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Zachwyciła na Olkówku Dzięki nim złoto wraca...Czy potrzebny tam śmietnik?
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N iejedną ważną mądrość
pomieścił Mikołaj Rej w
„Krótkiej rozprawie mię-

dzy trzema osobami – Panem, Wój-
tem a Plebanem”. Nader pouczają-
ca jest tam kwestia księdza: „Bo
nas sam Pan uczył temu – chceszli
sam brać, daj drugiemu”. O po-
trzebie trzymania się tej zasady
przekonało się wielu chciwców,
również we współczesnej polityce.
Jak to mawiano za kulisami wyda-
rzeń: nie dlatego wpadł, że kradł,
tylko dlatego, że się nie dzielił. Na-
macalne tego przykłady mieliśmy
chociażby przy warszawskiej i nie
tylko warszawskiej reprywatyzacji
nieruchomości. Wścibscy pismacy
ujawnili, że chętnych do pozyski-
wania korzyści z owego procesu
nie brakowało – i to bodaj we
wszystkich partiach. A Kościół z
kolei uczynił sobie dojną krowę z
instytucji ustawowego rewindyko-
wania swoich przedwojennych
dóbr, zagarniając po drodze wiele
takich, które do niego nigdy nie
należały. Może księża doszli do
wniosku, że o ile zbawienie wiecz-
ne jest rzeczą cokolwiek iluzorycz-
ną, o tyle księga wieczysta to jest
konkret, dający podstawę mate-
rialną. Dlatego niejeden samorząd
gminny przeżył chwile głębokiego
rozczarowania, gdy nagle za jego
plecami ksiądz proboszcz albo bra-
cia zakonni przechwytywali do-
bra publiczne, choćby takie jak

dawny teren zajezdni trolejbuso-
wej w Piasecznie – kompletnie nie
licząc się z interesem i potrzebami
lokalnej społeczności. I nikt żad-
nego wójta albo burmistrza czy też
rady odpowiedniego szczebla o zgo-
dę nie pytał, bo decyzję o nagłym
uwłaszczeniu podejmowała sła-
wetna Komisja Majątkowa, a od jej
postanowień nie można się było
odwołać. Mieliśmy więc w wolnej
już Polsce multum przykładów
działania w oparciu o „prawo ka-
duka”, co pozwoliło różnym cwa-
niakom nieźle się wzbogacić. Jak
na ironię zaś, przez długi czas ani
rząd, ani Sejm na to jawne bez-
prawie nie reagowały i na dobrą
sprawę generalnego uregulowania
nadal brak. 

O becnie wyłania się wszak-
że problem całkiem nowy.
Otóż samorządy zaczyna-

ją mieć na pieńku z rządem, narze-
kając, że zadań przybywa, a z fun-
duszami niezbędnymi w budżecie
miejscowym dzieje się coś wręcz
przeciwnego. Wiceprezydent War-
szawy Michał Olszewski ostrzega,
że najświeższe zmiany w podatku
dochodowym od osób fizycznych
oraz w systemie ubezpieczeń spo-
wodują zmniejszenie rocznego bu-
dżetu miejskiego aż o 1,3 mld zło-
tych. Mina, na którą nadepnie sto-
łeczny samorząd, to przede wszyst-
kim tzw. zerowy PIT dla młodzieży
pracującej w wieku do 26 lat, o ile
roczny dochód na głowę nie prze-
kracza 85 tysięcy 528 złotych. Od-
powiednia ustawa ma już obowią-
zywać od 1 sierpnia 2019, więc
chłopaki i dziewczyny w urzędzie
miasta na placu Bankowym muszą
już trzymać się za kieszeń. A prze-
cież samorządowi dołożono zadań
w związku z reformą systemu
oświaty, nie mówiąc już o wielu
innych potrzebach.  

N ie da się ukryć, że w obec-
nej sytuacji politycznej na
linii rząd – samorządy

wielkich miast głównie iskrzy. Wi-
dać, że np. warszawskie „lemin-
gi” z Ursynowa i Wilanowa mają
być ukarane za głosowanie na nie-
właściwe ugrupowania i tu har-
monijnej współpracy – jak nie by-
ło z czasów prezydentki Hanny
Gronkiewicz-Waltz, tak nie będzie
również za prezydentury Rafała
Trzaskowskiego. Można nawet
śmiało powiedzieć, że ogólnopolski
rząd pozostaje ze stołecznym sa-
morządem w stanie całkowitego
niezrozumienia i jest to stan per-
manentny. Jakikolwiek wyłania
się problem, od razu jest skakanie
sobie do oczu, a najczęściej torpe-

dowanie poczynań władzy war-
szawskiej przez wojewodą mazo-
wieckiego, będącego emanacją
rządu. Trzaskowski musi sobie
przypomnieć dawną maksymę: co
wolno wojewodzie, to nie tobie,
smrodzie...

