkuu WWiillaannoowwaa
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POLICJA POSZUKUJE

Policjanci z Mokotowa poszukują świadków wypadku
drogowego, do którego doszło 9 czerwca w rejonie Alei
Komisji Edukacji Narodowej. 

W trakcie tego zdarzenia doszło do śmiertelnego potra-
cenia 2-latka. Wszystkie osoby, które widziały wypadek
lub mają jakiekolwiek informacje na jego temat,prosimy
o kontakt z funkcjonariuszami.

Policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego moko-
towskiej komendy wykonują czynności w śledztwie pro-
wadzonym przez Prokuraturę Rejonową Warszawa –Mo-
kotów dotyczące śmiertelnego wypadku drogowego. 

Jak ustalili śledczy, w dniu 9 czerwca około 9.00 na wy-
znaczonym przejściu dla pieszych w rejonie Alei KEN (na
wysokości ulicy Artystów) samochód marki Volvo 940
potrącił 2-latka, który wraz z osobą dorosłą przecho-
dził przez przejście. W wyniku tego zdarzenia dziecko
zmarło.

Wszystkie osoby, które widziały to zdarzenie prosimy
o kontakt telefoniczny z policjantami Wydziału Docho-
dzeniowo-Śledczego Komendy Rejonowej Policji War-
szawa II pod  numerem telefonu 22 603-19-20 (od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-16.00). 

Informacje można także przekazywać całodobowo
pod numerem tel. 22 603-92-50 lub pisemnie na adres
e-mail: mokotow@policja.waw.pl

r e d .



6

Wywiad z Moniką Rutkowską, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mysiadle

Wspaniały symbol nowej Polski 

PPAASSSSAA:: CCzzyy sszzkkoołłaa ffuunnkkccjjoo-
nnuujjąąccaa ww ttaakk wwssppaanniiaałłyymm bbuu-
ddyynnkkuu jjaakk CCeennttrruumm EEdduukkaaccjjii ii
SSppoorrttuu ww MMyyssiiaaddllee ttoo mmaałłyy ssyymm-
bbooll nnoowweejj PPoollsskkii??

DDYYRREEKKTTOORR MMOONNIIKKAA RRUUTT-
KKOOWWSSKKAA:: Oczywiście. Naszą
szkołę uważam za swego rodza-
ju projekt wybiegający w przy-
szłość. Gdy przychodzą do nas
goście, od razu kręcą głową z za-
chwytu i mówią, że to nawet nie
XXI, ale już XXII wiek. Są prze-
stronne sale, ogromne połacie
okien, przestrzenne korytarze,
gdzie na podłodze umieszczono

rysunki zachęcające chociażby
do gry w klasy. Poza tym mamy
szeroko rozbudowaną część
sportową w dwóch poziomach.
Na poziomie minus jeden są sa-
le do fitnessu, siłownia, a w przy-
szłości przybędzie najprawdo-
podobniej kręgielnia. Tam także
znajduje się ogromna hala, słu-
żąca do uprawiania wielu dyscy-
plin sportu. Można ją podzielić
na cztery części i równocześnie
prowadzić zajęcia wychowania
fizycznego w czterech grupach.
W hali są pełnowymiarowe bo-
iska do siatkówki, koszykówki,

piłki ręcznej oraz widownia
mieszcząca czterysta osób. Bu-
dynek naszej szkoły jest porów-
nywalny do najnowocześniej-
szych tego rodzaju budynków w
zachodniej Europie. Podobny wi-
działam na przykład w Boltonie
pod Manchesterem. Projektan-
tem całego kompleksu naszej
szkoły jest studio architektonicz-
ne Franta&Franta z Chorzowa,
które wygrało konkurs ogłoszo-
ny w 2007 roku. Centrum wybu-
dowano wprawdzie z rocznym
poślizgiem, bo pierwotny wyko-
nawca zbankrutował, ale naj-
ważniejsze, że szkołę można by-
ło oddać we wrześniu 2013 do
użytku i dzieci przeprowadziły
się z dużo skromniejszych wa-
runków przy ulicy Osiedlowej. 

PPoo iillee oossóóbb uucczzyy ssiięę ww jjeeddnneejj
kkllaassiiee??

W klasach szkoły podstawo-
wej mamy po 18-20 uczniów,
a w gimnazjum ta liczba do-
chodzi do 22. Ale zgodnie z pla-
nem klasy podstawówki będą
liczyć do 24-25 osób, bo zapo-
trzebowanie w okolicy jest bar-
dzo duże. 

JJaakk mmoożżnnaa oocceenniićć ppiieerrwwsszzyy
rrookk sszzkkoollnnyy ww nnoowwyymm bbuuddyynn-
kkuu??

I nauczyciele, i uczniowie są
zachwyceni. Gdy miałam pod-
sumowanie roku klas szóstych,
żegnających się ze szkołą pod-
stawową, wszyscy byli zadowo-
leni, ponieważ wyniki w nauce
okazały się bardzo dobre. Nasi
szóstoklasiści świetnie napisali
test kompetencji, uzyskali  śred-
nią 33 punkty na 40 możliwych.
Taki wynik uzyskało tylko 4%
szkół w kraju. W skali staninowej
plasujemy się w staninie 9 – naj-
wyższym. Możemy śmiało po-
równywać się chociażby ze szko-

łami ursynowskimi, na przykład
ze szkołą przy Koncertowej. A
dodam, że tak wysoką średnią
udało się uzyskać już po raz trze-
ci. Nic dziwnego, że mamy aż
15 stypendiów naukowych dla
uczniów, mających średnią ocen
powyżej 5,0. 

IIllee ddzziieeccii uucczzęęsszzcczzaałłoo pprrzzeezz
oossttaattnnii rrookk ddoo sszzkkoołłyy??

Mieliśmy 333 uczniów w kla-
sach I-VI i trzy oddziały zerówki.
Jednocześnie prowadzimy dwa
oddziały gimnazjum. 

DDoommyyśśllaamm ssiięę,, żżee ww ttaakk wwssppaa-
nniiaałłyymm bbuuddyynnkkuu lleekkccjjee wwyycchhoo-
wwaanniiaa ffiizzyycczznneeggoo ttoo ddllaa uucczznniióóww
nnaajjwwiięękksszzaa ffrraajjddaa......

To oczywiste. Mamy w tej
chwili dwóch nauczycieli w.f. ale
w nowym roku zatrudnimy
dwóch kolejnych z uprawnienia-
mi trenerskimi do piłki nożnej,
siatkówki i tańca towarzyskie-
go. Oprócz regularnych lekcji
w.f. przewidujemy bezpłatne za-
jęcia SKS oraz płatne w obrębie
UKS-ów, w których można upra-
wiać siatkówkę, dżudo, taniec,
kick-boxing. Dzieci w pełni ko-
rzystają z imponującego zaple-
cza sportowego. 

CCzzyy sszzkkoołłaa mmaa mmoożżlliiwwoośśccii
ddoowwoozzuu uucczznniióóww nnaa lleekkccjjee??

Tak, dowozimy tych, którzy
mieszkają w odległości powy-
żej 3 kilometrów od szkoły. Do
niedawna uczniowie naszej
szkoły rekrutowali się głównie z
samego Mysiadła, ale teraz ob-
wód szkolny powiększył się o Za-
mienie i Zgorzałę, skąd dzieci są
dowożone. 

DDoommyyśśllaamm ssiięę,, żżee jjeesstt nnaadd-
kkoommpplleett cchhęęttnnyycchh ddoo nnaauukkii ww
wwaasszzeejj sszzkkoollee......

Tak właśnie jest. Dlatego w
następnym roku do obecnych 22
klas planujemy dodać kolejnych

osiem, bo do szkoły podstawo-
wej będzie uczęszczać 540 dzie-
ci, a do tego dojdzie jeszcze gim-
nazjum i w sumie ma być prowa-
dzonych aż 31 oddziałów, w tym
cztery zerówki. W kolejce do na-
szej szkoły czeka jeszcze sporo
uczniów z rejonu Ursynowa, któ-
rych na razie z powodu braku
miejsca nie możemy przyjąć, bo
mimo przestronności szkoły i tak
nauka w klasach młodszych, a
nawet w klasach IV-VI, będzie
prowadzona w trybie dwuzmia-
nowym. 

DDoommyyśśllaamm ssiięę,, żżee ww sszzkkoollee iinn-
tteeggrruujjee ssiięę mmłłooddzziieeżż rróóżżnnyycchh nnaa-
rrooddoowwoośśccii......

Tak, na liście uczniów byli
lub są między innymi Francuzi,
Irlandczycy, Wietnam-
czycy, Koreań-

czycy i Afroamerykanie. W
związku z tym prowadzimy lek-
cje, podczas których nasza mło-
dzież uczy się tolerancji, zro-
zumienia i poszanowania in-
nych kultur. 

CCzzyy ww sszzkkoollee ssąą jjaakkiieeśś ssppeeccjjaall-
nnee pprrooggrraammyy ssppoorrttoowwee??

Oczywiście, jednym z nich jest
program Legii Warszawa „Kibi-
cuj z klasą”. Uczniowie jeżdżą
razem na mecze piłkarskie na
Łazienkowską. I okazuje się, że
nie tylko chłopcy, lecz także
dziewczynki potrafią być zapalo-
nymi kibicami. Stadion robi na
dzieciach ogromne wrażenie.
Dodam jeszcze, że jednym z ro-
dziców naszej dziatwy jest były
bramkarz Legii Grzegorz Sza-

motulski. 
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

Doroczna wystawa Pra-
cowni Sztuki Dziecka w
Galerii Działań stała się
faktem. Otwarta została
przez znakomitych gości
w osobach posłów na sejm
Rzeczpospolitej Polskiej:
Joannę Fabisiak i Artura
Górskiego. 

Ich obecność świadczyła o
randze tej ursynowskiej placów-
ki i roli jaką spełnia w edukacji
plastycznej. 

Tematem tegorocznej wysta-
wy jest „historia”. Historia to na-
uka o przeszłości. Wszystko to
co zdarzyło się ma swoją historię.
Sztuka tez ma swoja historię. Do
historii sztuki przechodzą artyści
wielcy, poprzez swoje twórcze
dokonania. Dzieci i młodzież z
Pracowni Sztuki Dziecka znaj-
dują się na początku tej trudnej,
ale jak pięknej drogi. Można po-

wiedzieć, że tworzą bazę, na któ-
rej stanie piękny trzon kolumny,
zwieńczony głowicą. Kolumny
wymyślono po to, aby coś pod-
trzymywały. Prócz piękna, jakie
mają same w sobie, mają też i
funkcje użytkowe. Podobnie jest
z pracami dzieci i młodzieży pre-
zentowanymi na dorocznej wy-
stawie. 