S pory rodzą się dosłownie w
każdej sprawie. Jedną z nich
była chociażby lokalizacja

pomnika śp. prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego. Podobne ceregiele
wynikły w związku ze zmianami
nazw ulic, z czego powstało istne
qui pro quo i w wielu wypadkach
poczta po prostu głupieje, bo tak
naprawdę nie wiadomo, czy to np.
ulica Związku Walki Młodych, czy
raczej Andrzeja Romockiego Mor-
ro. Przy tym wszystkim skądinąd

zasłużone postaci traktowane są
instrumentalnie i przybijanie ta-
bliczek z ich nazwiskami, a potem
usuwanie – na pewno nie służy
godnemu upamiętnieniu.

Z resztą, w skali kraju toczą
się również spory właśnie o
to, czy ktoś był postacią god-

ną, czy niegodziwcem. I  władze
lokalne  ostro protestują przeciwko
decyzjom Instytutu Pamięci Naro-
dowej, który robi bohaterów z lu-
dzi, którzy byli po prawdzie przede
wszystkim zimnymi mordercami
– niezależnie od proweniencji poli-
tycznej.  Zwykła ludzka pamięć i
zadawnione poczucie wyrządzo-
nych krzywd muszą usunąć się na
bok w sytuacji, gdy to nie zgadza
się z wyobrażeniem nowo miano-

wanych historyków IPN. Prawda
ustępuje niejednokrotnie komplet-
nym zafałszowaniom, nie liczy się
krew przelana za Polskę, a pomni-
ki stawia się ludziom, o których
Jan Tadeusz Stanisławski jak naj-
słuszniej  śpiewał kiedyś w kabare-
cie Pod Egidą, że miast nadstawiać
karku za ojczyznę, woleli spieprzać
gdzie się da. 

J eśli chodzi o uprawnienia sa-
morządów, to przez lat wiele
walczyliśmy o to, żeby w

Warszawie więcej kompetencji
miały np. rady dzielnic i burmi-
strzowie. Teraz jednak nie czas ża-
łować róż, gdy płoną lasy, bo – jak
się wydaje – rząd już teraz ma sa-
morządy za hetkę-pętelkę. W ska-
li kraju zaczyna się jakby wpro-
wadzać, a raczej przywracać coś,
co niegdysiejsi ideolodzy PRL nazy-
wali „centralizmem demokratycz-
nym”. W gruncie rzeczy chodziło o
to, że w państwie o ustroju faktycz-
nie dyktatorskim pozorowało się
demokrację. Realizujący tego ro-
dzaju koncepcję i działający akurat
„bez  żadnego trybu” rzeczywisty
przywódca państwowy Władysław
Gomułka wierzył, że właśnie tak
trzeba. I to on osobiście powziął
negatywną decyzję w tak błahej
sprawie, jak to, czy Polska ma wy-
dać kasę na transmitowanie w
1970 roku piłkarskich mistrzostw
świata w telewizji. 

J eśli i dziś centrala władzy ze-
chce regulować każdy szcze-
gół i niczym Wielki Brat

wkraczać do naszych domów, po-
zostanie nam jedynie na powrót
zaczytywać się w Orwellu. Albo –
jak radził Stanisławski, tylko z zu-
pełnie innego powodu – po prostu
spieprzać gdzie się da.

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

RR zz ąą dd  ii  ss aa mm oo rr zz ąą dd  ––  cc zz yy  mm uu ss ii  ii ss kk rr zz yy ćć ??RR zz ąą dd  ii  ss aa mm oo rr zz ąą dd  ––  cc zz yy  mm uu ss ii  ii ss kk rr zz yy ćć ??
RYS. PETRO/AUGUST
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Urząd Dzielnicy Ursynów
zaprasza na drugi z pięciu
koncertów pn. „Klasyka i
jazz na Kabatach – cykl
letnich koncertów na
świeżym powietrzu”. 

Spotkania z muzyką realizo-
wane są w ramach Budżetu
Partycypacyjnego 2019. Kon-
cert pt.:„Chopin on Strings –
Trio Macieja Strzelczyka” od-
będzie się w niedzielę 28 lipca

o godz. 19.00 na placu przy
fontannie u zbiegu ulic Broni-
kowskiego i Wańkowicza.
Wstęp wolny.

Trzech znakomitych muzy-
ków: skrzypek jazzowy Maciej
Strzelczyk, klasyczny gitarzy-
sta Romuald Erenc oraz basista
jazzowy Piotr Rodowicz, któ-
rych zawsze nurtowała myśl, co
mogłoby się wydarzyć w muzy-
ce, gdyby Fryderyk Chopin był
skrzypkiem, gitarzystą lub kon-
trabasistą. Z tą myślą powstał
projekt zatytułowany „Chopin
on Strings”. Wszystkie utwory,
które znalazły się w projekcie,
zostały tak zaaranżowane, jak-
by to właśnie te instrumenty
miały odgrywać decydującą ro-
lę w muzyce Fryderyka Chopi-
na. W projekcie tym, oprócz wy-
eksponowania oryginalnych te-
matów, dochodzi jeszcze aspekt
improwizacji, który jest bardzo
bliski muzykom i czyni go bar-
dzo ciekawą propozycją dla
tych, którzy kochają muzykę
Chopina, a jednocześnie są
otwarci na wszystko, co świeże
i twórcze we współczesnej sztu-
ce. W programie m. in. mazur-
ki, nokturny, walce Chopina w
aranżacjach na skrzypce, gitarę
i kontrabas.

Programowanie 
na Zielonym Ursynowie 

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów oraz edukatorzy Urzę-
du Komunikacji Elektronicznej zapraszają na warsztaty pod-
staw programowania dla dzieci w wieku 7-12 lat. Zajęcia od-
będą się 29 lipca, godz. 10.00 i 11.00 oraz 30 lipca, godz. 10.00
i 11.00  w DOK Ursynów (ul. Kajakowa 12b). Zapisy pod nr 22
125 56 03. Czas trwania warsztatów (45 min. każdy) dla grup
liczących ok. 24 uczniów (praca w parach – jest 12 zestawów edu-
kacyjnych). Warsztaty poprowadzą edukatorzy Urzędu Komu-
nikacji Elektronicznej. 

Radni zapraszają na karaoke 
Moc wrażeń dla wszystkich. Radni zapraszają na Ursynowskie

Karaoke w piątek 26 lipca do Lasku Brzozowego - start o godz.
18.00. Każdy ma szansę na występ na ursynowskiej scenie ka-
raoke przed licznie zgromadzoną publicznością.

Choć karaoke narodziło się w Japonii, to dość dobrze zaadap-
towało się w wielu zakątkach świata i naturalnie na mapie śpie-
wającego świata nie mogło zabraknąć Ursynowa. Zapraszamy
zatem na pierwszą taką imprezę w ursynowskim plenerze. W
Lasku Brzozowym po raz pierwszy spotkają się fani dobrej mu-
zyki i śpiewania. Jeśli śpiewasz pod prysznicem, w trakcie gole-
nia, albo jadąc samochodem, przyjdź spróbować swoich sił. 

- Karaoke to świetny sposób na obcowanie z muzyką, na zła-
panie dystansu do siebie, na integrację lokalnej społeczności i faj-
nie spędzony czas. Mam nadzieję, że ta inicjatywa na stałe wpi-
sze się w kulturalny kalendarz naszej dzielnicy - mówi radna Ol-
ga Górna. 

Zielony Ursynów jak zwykle roztańczony i pełen uśmie-
chu. W ubiegły weekend mieszkańcy dzielnicy bawili się
na terenie obok Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursy-
nów przy ul. Kajakowej 12b. 

Była to kolejna potańcówka przygotowana przez Urząd Dzielni-
cy Ursynów. Była nauka tańca oraz konkursy i animacje, także dla
najmłodszych. Pragnienie ugasiła woda, którą podczas wydarzenia
zapewnił MPWiK. Dla mieszkańców Ursynowa zostaną przygoto-
wane jeszcze dwa spotkania taneczne – 10 sierpnia (sobota) – „Sa-
dek Natoliński” oraz 24 sierpnia (sobota) – „Lasek Brzozowy”.