Realizując swoje prace, mu-
sieli posiąść wiedzę o historii,
aby potem przy pomocy różnych
technik plastycznych, zobrazo-
wać ten temat. Świat ma swoja
historię. Mają ją również narody.
Swoją historię maja rodziny.
Pięknie pokazane są na tej wy-
stawie drzewa genealogiczne.
Każde drzewo jest bardzo indy-
widualne, tak jak różne są dzie-
je każdego rodu. 

Swoją historię ma również
Pracownia Sztuki Dziecka-Ga-

leria Działań. To właśnie w tym
miejscu tworzone są  prace, któ-
re potem odnoszą sukcesy w
międzynarodowych i krajowych
konkursach plastycznych. Histo-
ria lubi zataczać koła, to znaczy
wracać do punku wyjścia. Kiedyś
prowadzący zajęcia artyści pla-
stycy: Irena Moraczewska i Kata-
rzyna Derkacz-Gajewska, jako
młode adeptki sztuki, zdobywa-
ły nagrody w konkursach pla-
stycznych, dzisiaj swoją wiedzą
i doświadczeniem dzielą się z
młodymi twórcami, aby ich hi-
storia stała się też i ich udziałem. 

Wystawa prezentowana jest
w Galerii Działań ulica Marco
Polo 1,  czynna będzie do 22
września 2014 roku. Można ją
zwiedzać od poniedziałku do
piątku  w godzinach  od 14 00
do 20 00 .

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

W czerwcu na boisku Or-
lik przy ul. Kazimierzow-
skiej 60 wystartowała
pierwsza w Polsce Akade-
mia Młodych Orłów. AMO
jest bezpłatną szkółką pił-
karską, mającą na celu
zafascynowanie dzieci fut-
bolem poprzez zabawę już
od najmłodszych lat.

Zajęcia w warszawskiej Aka-
demii Młodych Orłów odbywają
się od poniedziałku do piątku na
boisku przy ul. Kazimierzowskiej
60. Dzieci biorące udział w pro-
gramie, mają możliwość skorzy-
stania ze szkolenia piłkarskiego
na najwyższym poziomie bez-
płatnie. Zajęcia, zarówno dla
chłopców, jak i dziewczynek od-
bywają się w trzech kategoriach
wiekowych: Skrzaty (U-7), Żaki
(U-9) oraz Orliki (U-11). Grupy
trenują dwa razy w tygodniu.

Zajęcia odbywają się pod okiem
wykwalifikowanych instrukto-
rów korzystających z autorskie-
go programu opracowanego
przez Departament Szkolenia i
Komisję Techniczną PZPN. 

Szczegóły programu przed-
stawił 23 czerwca br. prezes Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej Zbi-
gniew Boniek wspólnie z burmi-
strzem Dzielnicy Mokotów Bog-
danem Olesińskim. Spotkanie
odbyło się w Hotelu Interconti-
nental w Warszawie. Wzięli w
nim udział przedstawiciele
władz samorządowych oraz pre-
zesi wojewódzkich Związków
Piłki Nożnej z całego kraju. 

Podczas spotkania zaprezento-
wano ideę powstania projektu, a
także organizację i zasady funk-
cjonowania Akademii Młodych
Orłów. Omówiono również zasa-
dy współpracy PZPN z władzami

samorządowymi w kontekście
planowanego otwarcia następ-
nych szkółek w całym kraju. PZPN
chce, aby od września 2014 roku
AMO zaczęły działać we wszyst-
kich miastach wojewódzkich. Na
zakończenie, uczestnicy spotka-
nia odwiedzili mokotowski Orlik
przy ul. Kazimierzowskiej i obej-
rzeli zajęcia piłkarskie w wykona-
niu dzieci z AMO. Trening popro-
wadził selekcjoner reprezentacji
Polski do lat 18 i 19 – Rafał Janas.

Więcej informacji na temat
warszawskiej AMO udziela Polski
Związek Piłki Nożnej – Departa-
ment Grassroots, ul. Bitwy War-
szawskiej 1920 r. 7, tel. +48 (22)
55 12 300, e-mail: pzpn@pzpn.pl
oraz Zespół Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Mokotów – ul. Wiśnio-
wa 37, tel.: (22) 56 51 689 oraz e-
mail: sport@mokotow.waw.pl

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Młode Orły na Mokotowie Historia w formie i kolorze
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30 czerwca odbyło się już
dwudzieste spotkanie bur-
mistrza Ursynowa Piotra
Guziała z mieszkańcami w
ramach cyklu „Problemy
społeczności lokalnej”.
Tym razem przyszła kolej
na mieszkańców Zielonego
Ursynowa.

Mimo deszczowej pogody była
wyjątkowo dobra frekwencja, a sa-
mo spotkanie okazało się jednym
z najbardziej merytorycznych.

Mieszkańcy poruszyli najbar-
dziej palące problemy tego ob-
szaru: brak kanalizacji, dróg i in-
frastruktury społecznej (place
zabaw, dom kultury). Większość
zgłaszanych uwag dotyczyła
kompetencji instytucji podle-
głych władzom miasta: Miejskie-
mu Przedsiębiorstwu Wodocią-
gów i Kanalizacji (kanalizacja
ściekowa), Zarządowi Transpor-
tu Miejskiego (komunikacja pu-
bliczna), Biuru Gospodarki Od-
padami Komunalnymi (wywóz
odpadów komunalnych, w tym
częstotliwość i harmonogram
wywozu), Zarządowi Dróg Miej-
skich (budowa i utrzymanie
dróg powiatowych), Miejskiemu
Inżynierowi Ruchu (opiniowa-

nie organizacji ruchu drogowe-
go, w tym np. ustawiania zna-
ków i „śpiących policjantów” na
drogach dzielnicowych). 

Burmistrz podkreślił, że podob-
ne problemy mają mieszkańcy in-
nych przedmieść Warszawy, a ich
rozwiązanie jest możliwe tylko
przez świadomą i zaplanowaną
na wiele lat politykę władz mia-
sta.  Zwrócił uwagę, że żadne po-
przednie władze Ursynowa nie
zrobiły dla Zielonego Ursynowa
tyle, co zostało wykonane w obec-
nej kadencji. Na remonty i utrzy-
manie dróg wydawana jest ok.
połowa środków finansowych
przeznaczonych na te cele w
dzielnicy, mimo że na tym terenie
mieszka 10% mieszkańców Ur-
synowa. Burmistrz przypominał
też, że jego priorytetem na obec-
ną kadencję było powstrzymanie
podtopień na Zielonym Ursyno-
wie i priorytet ten został zrealizo-
wany. Dzięki dużym nakładom
finansowym przeprowadzona zo-
stała rekultywacja Jeziora Zgo-
rzała (5,8 mln zł) oraz Stawów
Wąsal i Pozytywka (1,8 mln zł). 

Odpowiadając na szczegóło-
we pytania, burmistrz zapewnił,
że jeszcze w tym roku powstanie

ogólnodostępny, nowoczesny
plac zabaw na tyłach przychod-
ni przy ul. Kajakowej, a w przy-
szłym roku tuż obok rozpocznie
się budowa pierwszego na ca-
łym Ursynowie dzielnicowego
domu kultury. Zostanie też uru-
chomiona linia autobusowa ul.
Baletową (po wybudowaniu
przez dzielnicę tzw. zawrotki na
końcu ul. Baletowej, co jest wa-
runkiem postawionym przez
ZTM). Burmistrz zapowiedział
w kolejnym tygodniu wizję lo-
kalną w miejscach, w których
mieszkańcy zgłaszali problemy. 

Przez 8 miesięcy burmistrz od-
był rozmowy z mieszkańcami
wszystkich części Ursynowa. Wzię-
ło w nich udział ok. 1400 osób,
które zgłosiły setki mniejszych i
większych problemów. Cześć z
nich udało się już rozwiązać, cześć
jest w toku, a pozostałe uwagi
mieszkańców zostaną uwzględ-
nione w przyszłych działaniach
Urzędu Dzielnicy. Należy podkre-
ślić, że żaden z dotychczasowych
burmistrzów Ursynowa i innych
dzielnic stolicy nie prowadził oso-
biście tak intensywnego i regular-
nego dialogu z mieszkańcami.

w w w . u r s y n o w . w a w . p l

Kolejne spotkanie burmistrza z mieszkańcami



8 9

O rezydencjach władz państwowych w Warszawie. Najważniejsze budynki są przypomnieniem mało chwalebnych fragmentów naszej historii

Czy III RP musi pozostawać w carskich okowach?
Jest takie powiedzenie: jak cię
widzą, tak cię piszą. Jestem prze-
konany, że ta maksyma odnosi
się nie tylko do poszczególnych
osób, ale także do państw. Z ob-
razu Polski chciałbym wyodręb-
nić jeden element - siedziby naj-
wyższych władz. 

W czasach Rzeczypospolitej Szlachec-
kiej władza - ogólnie rzecz biorąc - była
słaba, a państwo niezbyt bogate. Zamek
Królewski w Warszawie, z którego rzą-
dzono ogromnym państwem (prawie
milion km kw.), dopiero w czasach Sta-
nisława Augusta nabrał blasku. Jest bez
porównania mniej majestatyczny niż
Wawel, ale także prezentuje się skrom-
niej niż np. radziwiłłowski Nieśwież. Nie
ma oczywiście porównania z Hradczana-
mi, Carskim Siołem, wiedeńskim Ho-
fburgiem, czy Sanssouci Fryderyka Wiel-
kiego. Później, przez 123 lata państwo
polskie nie istniało, toteż nie było po-
trzeby budowania specjalnych obiektów
dla polskich władz. Tym niemniej, po-
wstały w czasach niewoli zespół coraz-
ziańskich budynków na Placu Banko-
wym w Warszawie nadal imponuje swo-
im majestatem. 

Prezydent u generał-gubernatora
Po odzyskaniu niepodległości w li-

stopadzie 1918 r. były pilniejsze potrze-
by niż budowa siedzib dla rządu  i par-
lamentu. Zaadaptowano pospiesznie to,
co było i jako tako nadawało się do no-
wych funkcji. Tak było np. z siedzibą
Naczelnika Państwa, którą po pospiesz-
nej adaptacji stał się Belweder. Piłsudski
przeniósł się do tego budynku wieczo-
rem 29 listopada 1918 r. ze swej kwate-
ry na ul. Mokotowskiej 50. Od tego cza-
su Belweder, z przerwą na hitlerowską
okupację, jest siedzibą  “głowy pań-
stwa”.  Także obecnie urzęduje tam pre-
zydent RP, chociaż 4 stycznia 1936 r.
Sejm przyjął ustawę “o utworzeniu Mu-
zeum Józefa Piłsudskiego w Belwede-
rze” (Dz.U. 1936, nr 4 poz. 27). W usta-
wie (art. 3) napisano: “Pałac Belweder-
ski w Warszawie wraz z otaczającym
go dziedzińcem i parkiem oddaje się w
zarząd i wieczyste użytkowanie “Mu-
zeum Józefa Piłsudskiego w Belwede-
rze” z obowiązkiem pieczy nad nim i
przechowania go dla potomności w sta-
nie nienaruszonym”. Z tego, co wiem,
ustawa ta nigdy nie została uchylona, a
więc obowiązuje.