PPAASSSSAA:: UUrrssyynnoowwssccyy uucczznniioowwiiee mmaajjąą sszzaann-
ssęę uucczzeessttnniiccttwwaa ww nnoowwyymm,, zzuuppeełłnniiee wwyyjjąąttkkoo-
wwyymm pprroojjeekkcciiee ddoottyycczząąccyymm mmaatteemmaattyykkii.. NNaa
cczzyymm ppoolleeggaa tteenn pprroojjeekktt??

AARRTTUURR JJAACCKKOOWWSSKKII ((kkiieerroowwnniikk zzeessppoołłuu
ooddppoowwiieeddzziiaallnneeggoo zzaa ssttwwoorrzzeenniiee ii rroozzwwóójj
ssyysstteemmuu „„zzeesszzyytt..oonnlliinnee””)):: Stworzyliśmy uni-
katowy na światową skalę system informa-
tyczny, oparty na sztucznej inteligencji, któ-
ry wspiera naukę. Nazwaliśmy go roboczo
zeszyt.online. Wykorzystujący sztuczną in-
teligencję system potrafi dostosować zada-
nia do umiejętności ucznia. Dzięki temu sła-
biej radzący sobie uczniowie są w stanie

stopniowo rozwiązywać złożone problemy
matematyczne. Dla uczniów zdolnych nato-
miast system dobiera zadania, które są dla
nich nowym wyzwaniem. System to jednak
tylko jeden z elementów większej całości. Po-
trzebne są odpowiednio przygotowane za-
dania zgodne z podstawą programową, apli-
kacje dla ucznia i nauczyciela czy przemyśla-
ny i skoordynowany sposób wdrożenia tego
rozwiązania w szkołach. Opracowujemy
obecnie na Politechnice Warszawskiej kon-
kretne modele wykorzystania tego narzę-
dzia w nauce matematyki. Wydział Matema-
tyki i Nauk Informacyjnych realizuje pro-
jekt „Matematyka – wstęp do kariery wyna-
lazcy”. Z jego pomocą analizujemy i dopra-
cowujemy różne scenariusze współpracy z
nauczycielami, szkołami i jednostkami sa-
morządów terytorialnych. Testujemy uży-
cie w szkole jako pomoc na lekcji, jako zada-
nia domowe, wsparcie zajęć dodatkowych
dla uczniów uzdolnionych, jak również za-
jęć dokształcających dla uczniów radzących
sobie słabiej.

NNaa cczzyymm ppoolleeggaa iinnnnoowwaaccyyjjnnoośśćć tteeggoo ssyyss-
tteemmuu??

Nauczyciele i uczniowie mają dostęp do
specjalnej platformy internetowej zawierają-
cej zestawy interaktywnych zadań. Jedną z
głównych zalet jest spersonalizowana eduka-

cja. Zadania są na zróżnicowanym poziomie
trudności, który dostosowuje się do aktual-
nych umiejętności ucznia. Tworzenie indywi-
dualnych programów nauczania dla uzdol-
nionych dzieci oraz uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi to nie jest w szko-
łach nowość. Różnica jest taka, że dotychczas
takie programy były ręcznie układane przez
nauczycieli pod konkretnych uczniów. Nie
trudno sobie wyobrazić, że zajmowało to na-
uczycielom wiele czasu. Ułożenie dobrego i
skoordynowanego programu wymaga na-
prawdę sporo wysiłku. System zeszyt.online
robi to automatycznie. Uczeń uzdolniony
matematycznie nie marnuje czasu na roz-
wiązywanie wielu prostych, powtarzalnych,
mechanicznie rozwiązywanych zadań. Czas
ten może przeznaczyć na zadania, które wy-
magają od niego więcej wysiłku intelektual-
nego i skuteczniej rozwijają jego talenty. W
przypadku ucznia radzącego sobie słabiej
strategia jest zupełnie inna. Nie zrobimy z nie-
go w ciągu jednego dnia ucznia piątkowego.
Najpierw trzeba zbudować podstawy. To, że
uczeń nie każde zadanie rozwiąże popraw-
nie, nie jest jeszcze powodem do strachu.
Ważniejsze jest, aby uczeń rozumiał co na-
uczyciel mówi na lekcji i nie robił sobie zale-
głości. Matematyka jest przedmiotem, na
którym materiał jest najbardziej ze sobą po-
wiązany – to, czego uczy się dziecko teraz,
jest później wykorzystywane i rozbudowywa-
ne. Braki w fundamentalnej wiedzy skutku-
ją tym, że uczeń nie rozumie co dzieje się na
lekcji. Później mamy niezadowalające wy-
niki z matematyki i ogólne uprzedzenie do tej
królowej nauk. Zatem w pierwszej kolejno-
ści należy z każdej lekcji wyłuskiwać naj-
prostsze zagadnienia, które najbardziej po-
trzebne są w dalszej edukacji. Dopiero póź-
niej, po wyćwiczeniu tych umiejętności i
upewnieniu się, że uczeń dobrze to rozu-
mie, można spróbować rozwiązywać zada-
nia trudniejsze. System zeszyt.online robi to
automatycznie. Jego sztuczna inteligencja
próbuje diagnozować predyspozycje każde-
go ucznia i budować dla niego indywidual-
ne programy nauki skorelowane z progra-
mem realizowanym w klasie. I tu jest jedna
z tych dużych innowacji, jakie wprowadza
nasz system. Dotychczas nauczyciel prak-
tycznie nie był w stanie samodzielnie przygo-
tować dla każdego ucznia odpowiednio do-
branych materiałów i zestawów zadań. Sys-
tem potrafi zrobić to automatycznie,
uwzględniając osiągnięcia ucznia, jego pre-
dyspozycje i posiadaną wiedzę.

Drugą przełomową innowacją systemu
jest to, że nauczył się on obserwować ucznia
i diagnozować dlaczego nie potrafi on roz-
wiązać danego zadania. Następnie próbuje
pomóc uczniowi samodzielnie dojść do wła-
ściwego wyniku. To taki prywatny, zawsze
dostępny korepetytor.

JJaakkiiee ssąą zzaatteemm cceellee tteeggoo pprroojjeekkttuu??
Tak jak powiedziałem, celem projektu, w

którym uczestniczył między innymi Ursy-
nów, było zweryfikowanie koncepcji wdro-
żeniowych systemu zeszyt.online i jego prak-
tycznego użytkowania. To był teraz główny

cel. Poza tym chcieliśmy prowadzić dalsze
badania nad naszym systemem. Obserwo-
waliśmy jego działanie na większej popula-
cji uczniów, jak sprawnie uczy się sztuczna
inteligencja systemu, w jakim stopniu poma-
ga uczniom oraz które elementy warto do-
pracować. Część mniejszych ulepszeń wpro-
wadzaliśmy już w trakcie roku szkolnego.

Projekt to także część stacjonarna. Stara-
my się znaleźć wśród dzieci ze szkół podsta-
wowych uczniów wyjątkowo uzdolnionych,
które wykazują duże predyspozycje do na-
uk ścisłych. Dzieci te nieodpłatnie zaprasza-
my  na zajęcia warsztatowe odbywające się
na Politechnice. Zaproszeni uczniowie ma-
ją okazję do uczestniczenia w laboratoriach
chemicznych, fizycznych, informatycznych,
matematycznych oraz zajęciach z robotyki.
Warsztaty te prowadzą pracownicy i dokto-
ranci z różnych wydziałów Politechniki. Być
może, część dzieci będzie kiedyś zdawała u
nich egzaminy...

CCzzyy ttoo oozznnaacczzaa,, żżee sskkoońńcczząą ssiięę pprroobblleemmyy
uucczznniióóww zz nnaauukkąą mmaatteemmaattyykkii??

To zależy jak rozumie się „problemy”. Czy
stworzyliśmy maszynę, która w 5 minut na-
uczy całej matematyki szkolnej? Nie. Wlewa-
nie wiedzy bezpośrednio do mózgu to stale
jest „science-fiction”.

Stworzyliśmy za to narzędzie, które zna-
cząco wspomaga naukę. Przede wszystkim
skraca czas wymagany do zrealizowania w
matematyce określonych celów. System ro-
bi to poprzez efektywny dobór indywidual-
nych zadań i opiekę nad uczniem podczas
ich rozwiązywania.

JJaakkiiee ssąą zzaatteemm wwyynniikkii ii wwnniioosskkii pprrzzeepprroo-
wwaaddzzoonneeggoo ddoo tteejj ppoorryy ppiilloottaażżuu??

Na Ursynowie w projekcie uczestniczyło
104 uczniów z wybranych klas szkół podsta-
wowych o numerach 16, 313, 319, 340, 343,
384. Przez 3 miesiące rozwiązywali zadania
matematyczne zaproponowane im przez
system. Rozwiązali łącznie 22 557 zadań. To
całkiem sporo, biorąc pod uwagę fakt, że
udział był nieobowiązkowy. Zaangażowali
się uczniowie o zróżnicowanych umiejętno-
ściach – wśród nich ci najlepsi, dla których
matematyka jest przyjemnością, jak rów-
nież dzieci, którym matematyka sprawia
trudności. To duży sukces, z którego się cie-
szę. Pokazuje on, że jest zapotrzebowanie na
tego typu produkt, jak również to, że spotkał
się on ze znacznym zainteresowaniem wie-
lu użytkowników.