Pałac, nazywany Belwederem,
wzniesiony został w Warszawie w la-
tach 1818-1822 wg projektu Jakuba Ku-
bickiego na polecenie Wielkiego Księcia
Konstantego Pawłowicza Romanowa -

brata carów Aleksandra I i Mikołaja I.
Wielki Książę Konstanty pełnił w War-
szawie funkcję naczelnego wodza armii
Królestwa Polskiego oraz obowiązki
wojskowego gubernatora Królestwa
Polskiego. Józef Piłsudski - po zwycię-
stwie nad Rosją Radziecką w wojnie
1920 roku - miał pełne prawo, wzorem
antycznych wodzów, zamieszkać w “na-
miocie” pokonanego wroga. Tak chy-
ba tę sprawę widział także Sejm, za-
mykając ustawą z 4 stycznia 1936 r.
możliwość wykorzystywania w przy-
szłości tego pałacu na rezydencję
władz. Stało się jednak inaczej.

Południowa strona ulicy Klonowej (1-
3), to dawne stajnie i wozownie belwe-
derskie oraz maneż - wzniesione w la-
tach 1819-24 według projektu Jakuba
Kubickiego, czyli w tym samym czasie,
gdy po drugiej stronie Belwederskiej
wznoszono rezydencję Wielkiego Księ-
cia Konstantego. Jak długo Belweder
służył carskiej administracji (do 5 sierp-
nia 1915 r.), tak długo także zabudo-
wania przy Klonowej służyły jej potrze-
bom. W 1930 r. zespół budynków staj-
ni i wozowni belwederskich gruntownie
przebudowano z przeznaczeniem na
siedzibę Edwarda Rydza-Śmigłego.
Obecnie rezydencja ta jest siedzibą mi-
nistra obrony narodowej.

Istniejący przy Krakowskim Przedmie-
ściu (nr 46-48) Pałac Prezydencki, to z
kolei rezydencja sięgająca czasów Włady-
sława IV, gdy właścicielem posesji był
hetman wielki koronny Stanisław Ko-
niecpolski. W 1818 r. pałac został zaku-
piony od ówczesnego właściciela (Anto-
niego Henryka Radziwiłła) przez rząd
Królestwa Polskiego z przeznaczeniem
na siedzibę carskiego namiestnika Króle-
stwa Polskiego - gen. Józefa Zajączka.
Później, tj. po 1831 r., mieściły się tu róż-
ne rosyjskie instytucje, a na przełomie
XIX i XX wieku pałac był siedzibą car-
skich generał-gubernatorów warszaw-
skich. Po odzyskaniu niepodległości i
przebudowie przeprowadzonej w latach
1918-1924 w pałacu  ulokowano Urząd
Rady Ministrów, a po II wojnie światowej
- Prezydium Rady Ministrów. Po kolej-
nym remoncie ukończonym w 1994 r.
pałac stał się siedzibą prezydenta RP. Po-
mimo upływu stu lat od wycofania się
carskich władz z Warszawy, budynek
nadal bywa nazywany Pałacem Namiest-
nikowskim.

Kiedyś panny, dziś posłowie
Polski parlament ma od 1918 r. siedzi-

bę przy ulicy Wiejskiej. Wybrano na ten
cel nieruchomość zajmowaną wcześniej
(od 1862 r.) przez Aleksandryjsko-Ma-

ryjski Instytut Wychowania Panien.
Rozległa nieruchomość (nr hip. 1728 i
1729) zakupiona została przez władze
rosyjskie z przeznaczeniem na siedzi-
bę Instytutu Szlacheckiego. Dla potrzeb
tej instytucji w latach 1851-1853 wznie-
siono przy Wiejskiej specjalnie zapro-
jektowany budynek. Instytut Szlachec-
ki był instytucją oświatową, za pomocą
której Rosjanie pragnęli przeciągnąć na
swoją stronę młodzież męską z najlep-
szych domów. Pomysł nie przyniósł jed-
nak spodziewanego rezultatu, toteż In-
stytut rozwiązano (w 1861 r.), a zabu-
dowania przekazano całkowicie zrusy-
fikowanemu Aleksandryjsko-Maryjskie-
mi Instytutowi, przeniesionemu tu w
1862 r. z Puław. 

Budynek przy Wiejskiej był piętrowy,
na rzucie litery T. W końcu tylnego
skrzydła znajdowała się wielka aula ze
sceną teatralną. Właśnie ta aula stała
się pierwszą, po odzyskaniu niepodle-
głości, salą obrad Sejmu. Tak więc pol-
ski parlament zajął nieruchomość ro-
syjskiej instytucji oświatowej, w 1915
r. w całości ewakuowanej w głąb Rosji.
Dopiero w latach 1925-1926 na posesji
tej wybudowano, według projektu Kazi-
mierza Skórewicza, istniejący do dziś
Gmach Główny Sejmu RP, a nieco póź-
niej, bo w latach 1929-1935 wzniesiono
tzw. Stary Dom Poselski, także według
projektu Skórewicza.  Zespół  gmachów
polskiego parlamentu jest nieustannie
rozbudowywany i obecnie tworzy zwar-
ty kompleks, którego jednym z elemen-
tów jest budynek dawnego rosyjskiego
Instytutu Szlacheckiego.

Głównym obiektem polskiej admini-
stracji rządowej po II wojnie światowej
pozostaje ogromny zespół budynków w
Alejach Ujazdowskich 1-7. Kompleks ten
powstał nieco po 1900 r. z przeznacze-
niem na koszary rosyjskiego Korpusu Ka-
detów im Suworowa (tego, który doko-
nał rzezi Pragi w 1794 r.). 

W latach międzywojennych mieściły
się tu różne instytucje wojskowe, Ge-
neralny Inspektorat Sił Zbrojnych
(GISZ) i część zbiorów rapperswilskich,
sprowadzonych do kraju w 1927 r.
Wówczas najwyraźniej nie przyszło ni-
komu do głowy, aby w byłych rosyjskich
koszarach umieścić władze Rzeczypo-
spolitej. Stało się to dopiero  po II woj-
nie, gdy po odbudowie i nadbudowie
gmachu umieszczono w nim siedzibę
rządu. Od tamtego czasu kompleks bu-
dynków jest rozbudowywany, upiększa-
ny. Nikomu najwyraźniej nie przeszka-
dza, że po prawie stu latach od odzyska-
nia niepodległości  najwyższe władze
wykonawcze Rzeczypospolitej Polskiej

nadal rezydują w byłych rosyjskich ko-
szarach. 

W północnym narożniku ulic Puław-
skiej i Rakowieckiej około 1900 r. wznie-
siony został duży kompleks koszar dla
rosyjskiego Pułku Keksholmskiego. Do
naszych czasów przetrwało kilka bu-
dynków koszarowych, m. in. obszerny
budynek przy ul. Wiśniowej, zajmowa-
ny w latach 50. XX w. przez Korpus Ka-
detów LWP. Od strony ul. Puławskiej
(nr 2) zachowała się dawna cerkiew
pułkowa, pełniąca obecnie funkcję zbo-
ru ewangelicko-reformowanego. Na za-
pleczu dawnej cerkwi nadal istnieje kil-
ka ceglanych budynków, należących do
kompleksu dawnych rosyjskich koszar.
Między koszarowymi budynkami przy

Wiśniowej oraz tymi przy Puławskiej
rozciąga się teren Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych z potężnym komplek-
sem budynków pochodzących z począt-
ku lat 50. XX w. Na terenie MSW znaj-
duje się  również kilka budynków daw-
nych koszar, które przystosowane zo-
stały do obecnych potrzeb administracji
rządowej.

Po obu stronach Alei Niepodległości,
na odcinku od Trasy Łazienkowskiej do
ulicy Koszykowej, a nawet jeszcze dalej -
rozmieszczone są różne instytucje resor-
tu obrony. Tereny od Koszykowej na po-
łudnie to dawne rosyjskie pole wojenne,
nazywane Polem Mokotowskim. Na tym
terenie przed I wojną światową (po 1897
r.) Rosjanie wznieśli duży kompleks

obiektów wojskowych, z których pewna
część przetrwała do dnia dzisiejszego.

Pałac, którego nie ma
W  latach międzywojennych oraz po II

wojnie światowej dawna rosyjska zabu-
dowa wojskowa uzupełniona została no-
wymi gmachami. Między innymi przy
Al. Niepodległości 218 wzniesiono maje-
statyczny budynek Ministerstwa Obrony
Narodowej. Gmach ten zaczęto budo-
wać w 1936 r. wg proj. Janusza Kraussa
i Juliana Lisieckiego z przeznaczeniem na
Szpital Okręgowy nr 1 im. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego. Był to wówczas  archi-
tektonicznie najnowocześniejszy kom-
pleks szpitalny wznoszony w Polsce.
Obiektu nie ukończono jednak przed wy-

buchem wojny. Po wojnie budynek wyre-
montowano z przeznaczeniem na sie-
dzibę Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ostatnim z obiektów, o którym chciał-
bym wspomnieć, jest nieistniejący już
tzw. Pałac Saski przy Placu Piłsudskie-
go, którego odbudowy domaga się zna-
cząca część polskiego społeczeństwa.
Uważam, że podstawową sprawą jest
uświadomienie opinii publicznej, iż nie
chodzi o odbudowę królewskiego Pałacu
Saskiego, wzniesionego w XVIII w. wg.
projektu K.F. Pöppelmanna i J.D. Jau-
cha, ale o odbudowę kamienicy wybudo-
wanej w miejscu rozebranego do funda-
mentów pałacu. Kamienica ta powstała
w latach 1838-1842 na zamówienie ro-
syjskiego kupca Iwana Skwarcowa. Ob-

szerny budynek był w tamtych czasach
tzw. kamienicą dochodową. Już w 1862
r. stał się siedzibą rosyjskiego Sztabu
Warszawskiego Okręgu Wojennego i w
takim charakterze przetrwał do I wojny
światowej (50 lat), podczas której mieścił
początkowo rosyjskie, a później niemiec-
kie władze wojskowe. Z tego miejsca, w
latach 1863-1864, kierowano tłumie-
niem Powstania Styczniowego. Po od-
zyskaniu niepodległości - niejako w spo-
sób naturalny - budynek stał się siedzibą
polskiego Sztabu Generalnego (20 lat),
albowiem doprowadzone były do niego
liczne linie telefoniczne i telegraficzne, a
ponadto kamienica była  centralnie poło-
żonym ogromnym gmachem z wygodny-
mi i prestiżowymi biurami oraz z pewną
liczbą apartamentów. Z biegiem lat miej-
sce obrosło polską tradycją, której naj-
ważniejszym elementem był i jest Grób
Nieznanego Żołnierza. Warto też zauwa-
żyć, iż w okresie międzywojennym tylko
nieliczni używali określenia “Pałac Sa-
ski”. Znany krajoznawca dr Mieczysław
Orłowski - w swoich przewodnikach po
Warszawie z 1922 i 1937 r. - używa w
stosunku do tego budynku określenia
“gmach Naczelnego Dowództwa” oraz
po prostu “Sztab Główny”. 

Także na pocztówce z ok. 1910 r.
przedstawiającej kamienicę Skwarcowa
na tle soboru Aleksandra Newskiego, nie
nazwano tego budynku pałacem, a uży-
to ogólnego określenia “Ogród Saski”,
chociaż ogrodu na fotografii jest naj-
mniej.

Prawdopodobnie dopiero po wkrocze-
niu (5 sierpnia 1915 r.) Niemców do War-
szawy zaczęto ten budynek wiązać z Sa-
sami, o czym może świadczyć kolejna
pocztówka.

Opatrzność zawiodła?
W wyniku II wojny światowej z dawnej

“kamienicy Skwarcowa” pozostały tyl-
ko trzy centralne arkady, a także - nieste-
ty - społeczne przeświadczenie, iż są to
resztki królewskiego Pałacu Saskiego.
Tragiczna historia lat 1939-1945 spra-
wiła, iż plac przed Grobem Nieznanego
Żołnierza stał się prestiżowo najważniej-
szym placem w naszym państwie, a Grób
zyskał wręcz status Narodowego Ołta-
rza, szczególnie po mszy odprawionej
przez Jana Pawła II.

Uważam, że jeżeli w ogóle mamy roz-
ważać kwestię ewentualnej odbudowy
“kamienicy Skwarcowa”, to powinniśmy
pokusić się o wzniesienie w tym szczegól-
nym miejscu obiektu, który byłby symbo-
lem Trzeciej Rzeczypospolitej; naszych
obecnych aspiracji, pragnień, ale także
możliwości. Przedwojenna kolumnada

“kamienicy Skwarcowa” była bardzo
udanym dziełem A. Idźkowskiego, ale -
moim zdaniem - jest to za mały powód,
aby przywracać społeczeństwu obiekt z
czasów zaborów - symbol udanych inte-
resów moskiewskiego “sklepikarza”.

W okresie międzywojennym władze
Rzeczypospolitej doskonale zdawały so-
bie sprawę z niedostatku w Warszawie
budynków mogących być siedzibą
władz. Podjęły niezbędne działania
wznosząc kila gmachów z przeznacze-
niem dla administracji państwowej, m.
in. budynek Ministerstwa Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego (al.
Szucha 25) oraz sąsiadujący  z nim
gmach (wówczas) Najwyższej Izby Kon-
troli (al. Szucha 23), w którym obec-
nie ma siedzibę Ministerstwo Spraw Za-
granicznych. Przy ul. Chałubińskiego
4/6 wzniesiono gmach dla Minister-
stwa Komunikacji. Powstało też kilka
budynków dla władz wojskowych, ale w
ciągu 20 lat nie zdołano zbudować nic
więcej. Zaplanowano natomiast budo-
wę wielkiej dzielnicy rządowej im. Józe-
fa Piłsudskiego na Polu Mokotowskim.
Oprócz budynków dla administracji rzą-
dowej planowano tam świątynię
Opatrzności (proj. B. Pniewski), uni-
wersytet i gmachy instytucji naukowych,
dzielnicę ambasad, teatry i muzea oraz
obiekty sportowe i wypoczynkowe. Re-
alizacji tego planu przeszkodził wybuch
II wojny światowej. 

Po wojnie władze Polski Ludowej kon-
tynuowały budowę gmachów dla admi-
nistracji rządowej, czego przykładem są
kompleksy budynków Ministerstwa Fi-
nansów przy Świętokrzyskiej, Minister-
stwa Rolnictwa przy Wspólnej, Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych przy Rako-
wieckiej oraz kilku innych przy Kruczej,
Żurawiej i Placu Trzech Krzyży.

Trzecia Rzeczpospolita nie przejawiła
dotychczas inicjatywy w tym zakresie.
To raczej władze samorządowe mają w
tej dziedzinie więcej pomysłów. Przykła-
dem może być uchwała władz samorzą-
dowych dzielnicy-gminy  Warszawa-Mo-
kotów, podjęta 8 marca 1991 r. w sprawie
przeznaczenia 1000-hektarowego terenu
Łuku Siekierkowskiego pod zabudowę
typu wielkomiejskiego. We wrześniu
1992 r. Rada Miasta, w uchwalonym
wówczas planie ogólnym stolicy, zaak-
ceptowała ten pomysł, jako strefę C-2,
czyli centralną drugą. Pomysł zakładał, iż
na Łuku Siekierkowskim powstanie no-
woczesna dzielnica, na terenie której
znajdą się m. in. budynki administracji
państwowej oraz siedziby przedstawi-
cielstw NATO oraz Unii Europejskiej. Po-
mysł nie uzyskał jednak poparcia władz

państwowych i upadł, a Łuk Siekierkow-
ski “został rozmieniony na drobne”.

Nie znalazł także poparcia pomysł wy-
prowadzenia z miasta kilkudziesięciu
siedzib komórek organizacyjnych Mini-
sterstwa Obrony Narodowej i zbudowa-
nia dla tego resortu “polskiego pentago-
nu” gdzieś na peryferiach stolicy. Spo-
łecznicy wskazywali wówczas kilka moż-
liwych lokalizacji, m. in. w rejonie Rem-
bertowa, gdzie znajduje się wiele tere-
nów Skarbu Państwa oraz kilka instytu-
cji wojskowych. Teren jest położony sto-
sunkowo blisko, a rozległe lasy umożli-
wiają stworzenie niezbędnej strefy izola-
cyjnej. Ten pomysł - jak dotychczas - tak-
że upadł.

Potrzebne nowe siedziby
Jestem przekonany, że  w czasach, w

których przyszło nam żyć, nasze pań-
stwo powinno bardziej dbać o swój wize-
runek i symbole polskiej państwowości.
Moim zdaniem - władze państwowe mo-
głyby stworzyć wieloletni program budo-
wy siedzib dla administracji rządowej.
Jesteśmy zbyt biedni, aby realizować ta-
ki program w krótkim okresie, ale rozpi-
sanie go nawet na dziesięciolecia byłoby
rozwiązaniem osadzonym w realiach
ekonomicznych i skutecznym. Trzeba
przede wszystkim zarezerwować odpo-
wiednie tereny, co obecnie ma coraz
większe znaczenie. Trzeba też stworzyć
koncepcję przedsięwzięcia, którego jed-
nym z elementów powinno być pokaza-
nie możliwości i potencjału gospodar-
czego naszego państwa. Naród Polski nie
powinien akceptować sytuacji, w której
władze Rzeczypospolitej - w niemalże
100 lat od odzyskania Niepodległości -
urzędują  w byłych carskich koszarach.

Przykładem dbania o wizerunek władz
może być Litwa. Dobiegają właśnie koń-
ca prace przy rekonstrukcji Dolnego
Zamku w Wilnie, który nie istniał od po-
łowy XVII wieku, czyli 350 lat. Odbudo-
wano Zamek na siedzibę prezydenta Li-
twy oraz muzeum. Czy w Polsce nie moż-
na było siedziby prezydenta umieścić w
Zamku Królewskim, jak miało to miej-
sce przed wojną, albo przynajmniej w
mającym królewska metrykę Zamku
Ujazdowskim? Moim zdaniem - umiesz-
czenie siedziby głowy naszego państwa
w dawnym pałacu carskich namiestni-
ków bardzo źle świadczy o wyobraźni
osób mających wpływ na taką decyzję. W
środowisku polskich władz - niezależnie
od tego, która opcja rządzi - najwyraźniej
nie ma specjalistów od państwowo-poli-
tycznego marketingu. A szkoda!

L e c h  K r ó l i k o w s k i
F o t o  L e c h  K r ó l i k o w s k i  i  L e c h  K o w a l s k i
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Ostatnie tragiczne wydarzenia na jednym z ursynowskich
przejść dla pieszych, również i w naszej redakcji sprowokowały
dyskusję na temat zasad ruchu drogowego, ewentualnych zmian
i nagannych zachowań kierowców. Jak to zwykle bywa w podob-
nych sytuacjach, i u nas zdania były i są podzielone...

Na wstępie nawiążę do „przejścia dla pieszych”, podobną opinię mam też zresz-
tą w stosunku do skrzyżowań dróg ze ścieżkami rowerowymi, ale mam wraże-
nie, że gorętsza dyskusja toczy się wokół tych pierwszych. Nie posiadam żadne-

go specjalistycznego wykształcenia w dziedzinie ruchu drogowego, ale ilość przejechanych ki-
lometrów różnymi środkami transportu, po wielu krajach europejskich i nie tylko, uprawnia mnie,
jak mi się wydaje, do wyrażenia własnej opinii. A mianowicie, jak dotychczas, ani liczne  doświad-
czenia własne z Polski i innych krajów, ani też głosy osób biorących udział w dyskusji o ew. „zmia-
nie zasad zatrzymywania się pojazdów przed przejściami dla pieszych”, nie przekonały mnie do
zasadności wprowadzenia przepisu nakazującego kierowcy zatrzymanie pojazdu przed przej-
ściem, niezależnie od zachowania pieszego i jego „stopnia zbliżenia się do krawężnika”. Jest wręcz
przeciwnie. Jestem przekonany, że o ile dojdzie do zmiany przepisów, liczba wypadków w bez-
pośredniej okolicy „pasów” zwiększy się i to na wiele lat. Nie uważam również, aby każde roz-
wiązanie, nawet o ile sprawdza się w innym kraju, musiało okazać się skuteczne również w Pol-
sce, a już z pewnością nie od razu. Mentalność naszych rodaków jest po prostu inna od tej nie-
mieckiej, czy skandynawskiej, dla przykładu, a i lata doświadczeń i przyzwyczajenia nie są bez
znaczenia. Aby nie poświęcić temu wątkowi całego felietonu, dodam jedynie, że zdecydowanie
przychylniej patrzę osobiście zza kierownicy samochodu na pieszych oczekujących na możliwość
wejścia na pasy i tych często przepuszczam po zatrzymaniu auta, niż na takich, którzy coraz czę-
ściej dokonują wtargnięcia, bo tak to się chyba określa w przepisach, bezpośrednio przed koła
mojego pojazdu. Coraz częściej przeżywam takie sytuacje, a przepisy w tej kwestii przecież wciąż
nie uległy zmianie! Wiele prowadzonych rozmów na ten temat ze znajomymi kierowcami,
upewnia mnie, że nie jestem w odczuciu tym odosobniony.

Czując powagę tematu i mając poczucie podzielenia narodu, zmienię nieco temat i nawiązu-
jąc do poprzednich felietonów poruszających zagadnienie zachowań kierowców, które winny być
napiętnowane, przytoczę dziś ich kolejna porcję, licząc jak zwykle, na choćby jedno nawrócenie...

Zwykle każdego dnia pokonuje ok. 150 kilometrów, czasem więcej. Ma to swoje wady i zale-
ty, ale z pewnością pozwala dokonać wielu obserwacji, jak i bycie na bieżąco z szybko zmienia-
jącymi się w naszym kraju warunkami podróżowania. Takie mam zdanie i mam też świadomość,
że są wśród nas myślący inaczej. Posiadając takie, stale nowe i aktualne doświadczenia, będąc też
w miarę możliwości obeznany z kilkoma tytułami prasy i portalami motoryzacyjnymi, w dysku-
sjach na temat trudności i ew. potrzebie zmian przepisów, moją uwagę do dłuższego czasu zwra-
ca ruch na rondach. I nie mam tu na myśli zachowania kierowców samochodów, na przykład,
względem tramwajów, ale wzajemny ruch samochodów, poruszających się po różnych pasach.
Każdy z nas kierowców wie przecież, jak często na rondach dochodzi do sytuacji spornych mię-
dzy kierowcami, a nawet do stłuczek. Piszę o stłuczkach, a nie o wypadkach, bo wszystko z regu-
ły dzieje się na małych prędkościach i poza szkodami materialnymi i pianą uczestników, nic
większego się nie dzieje. Nie mam pojęcia, dlaczego poruszanie się po rondach w naszym kraju
jest wciąż takie ryzykowne i niejednoznaczne. Piszę się o tym w fachowej prasie całkiem sporo,
a i wypowiadający się w mediach stróże prawa, twierdzą często, że przecież wszystko jest jasne,
należy „jedynie” stosować się do istniejących przepisów. Ale nie jest to takie proste i różowe. Po-
święciłem chwilę na odnalezienie kilkunastu wzmianek na ten temat, porozmawiałem też z kil-
koma znajomymi kierowcami i odświeżyłem sobie też pamięć o kilku własnych przygodach na
rondach. Jednego zdania brakuje mi bardzo w większości przywoływanych opinii. Tegoż same-
go brakuje mi w zachowaniach większości kierowców napotykanych w okolicach rond. Zwrócił
też uwagę na to, jako na aspekt kluczowy, jeden z policjantów, który zawezwany został nie tak
dawno do rozwikłania kwestii spornej stłuczki na jednym z ursynowskich rond. Na szczęście, ja
byłem tylko świadkiem. Nim napiszę, co mądrego i kluczowego wygłosił wspomniany mundu-
rowy, jeszcze słów kilka tytułem wprowadzenia. Wspominany przeze mnie dziś spór, toczy się za-
żarcie pomiędzy kierowcami chcącymi zjechać z ronda z pasa wewnętrznego, a tymi, którzy za-
mierzają objeżdżać rondo, poruszając się pasem zewnętrznym. Jedni i drudzy, gdy już dojdzie
do spotkania ich pojazdów, mają pełne przekonanie, że to oni mieli rację.

A teraz o tym, jakie jedyne pytanie zadał wspomniany wcześniej stróż prawa i o tym, jakiej
wiedzy nam kierowcom często na rondach brakuje. Pan aspirant zapytał jedynie obu kierują-
cych: którym z wjazdów wjechali na rondo i na którym znajdowali się wówczas pasie? To jest
właśnie, moim zdaniem, kluczowy aspekt poprawnego i bezkolizyjnego pokonywania „okrą-
głych skrzyżowań”, a nie żaden inny. Jeśli wszyscy zastosujemy się do zasady, która nakazuje
wjazd na rondo pasem prawym, gdy chcemy skręcić z niego w prawo lub przejechać na wprost,
zaś wjazd pasem lewym, gdy zamierzamy przejechać rondo na wprost lub zjechać z niego w
lewo, do większości sytuacji kolizyjnych nigdy nie dojdzie. Jeśli powstrzymamy się ponadto od
wpychania się bezpośrednio przed poruszające się po rondzie pojazdy, to nastanie pełen Wer-
sal, czego Państwu i sobie życzę! M O T O W O J
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MOTO-PASSA � MOTO-PASSA

Pasy i ronda...

Piórem Derkacza
Lech Kowalski
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Afera podsłuchowa i sposób w ja-
ki jest rozwiązywana, szybko znala-
zła swoich naśladowców. Znajomy
mojego znajomego miał pecha. Jego
żona znalazła zdjęcie, na którym to jej
małżonek był w jednoznacznej sytu-
acji z rozebranymi  paniami.  Po krót-
kiej chwili zaskoczenia, znajomy mo-
jego znajomego oświadczył, że za
wszelką cenę trzeba znaleźć fotogra-
fa tego zdjęcia. To przez tego foto-
grafa, tak wspaniałe i udane małżeń-
stwo może się rozpaść! Z tego co do-
wiedziałem się ostatnio, to znajomy
znajomego ma już kilku podejrza-
nych fotografów. Jest tak zdetermino-
wany w tych poszukiwaniach, że nikt
ze znajomych nie wątpi, że znajdzie
tego właściwego. 

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

W maju bieżącego roku została otwarta pierwsza w Europie i trze-
cia na świecie Ambasada Bitcoin, stawiająca sobie za cel organi-
zowanie społeczności entuzjastów Bitcoina w Polsce i populary-

zowanie tej cyfrowej waluty w naszym kraju. Bitcoin to w założeniu niezależ-
na, globalna elektroniczna waluta. Jednak skuteczne stworzenie tak innowacyjnego, ambit-
nego projektu i doprowadzenie go do perfekcji na przestrzeni jednego dzieła wydaje się nie-
prawdopodobne.

Bitcoin sam w sobie jest systemem bardzo złożonym, opierającym się na czystej matematyce. Bit-
coin zdobywa się poprzez „kopanie”, czego dokonywały na początku zwykłe procesory, jednak póź-
niej w ramach specjalizacji zaczęto tworzyć specjalne jednostki obliczeniowe w postaci kart wkła-
danych do komputera. Coraz więcej firm przyjmuje płatności przy jego pomocy, jego wartość bar-
dzo gwałtownie wzrosła, w ostatnim roku było to przeszło 600%. Pierwszą osobą, która dokonała
takiej transakcji, był mężczyzna z Florydy o nazwisku Laszlo Hanyecz. W 2010 r. poprosił na forum,
aby ktoś kupił mu dwie pizze w zamian za 10 000 bitcoinów. Tym sposobem zapewnił sobie miej-
sce w historii, gdyż wtedy było to ledwie 30 dolarów, jednak dzisiaj jest to równowartość ok. 6,5 mi-
liona dolarów. 

Pomijając jednak kwestie techniczne, najciekawszą rzeczą są początki bitcoina. Owiane są one
bowiem pewną mgiełką tajemniczości. Wiadomo tylko,
że koncepcję bitcoina i pierwszą wersję oprogramowa-
nia opracował Satoshi Nakamoto. I mamy tu do czynie-
nia z wielkim znakiem zapytania, gdyż nie wiadomo
nawet czy jest to jeden człowiek czy kilka osób. On sam
przedstawiał się jako 37-letni mężczyzna z Japonii. Jed-
nak jego rozległa znajomość angielskiego oraz nieko-
rzystanie z języka japońskiego zdają się zadawać kłam te-
mu twierdzeniu. Specjaliści mówią, że ten, kto stworzył

system jest albo dobrze zorganizowaną grupą, albo geniuszem. Jedynym śladem po twórcy jest je-
go konto na forum bitcoin. 

Oczywiście taka tajemniczość wzbudziła chorobliwą wręcz ciekawość u internautów i dzienni-
karzy, którzy nie ustają w poszukiwaniach jego tożsamości. Począwszy od najprostszych środków,
a więc znalezienia ludzi o nazwisku Nakamoto, którzy pasowaliby do profilu, czyli głównie mate-
matyków. Lecz wydaje się mało prawdopodobne, aby używał prawdziwego nazwiska, chyba że wy-
znaje zasadę, że pod latarnią najciemniej. Wskazywano wielu, jednak wszyscy zgodnym chórem
zaprzeczali. Możliwe nawet że faktycznym twórcą był ktoś z publicznie wskazanych osób, jednak
skoro chce zachować anonimowość, oczywistym jest że po prostu zaprzeczy. Z braku dowodów nie
będzie podstaw aby sądzić, że jest inaczej, więc szukanie jego autentycznej tożsamości jest skaza-
ne na niepowodzenie i w zasadzie bezsensowne. 

Najbardziej wiarygodnym tropem było stworzenie przez jednego z użytkowników forum wykre-
su pokazującego w jakim czasie publikowane były posty Nakamoto. Ten błyskotliwy pomysł miał
bardzo ciekawe konsekwencje, na tej podstawie ustalono prawdopodobny wzorzec snu Satoshie-
go (!) i określono strefę czasową, w której najbardziej możliwe jest aby pracował. Obliczono, że jest
to strefa -5:00 lub -6:00 GMT, co jest mniejszą wskazówką niż mogłoby się wydawać, gdyż jest to
strefa obejmująca całe wschodnie i centralne Stany Zjednoczone.

Zrodziły sie nawet teorie spiskowe. Najbardziej interesujące z nich stanowią, że twórcą jest jed-
na z amerykańskich agencji rządowych. Inna twierdzi, że „Satoshi Nakamoto” to tak naprawdę skró-
towiec stworzony z nazw wielkich firm – SAmsung, TOSHIba, NAKAmichi, MOTOrola. Ludzie nie
wierzą, że jeden człowiek mógł skonstruować tak skomplikowany i jednocześnie sprawny system
i podejrzewają o stworzenie go wielkie światowe korporacje. A zatem jeśli to rzeczywiście był jeden
człowiek, tym większy wyraz uznania dla niego to stanowi. Jak widać geniusze we współczesnym
świecie są, ale czemu decydują się pozostać anonimowi?

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Bitcoin – elektroniczna waluta

„Koncepcję bitcoina
i pierwszą wersję
oprogramowania
opracował Satoshi
Nakamoto”

Redakcja portalu literackiego Fabrica Librorum ogłosiła kolejny konkurs Lime-
ryki z palindromami. Listę konkursowych palindromów do wykorzystania opra-
cował prof. Tadeusz Morawski. Nasz autor, Wojtek Dąbrowski, jak rok temu, zdo-
był w konkursie I miejsce! Nagrodzone limeryki zostaną wydane w pokonkurso-
wym tomiku poetyckim. A u nas już dziś!

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo)) 
TTeerraazz ttaakkżżee nnaa ffaacceebbooookkuu..

LIMERYKI Z PALINDROMAMI

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Raz żaliła się żona z Katowic:
Mąż mnie z małpą pomylił, krótkowidz.

Teraz woli od żony
Kapucynki, gibony,

To i wożę makaka mężowi. 

Pewien mąż, biorąc ślub z końcem maja,
Kupił swej żonie dom na Hawajach.

Ci mężowie są święci!
Baba wciąż nosem kręci:
A ja kolię chcę i lokaja. 

Pewien bartnik, mieszkaniec Juraty,
Wziął ślub z Hanką, bo chciał być bogaty.

Przejął, dążąc do celu,
Ule Hani na Helu 

Lecz pasieka przyniosła mu straty.

Mister Kot, co żył w stanie Dakota,
Na przyjęcie zaprosił raz Szkota.

Ten euforii był bliski, 
Chwalił się, pijąc whisky:

A to kumaj: i popijam u Kota.

Raz marzyła pewna dama z Pakości
O miłości z producentem żywności.

Jego zaś przed kochaniem
Nurtowało pytanie:

A ma datę ta dama ważności?

Raz, szarżując, ułan rodem z Brukseli,
Pannę Elę zdybał nagą w kąpieli.

Ona za kilka groszy,
Dała chwile rozkoszy.

Kto wie ile… ułan zaznał u Eli ? 

Pewną Adę już zna cały Sanok,
Bo codziennie wieczorem i rano

Biegała ta Ada goło
I sioło gada wokoło,

Że każdemu ona da, gadano. 

Mieszka w Aninie przy jednej z ulic,
Nina, co słynie z uczuć do żuli.

Chętnych do piczy,
Trudno policzyć,

Ilu ta Nina z Anina tuli. 

Raz pewien uczony rabin
Wstąpił do baru w Arabii.

Tam mu wieczorem
Skradziono Torę.

Pił, to i bar go ograbi 
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1.Że nie wolno nikomu w żadnym celu, nawet najbardziej
zbożnym, „w ślepo”,  poza przypadkami  opisanymi w
prawie państwowym podsłuchiwać. Nie wolno w od-

niesieniu do prawa. Norma moralna to inna rzecz. Nie zawsze
pokrywa się z normą prawną. Tym samym proceder, który zatrząsł
Polską (choć nie sądzę, żeby to naprawdę był wstrząs) jest niele-
galny i państwo jest zobowiązane do wykrycia sprawców, posta-
wienia ich przed sądem i ukarania. To jest odpowiedzialność po-
licji, prokuratury i sądu. Nawiasem: nie ma potrzeby angażowa-
nia ABW – nie dla takich postępowań Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego została utworzona.

2.Że w demokratycznym państwie prawa to,  co usłyszeli-
śmy – mimo że taśmy z  podsłuchami to dowód z „zatru-
tego drzewa” –  powinno doprowadzić do kilku przy-

najmniej dymisji. Oczywiste być powinny dymisje: ministra spraw
wewnętrznych, b. wiceministra finansów ( z wysokiej funkcji w spół-
ce państwowej), niektórych (łatwych do ustalenia) osób odpowie-
dzialnych za ochronę ministrów spraw wewnętrznych i spraw za-
granicznych.  Jeśli nawet ich „klienci” byli klientami trudnymi, ro-
lą oficerów ochrony jest tę trudność raportować do swoich szefów,
a ci winni raportować wyżej. To jest kwestia procedur. Państwo to
prawo i procedury. Kto tego nie wie nie nadaje się do służby. 

3.Oskarżenia wobec prezesa NBP są bezpodstawne. Ma on
prawo do rozważania z ministrem rządu, różnych scena-
riuszy decyzji banku centralnego na wypadek katastro-

fy finansowej państwa spowodowanej hipotetyczną katastrofą fi-
nansów publicznych Europy. W nieoficjalnej rozmowie ma też
prawo wyrazić swą opinię o ministrze finansów. To kwestia elegan-
cji, a nie odpowiedzialności konstytucyjnej.

4.Minister spraw zagranicznych powiedział to, co każdy co-
kolwiek kompetentny w polityce międzynarodowej oby-
watel wie i uznaje za elementarne. Ameryka jest istotnym

sojusznikiem. Gwarantem pokoju. Ale bardzo odległym gwaran-
tem i raczej na sytuacje nadzwyczajne. Przez Europę a nie wbrew
Europie. Polska jest po tej stronie Atlantyku. Nie ma żadnej racji
w konfliktowaniu się z Niemcami i Francją dla złudnej nadziei, że
Ameryka nas zawsze obroni, jak idzie o nasze interesy. Dzisiaj
frontami walki nie są i chyba na szczęście prędko nie będą fronty
wyznaczone liniami czołgów, ale: energetyka, surowce, rynki,
pieniądze, praca, demografia, migracje, kultura. Wiedzą o tym do-
brze Amerykanie. Tam szanują w polityce racjonalizm. Mity wy-
rzucają do kosza. Wraz z mitomanami. Dobrze, że mamy ministra,
który daje świadectwo, że jest normalny.

5.Rząd Tuska, ten i poprzedni, unikał koniecznych dla
bezpieczeństwa polskich finansów zmian i reform. Nie
zablokował decyzji rządu Kaczyńskiego dotyczących

odpisu rentowego. Nie zrobił nic w sprawie KRUS i emerytur grup
uprzywilejowanych. Przysłowiowy agent Tomek jest znakomitym
przykładem finansowych skutków braku reform tam, gdzie ich ko-
nieczność oczywista. 

6.Premier bezspornie ma za sobą świetne wystąpienie w
Sejmie. Ta świetność ma jednak wymiar pi-arowy, a nie
państwowy. Smutne, że kwestia wizerunku premiera

jest w polskiej debacie publicznej trwale istotniejsza od merytorycz-
nych spraw państwa. 

7.Korzystamy od ośmiu lat z pieniędzy wypracowanych
przez inne narody. Te pieniądze służyć mają europejskiej
polityce spójności. Najpierw spójności społecznej, lecz

prawdziwym wielkim celem tej polityki jest pokój i konkurencyj-
ność Europy wobec tych obszarów świata, gdzie człowiek jako
jednostka i jej indywidualne dobro nie jest celem polityki państw.
Jest wręcz dręczącym pytaniem, czy rządy PO/PSL właściwie wy-
korzystują tę sytuację. Czy inwestycje prowadzone są z głową,
oszczędnie, z myślą o odległych w czasie efektach. Jest sprawą wąt-
pliwą, czy polityczne struktury państwa – partie, administracja rzą-
dowa i samorządowa, agencje i wszelkie instytucje, także zależne
od rządu i samorządów przedsiębiorstwa działają tak, jak powin-

ny działać, by tę cudowną w wymiarze historii szansę wykorzystać.
Czy koalicja PO i PSL, od ośmiu lat główny z woli wyborców aktor
polskiej polityki, pozostawi kraj bezpieczny – w kategoriach spo-
łecznych i państwowych, a także gospodarczych,  nawet wtedy, kie-
dy tych nadzwyczajnych pieniędzy już zabraknie. Czy będzie to pań-
stwo  właściwie urządzone, efektywnie rządzone, sprawiedliwe,
uczciwe i dający możliwie równe szanse swoim obywatelom.

8.Nie sposób nie wspomnieć współczesnej opozycji par-
lamentarnej: PiS, TR i SLD. Ona jest też dzisiaj siłą rzą-
du. PiS z pseudopremierem, starzejącym się graczem

prezesem, który nie wie już po co gra, a nawet w co gra, i gromad-
ką lizusów niezdolnych do niczego poza rezonowaniem głosu
szefa. I dwaj faceci, których zresztą, w wymiarze osobistym, lu-
bię a nawet cenię, ale w polityce jeden w oczach drugiego: Sokra-
tes z Żyrardowa i błazen z Biłgoraja. Łączą się oni, „ponad podzia-
łami”  jedynie dla dokopania Tuskowi, nie potrafiąc się łączyć
dla czegokolwiek pozytywnego. W demokracji nie po to obala się
rząd, by go obalić, lecz po to, by utworzyć własny, lepszy. Oni z gó-
ry zapowiadają, że łączą się jedynie na chwilkę, dla obalenia Tu-

ska. Żaden nie zająknie się co potem. Żaden
nie ma pomysłu, a już na pewno zdolności na-
prawy państwa. Nic nie mówię o partiach, któ-
re – w obowiązującym ładzie prawnym – są  jego przekleństwem.
To wymagałoby elementarnej powagi. Patriotyzmu. Odpowie-
dzialności. Samoograniczenia siebie i własnych politycznych śro-
dowisk. Żałosne. Nie wspominam o Gowinie bo ten, po swojej mi-
nisterialnej u Tuska biografii tym jest, kim Ziobro był dla Millera.
Też łączy się ta pożal-się- boże prawica jedynie na tropie krwi pre-
miera. W rzeczywistości razem blokują oni jakąkolwiek sensow-
na zmianę, nie zmuszając Tuska do żadnego wysiłku w zakresie
modernizacji państwa.

9.Nie bronię premiera. Ale – czy jest alternatywa? Gdzie
ona jest? I ważniejsze – czy naród rzeczywiście chce al-
ternatywy? Poszukuje jej? Ile jest obywatelskości w na-

szych zbiorowych powszechnie demonstrowanych postawach, a ile
korporacyjności i indywidualizmu?

10.Została wdeptana kiedyś w błoto legenda Unii Demo-
kratycznej. Ostatnia partia polskiej inteligencji. Zosta-
ła zadeptana pospólnie przez prawicę i lewicę. Przez

PC, PiS, PO i inną hołotę. Przez wczesne SLD, choć ten był może mniej
wyrywny w deptaniu. A najpierw przez PSL. Bo ci ani żywili, ani bro-
nili. Grabili. Wszystkim bardzo wadziło, że ktoś sprzeciwiał się za-
właszczaniu Polski przez partie polityczne, robił reformy i płacił za
nie swoimi politycznymi pieniędzmi. Polska inteligencja, zresztą w
dużej mierze też o chłopskich korzeniach, po raz pierwszy od dru-
giej wojny, kiedy doznała największych strat, doprowadziła do tego,
że „Solidarność” – wielki masowy narodowy ruch niepodległościo-
wy – uzyskała oblicze, które zadziwiło świat. To się nie wróci. Za du-
żo ludzi czyta: Super Express, Fakt, Olivię, Bravo, Imperium zmysłów.
Za mało wyłącza telewizor na taniec z gwiazdami. Albo wychodzi
z kazania przewielebnego Rydzyka. Państwo traktuje się jak dojną
krowę, a nie wspólne dobro. Dobre, jeśli da mi więcej niż sąsiadowi,
złe, jeśli inni awansują szybciej niż ja. Kryteria nie mają znaczenia. 

11.Nie byłoby pełnej mojej opinii o tych nieszczęsnych
taśmach, gdybym nie wspomniał rachunków za te
obiadki i kolacje. Czyż nie lepiej byłoby, gdyby mi-

nistrowie zarabiali tyle, ile powinni – powiedzmy i dwa razy, co dzi-
siaj. Jak  ordynator  przeciętnego szpitalnego oddziału w średnim
polskim powiecie. Ale bez żadnych bonusów. Wiem, że politykom
pogrążonym ponad uszy w partyjnej hipokryzji to przez posel-
skie usta nie przejdzie. Może lud ma to im powiedzieć? Potrafi? Czy
woli być okłamywany i żyć mitami?

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
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RESET Andrzej Celiński

O co tak naprawdę z tymi podsłuchami chodzi?

„ Została wdeptana kiedyś w błoto
legenda Unii Demokratycznej.
Ostatniej partii polskiej inteligencji”
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Czy irlandzkiej hodowli
klacz Greek Sphere poko-
na wyhodowanego w Pol-
sce ogiera Predatora i wy-
gra Derby na Służewcu?
Odpowiedź na to pytanie
już w najbliższą niedzielę,
6 lipca.

Derby to najważniejsza
gonitwa selekcyjna dla
3-letnich ogierów i kla-

czy  pełnej krwi angielskiej (fol-
blutów), rozgrywana w Polsce
w pierwszą niedzielę lipca. Dy-
stans 2400 metrów. Ogiery nio-
są wagę 59 kg (waga jeźdźca
plus siodło), klacze 57 kg. Derby,
rozgrywana kilka tygodni wcze-
śniej nagroda Rulera (1600 m)
oraz kilka tygodni później na-
groda St. Leger (2800 m) tworzą
tzw. Potrójną Koronę, najbar-
dziej prestiżowe osiągnięcie dla
3-letnich koni pełnej krwi. Od
1945 r. Potrójną Koronę wywal-
czyło tylko 11 folblutów, ostat-
nim był fenomenalny Intens w
2011 roku.

Gonitwa Derby ma także
wielkie znaczenie ho-
dowlane, jej zwycięz-

ca po zakończeniu kariery wyści-
gowej z reguły uzyskuje status
reproduktora, czyli ogiera czoło-
wego. Derby w stolicy rozgry-
wane są od drugiej połowy XIX
w., od 1921 do 1938 r. na torze
przy ulicy Polnej (Pole Moko-
towskie). Na Służewcu pierwszy
wyścig o Błękitną Wstęgę roze-
grano w 1939 r. 

Wtegorocznej goni-
twie jest kilkoro fa-
worytów, ale także

kilka koni nie do końca spraw-
dzonych, więc nie można wy-
kluczyć niespodzianki. O zwy-
cięstwie w tym biegu decyduje
kilka elementów – przede
wszystkim przysłowiowe szczę-
ście, czyli korzystne ułożenie się
wyścigu dla konkretnego konia,
tempo w dystansie, stan toru,
jak również zimna kalkulacja i
zmysł taktyczny jeźdźca. Ten
ostatni element zadecydował np.
o rozstrzygnięciu w Derby w

2003 roku. Brawurowo i mocno
jeżdżący Irlandczyk John Egan
dosiadał nie liczoną przez graczy
klacz Tiarella i był o włos od zdo-
bycia Błękitnej Wstęgi, przegry-
wając nieznacznie z ogierem
Young Islander. Do dzisiaj by-
walcy Służewca twierdzą, że
Egan na plecach „doniósł” Tiarel-
lę do celownika. W rzeczywisto-
ści zadecydował zmysł taktyczny
Irlandczyka, jego nienaganna
technika i umiejętnie użyty bat. 

Wtym roku w roli fa-
worytów wystąpią
irlandzka klacz Gre-

ek Sphere oraz polskie ogiery
Predator i notujący progres Tem-
perament. Każdy z tych koni ma
dystansowy rodowód, najlepszy
Greek Sphere , której utytuło-
wany ojciec wygrał m. in. angiel-
skie i irlandzkie Derby oraz pre-
stiżową gonitwę Łuk Triumfal-
ny. Predator zaś jest szczególnie
groźny na miękkiej bieżni. W to-
talizatorze liczona będzie także
Brioniya, której szanse radykal-
nie wzrosną w przypadku wol-

nego tempa w dystansie. Klacz
dysponuje bowiem znakomitą
„przerzutką” na finiszu. Kora z
kolei to typowo dystansowy ro-
dowód – naszym zdaniem klacz
powinna uczestniczyć w końco-
wej rozgrywce. Sadak reprezen-
tuje tę samą stajnię co Predator.
To bardzo wartościowy wyści-
gowiec, jednak analizując rodo-
wód  ogiera można mieć obawy,
czy dystans 2400 m nie będzie
dla niego przynajmniej o 200
metrów za długi. 

Końmi niesprawdzony-
mi z dobrymi i bardzo
dobrymi rodowodami

są: ogiery brytyjski Szumawa,
niemiecki Vif Garcon, irlandzki
Ghingheri oraz francuska klacz
Light Ash. Ojciec Szumawy, po-
dobnie jak ojciec Greek Spheere,
to megagwiazda światowych to-
rów wyścigowych (m. in. ir-
landzkie Derby i Łuk Triumfal-
ny), także ojciec matki ogiera
Szumawa był znakomitym wy-
ścigowcem (m. in. Breeder`s
Cup Mile - G1, Irish 2000 Guine-

as – G1, Europejski Koń Roku
1994). Szumawa nie wygrał do-
tychczas żadnego poważnego
wyścigu, ale to o niczym nie
świadczy. W 2008 r. ogier Ru-
ten w ogóle nie wygrał gonitwy,
w Derby zaś „pozamiatał” na
ostatniej prostej i niezagrożony
minął celownik. 

Vif Garcon ma dystanso-
wy „papier” i jest młod-
szym bratem dobrego

ogiera Vif  Monsieur (m.in. II w
Preis von Europa – G1 pula na-
gród 155 tys. euro). Vif Monsieur
wygrał w październiku ubiegłe-
go roku wyścig z pulą nagród 55
tys. euro. Ogier Gingheri ma na-
tomiast typowo milerski rodo-
wód i może mieć problemy na
2400 m, podobnie jak bardzo
szybki i błyskotliwy Modraszek.
Może dlatego stajenny jeździec
Szczepan Mazur wybrał zamiast
niego jazdę na klaczy Zielona
Herbatka, której bardzo dobry
ojciec Azamour wygrał m. in. go-
nitwę King George VI & Queen
Elizabeth Diamond Stakes –

G1na dystansie 2400 m. Light
Ash ma solidną linię żeńską dają-
cą nadzieję, że klacz będzie „trzy-
mała” dystans. Każdy z wyżej wy-
mienionych koni ma dobre po-
chodzenie, teoretycznie dające
szanse w Derby. Jednak wyści-
gowa prawda jest taka, że sam
„papier” nie biega i żeby wygrać
gonitwę najwyższej kategorii koń
musi mieć klasę. Czy Szumawa,
Vif Garcon, Ghingheri i Ligh Ash
są końmi klasowymi okaże się
już w niedzielne popołudnie.  

Włoski Sopran Tamo
był zimowym fawo-
rytem na tegorocz-

ne Derby, okazało się jednak, że
był to faworyt papierowy. Ogier
spisuje się w tym sezonie bardzo
słabo. Jego stajenny kolega tak-
że włoskiego chowu Sopran Po-
keer oraz dystansowa klacz Do-
lomiti wystartują z mniejszymi
szansami na premiowane miej-
sce. Typ Passy: Greek Sphere,
Szumawa, Predator, Kora, Tem-
perament.

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Przewodniczącą Rady Pol-
skiego Klubu Wyścigów
Konnych Agnieszkę Mar-
czak wybrano prezesem
PKWK. Zastąpi ona na tym
stanowisku dotychczaso-
wego prezesa Feliksa Klim-
czaka. Otrzymawszy 13
głosów członków Rady, pa-
ni Agnieszka pokonała Mi-
chała Romanowskiego (9
głosów). Feliks Klimczak i
Bogusław Heba nie otrzy-
mali ani jednego. 

Ostatnio pisaliśmy w Passie,
że procedura wyboru prezesa
Polskiego Klubu Wyścigów Kon-
nych jest nudna niczym gra talią
kart, w której są same asy. W
tym roku jednak wyborcza wal-
ka nabrała rumieńców. Chodzi-
ło nam o to, że wybór kandyda-
ta na to stanowisko wcale nie za-
leży od osób go wybierających,
w tym przypadku 25-osobowej
Rady PKWK, lecz od widzimisię
ministra rolnictwa, który z mocy
ustawowy może wybrańca za-
twierdzić lub nie. Tak się skła-
dało, że przez lata wybrańcem
szefa resortu był Feliks Klimczak,
były wiceminister, który mimo
zarzutów części środowiska wy-
ścigowego o brak inicjatyw zmie-
rzających do rozwoju wyścigów

konnych w Polsce, niepodziel-
nie rządził PKWK. Okazuje się
jednakowoż, że krzepa niezata-
pialnego prezesa mocno zmala-
ła, bo w pierwszej turze głosowa-
nia na kolejną kadencję uciułał
zaledwie 4 głosy. Największe po-
parcie uzyskała aktualna prze-
wodnicząca Rady PKWK
Agnieszka Marczak (10 głosów).   

Lista kandydatów na stanowi-
sko prezesa PKWK przedstawia-
ła się następująco:  Bogusław He-
ba, Feliks Klimczak, Roman Krzy-
żanowski, Agnieszka Marczak,
Michał Romanowski, Zygmunt
Składanowski, Tadeusz Sobieraj-
ski, Jarosław Szmyt, Tomasz Ty-
wonek, Sławomir Walotek. Już
na wstępie cieszył wynik Agniesz-
ki Marczak, współredaktorki por-
talu Finisz. ponieważ w odróż-
nieniu od skostniałego Klimcza-
ka jej kandydatura oznaczała po-
wiew młodości na służewieckim
torze. A młodość zawsze kojarzy
się z nadzieją. Chyba był najwyż-
szy już czas, aby gruntownie
przewietrzyć pomieszczenia
PKWK przy ul. Puławskiej 266,
bo zgodnie ze znanym porzeka-
dłem, kto stoi w miejscu ten się
cofa. A rządy aktualnego preze-
sa i jego poprzedników to był dla
PKWK  wieloletni zastój. 

Niespodziewanie w gronie
kandydatów na prezesa PKWK
pojawiło się nazwisko Bogusła-
wa Heby, który otrzymał drugą
liczbę głosów (5). Na początku
pierwszej dekady XXI w. Heba
był prezesem państwowej spółki
Służewiec Tory Wyścigów Kon-
nych, która  w marcu 2004 r. zo-

stała postawiona w stan upadło-
ści. To on był architektem projek-
tu umowy sprzedaży 2/3 kapita-
łu spółki dwom firmom z amery-
kańskiej grupy Scientific Games
– niemieckiej i holenderskiej. Mi-
nister skarbu wyraził zgodę na tę
transakcję, ale sprawą zaintere-
sowała się ABW. Poza tym po-

trzebna była także zgoda mini-
stra finansów. 

Problem leżał w tym, że ów-
czesne zapisy ustawy zezwalały
na sprzedaż inwestorowi zagra-
nicznemu tylko 1/3 udziałów.
Heba tłumaczył proponowany
deal w następujący sposób: „1/3
udziałów obejmuje Scientific Ga-

mes Niemcy za wierzytelności.
Pozostałe wierzytelności, które
ma, odsprzedaje Scientific Ga-
mes Holandia. Holandia dopłaca
do tego jeszcze 1,5 mln zł i obej-
muje też 1/3 udziałów. W sumie
2/3 udziałów, czyli dwie firmy
niezależne i według polskiego
prawa o grach losowych i zakła-

dach wzajemnych nie ma prze-
ciwskazań do tego”. Nie bardzo,
ponieważ obie firmy należą do
tego samego właściciela. Może
dlatego resort finansów odmó-
wił akceptacji i transakcja roz-
myła się. Przy okazji urzędnicy z
ministerstwa zapytali STWK, jak
to się stało, że od 2003 r. kapitał
spółki stopniał z 17,1 mln zł do
niecałych 2,5 mln zł. 

Kandydatura Bogusława He-
by w kontekście rozwoju wyści-
gów konnych w Polsce jest dla
nas trudna do przyjęcia. Oto je-
go wizja wyartykułowana pu-
blicznie w 2006 r. w jednym z
udzielonych wywiadów:

– Trybunę trzecią trzeba zbu-
rzyć, bo jest niebezpieczna i
wkrótce się zawali. Tor trawiasty
trzeba przeznaczyć na nowocze-
sny ośrodek sportowo -wypo-
czynkowy, który będzie służył
nie tylko np. do organizacji mi-
strzostw Europy, ale i mistrzostw
świata w piłce nożnej, a może w
przyszłości także olimpiady.

– Obecny tor jest za duży, ta-
kich torów już się nie robi. Tory
mają po 1600 m i to jest wystar-
czające.

Tak na marginesie kandyda-
tury Bogusława Heby na szefa
PKWK. W maju 1990 r. Jarosław

Kaczyński, Sławomir Siwek, Ma-
ciej Zalewski, Krzysztof Czabań-
ski, Maria Stolzman i właśnie
pan Bogusław założyli Funda-
cję Prasową “Solidarność”. Na
fundusz założycielski zrzucili się
po 300 tys. zł od głowy (wów-
czas równowartość 31 USD).
Wkrótce po zarejestrowaniu ma-
jątek fundacji nagle wzrósł. Pań-
stwowy Bank Przemysłowo -
Handlowy z Krakowa obdaro-
wał ją bowiem kwotą 1,2 mld zł
(ok. 126 tys. USD) i podnajął
od fundacji jedną kondygnację
w budynku w Al. Jerozolimskich
125 płacąc z góry skapitalizo-
wany czynsz za 13 lat w wysoko-
ści około 40 mld zł (ok. 4 mln
210 tys. USD). Za uzyskane
środki fundacja kupiła na wła-
sność dziennik “Express Wie-
czorny” oraz dwie drukarnie
przy ul. Nowogrodzkiej i Srebr-
nej. Drukarnie zakupione zosta-
ły na raty, za umiarkowaną ce-
nę, od Komisji Likwidacyjnej
RSW. W myśl zapisów statutu
fundacji jej członkowie - zało-
życiele mieli zagwarantowane
dożywotnie prawo zarządzania
zgromadzonym majątkiem.
Wszystko odbyło się zgodnie z
prawem. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Agnieszka Marczak prezesem PKWK

Derby 2014 będą na Służewcu wyjątkowo emocjonujące

Greek Sphere wielkim faworytem

FOTO LECH KOWALSKI

FOTO ELWIRA KRAKOWIAK
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AKTUALNIE antyki wszelkie,
gotówka, 504-017-418

WYNAJMĘ pokój, 602-651-211

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

HISZPAŃSKI, 507-087-609
KOMPUTER SENIOROM, 

532-256-481
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27

DOM 120/686 w Piasecznie,
798-175-693

SPRZEDAM tanio działki
budowlane, 600 i 900 m2

Bobrowiec, Gmina Piaseczno, 
601-330-070

CUKIERNIKA, 
specjalistę od tortów 

do cukierni w Piasecznie, 
piekarniawzorowa@gmail.com

FIRMA WAMEX zatrudni
montażystów elewacji
wentylowanych. Praca w
Warszawie i okolicach. 
Kontakt: wamex@wamex.pl, 
tel. 606-729-436

OBSŁUGA frezarki CNC - do
przyuczenia - znajomość Corel,
602-424-170

POSZUKUJEMY pracowników
na różne stanowiska w HM Tesco
KEN. Umowa o pracę w niepełnym
wymiarze czasu pracy lub na okres
wakacji. Prosimy o kontakt
mailowy: 31023cmp@pl.tesco-
europe.com

TAPICER pilnie potrzebny, 
602-483-785

ZATRUDNIĘ montera sieci wod
- kan z doświadczeniem, 
601-522-969

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

MAZURY 7 dni od 540 zł 
z wyżywieniem, jezioro, las,

kameralnie. Tel. 89 621-17-80
www.szczepankowo.pl

WARSAW TOUR GUIDE, 
608-537-803

ANTENY, 603-375-875

Anteny 
tel509610850.com

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KRATY, tel. 603-349-374
MALOWANIE, gładź, 

722-920-650

KOMPUTERY 
serwis, sprzedaż,

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

MALOWANIE, gładź, tanio,
505-73-58-27

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

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

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

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

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

REMONTY, wykończenia, 
503-321-785

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

STOLARKA, pełny zakres,
panele, 22 641-54-84, 
601-751-247

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

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

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

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

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

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

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

Raz łatwieRaz łatwie j,  rj,  r az traz tr udnieudnie jj
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje PPaawweełł SSiittkkoowwsskkii
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

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – RRyysszzaarrdd KKoocchhaann;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii,, LLeecchh KKoowwaallsskkii (foto).. 
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011,, EEwwaa SSuuddaakkiieewwiicczz tteell.. 550011-008899-334499
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

Vagabundus
PTTK “Mazowsze” w War-

szawie zaprasza na następują-
ce ogólnodostępne wycieczki
rowerowe:

NNiieeddzziieellaa 0066..0077..22001144 (po-
łudniowe okolice Warszawy)

Wycieczka rowerowa na
trasie: Metro Kabaty - Las Ka-
backi - Konstancin Jeziorna -
Nowy Czarnów - Rezerwat
Chojnów - Rezerwat Pilawski
Grąd - Dobiesz - Ługówka -
obrzeża Góry Kalwarii - Alek-
sandrów - Czaplinek - Sobi-
ków - Czarny Las - Krępa
(ośrodek “Pod Kogutem”) -
Dobiesz - Rezerwat Uroczy-
sko Stephana - Rezerwat
Chojnów - Czarnów - Kon-
stancin Jeziorna - Skarpa Po-
wsińska - Metro Kabaty, ok.
70 km. Trasa urozmaicona -
drogi terenowe (większość) i
asfaltowe.

ZZbbiióórrkkaa oo ggooddzz.. 99::0000 przed
stacją metra “Kabaty” (obok
supermarketu “Tesco”).

PPrroowwaaddzzii:: 
Andrzej Wachowicz 
andrzejwacho@wp.pl
tel. kom. 607 400 987)

DDoomm kkuullttuurryy SSMMDD IImmiieelliinn 
DDeerreenniioowwaa 66

ZZaapprraasszzaa nnaa RRoocckkoowwee iiMM GGrraanniiee
LLaattoo 22001144 

33 lliippccaa  - oodd gg.. 1199..0000 Wspólne granie na scenie warsztatowiczów z muzykami w składzie:
Rafał „Rogal” Rogulski – gitara elektryczna
Zbigniew Bieniak – wokal
Andrzej „pierwiastek” Potęga – gitara basowa
Michał Żońca – perkusja
Harmonogram spotkań z instruktorami:
77 lliippccaa (poniedziałek) – 16.00 – 18.00 Wokaliści
88 lliippccaa (wtorek) –  16.00 – 18.00 Gitarzyści
99 lliippccaa (środa) –  16.00 – 18.00 Basiści
1100 lliippccaa (czwartek) –  16.00 – 18.00 Perkusiści
1100 lliippccaa (czwartek) –  od 19.00 – Zakończenie warsztatów wspólnym graniem na scenie
Pierwszeństwo mają mieszkańcy SMD Imielin. 
IInnffoo:: Małgorzata Wiercińska 504 703 087
lub pod adresem pierwiast@pierwiast.com

OOppeerraaccjjaa SSiieekkiieerrkkii
Dorożkarnia zaprasza mieszkańców Siekierek do udziału w projekcie Operacja Siekierki. Każdy,

kto ma ciekawy pomysł wydarzenie jednorazowe lub cykliczne, o charakterze społeczno-kulturalnym
może zgłosić się do Doożkarni i zrealizować swój autorski projekt. 

Spośród złożonych projektów do realizacji (od września do listopada 2014) zostanie wybranych
3-7. Pomysły należy składać na formularzach z załącznika nr 1 do regulaminu. Pracownicy
Dorożkarni pozostają do dyspozycji mieszkańców i chętnie pomogą dopracować projekt. Pomysły
można zgłaszać do 18 lipca 2014 r.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu
Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014. 

Celem konkursu jest wzajemne poznanie się mieszkańców Siekierek i realizacja wybranych w
drodze konkursu projektów autorstwa mieszkańców Siekierek w partnerstwie z Dorożkarnią.

Projekt adresowany jest do osób dorosłych mieszkających na Siekierkach, zameldowanie na
Siekierkach nie jest konieczne. W przypadku osób niepełnoletnich ofertę składają ich rodzice lub
opiekunowie.

Szczegóły - Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa, tel./fax 22 841 91 22
www.dorozkarnia.pl; e-mail: biuro@dorozkarnia.pl M M

Dwaj raperzy - Bęsiu i Dj
Yonas zakończyli właśnie 4 mie-
sięczny projekt „Kulturalny Rap-
Nie Zmarnuj Swojego Życia”. Ra-
powali kulturalnie o wartościach
i uświadamiali, jak pozytywny
przekaz może wpłynąć na życie
każdego z nas. Dotarli do ponad
półtora tysiąca uczniów w 8
szkołach na Ursynowie. Podczas
koncertów z mini-wykładami
RYMcerze przekazywali warto-
ści takie jak szacunek, miłość,
przyjaźń, wzajemna pomoc. Za-
chęcali również uczniów do roz-
wijania swoich pasji - w prakty-
ce – podczas dwóch warsztatów
w Klubie29. Organizatorem
projektu było Stowarzyszenie
Edukacyjne Integracja.

B b

Ursynowskie, kulturalne rapowanie



1 6


	0703zpez1001-1awp
	0703zpez1002-1awp
	0703zpez1003-1awp
	0703zpez1004-1awp
	0703zpez1005-1awp
	0703zpez1006-1awp
	0703zpez1007-1awp
	0703zpez1008-1awr
	0703zpez1010-1awp
	0703zpez1011-1awp
	0703zpez1012-1awp
	0703zpez1013-1awp
	0703zpez1014-1awp
	0703zpez1015-1awp
	0703zpez1016-1awp