Zadowolony jestem także z wyników pra-
cy systemu. Całkiem rozsądnie zadziałała
wbudowana inteligencja. Analiza podjętych
przez nią decyzji pokazała, że często po-
prawnie zdiagnozowała problem i skutecz-
nie podjęła dalsze działania. System ciągle
się uczy, więc wyniki za rok powinny być co
najmniej tak dobre jak teraz.

Sprawnie zadziałało też przeprowadze-
nie pilotażu. Dostaliśmy duże wsparcie od
Burmistrza Ursynowa oraz Wydziału Oświa-
ty i Wychowania. To też oczywisty wnio-
sek, aby tego typu projekty realizować w
gminach, które są chętne do zaangażowania
się w projekt.

Urząd Dzielnicy Ursynów już po raz kolejny zaprasza na Ursynow-
skie Lato Filmowe pod Kopą Cwila. Do 29 sierpnia br. w parku im.
Romana Kozłowskiego, każdej czwartkowej nocy będzie można
obejrzeć popularne filmy. A w czwartek (25 lipca) o  godz. 21.45 –
BOHEMIAN RHAPSODY, (USA, Wielka Brytania, 2018), reż. Bry-
an Singer. To świetna okazja dla miłośników kina, a czwartkowa pro-
jekcja to chyba najciekawsza propozycja w ramach tegorocznego
wakacyjnego cyklu. Tam po prostu trzeba być!

Ursynów wciąż tańczy!

Rozmawiamy z Arturem Jackowskim

Wsparcie dla nauczycieli matematyki

Ursynowskie Lato Filmowe

Jazz na Kabatach
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Są takie miejsca, do których zawsze chce się wracać.
Szukając jednego z takich miejsc, wystarczy odnaleźć
zabytkowy dukt (dziś to Nowoursynowska 92/100
niemal u zbiegu z Belgradzką), który prowadzi do
Parku Natolińskiego.Tuż przed nim znajdują się jed-
ne z najładniej usytuowanych  kortów tenisowych w
Warszawie.

Ten obiekt SGGW, otulony zielenią parku tuż przy samej Skar-
pie Ursynowskiej, jest spowity ciszą z dodatkiem niesamowite-
go zapachu liściastego lasu.

Wszystkie te zalety, jak również świetny dojazd, sprawiają,
że urokliwie położone korty stały się miejscem nie tylko dobrych
warunków gry w tenisa, ale też doskonałego relaksu.Do dyspo-
zycji są korty z naturalnym podłożem czyli mączką, szatnie, ka-

wiarenka oraz ścianka, która spełnia funkcję rozgrzewkową lub
miejsca do gry dla najmłodszych adeptów tenisa.

Dla milusińskich, których nie interesuje tenis, przygotowane
jest mini-boisko do gry w piłkę nożną i inne atrakcje.

Warto więc wpisać ten obiekt na mapę nie tylko weekendo-
wych, ale znacznie częstszych wycieczek w poszukiwaniu miejsc
do sportowania w warunkach relaksowych.
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

Słoneczna pogoda sprzyja nie tylko letniemu wypo-
czynkowi. W wakacje wzmożony ruch widać na budo-
wach i przy inwestycjach drogowych. Nie inaczej jest w
gminie Lesznowola. Budowa ulicy Gminnej w Leszno-
woli wkroczyła w kolejną fazę realizacji – w drugiej po-
łowie lipca rozpoczęła się modernizacja skrzyżowania
ul. Gminnej z ul. Szkolną, gdzie zaplanowano bezkoli-
zyjne rondo. 

Na jesień 2020 roku zaplanowane jest zakończenie prac nad no-
woczesną szkołą, która powstaje w Zamieniu. W obiekcie ma po-
wstać m. in. sześć oddziałów dla najmłodszych grup, 23 sale dydak-
tyczne, dwie świetlice, siłownia, salka fitness, jadalnia na 218
miejsc czy strefa rodzica. Łączny koszt tej inwestycji to blisko 40 mln
złotych. 

Obecnie trwa rozbudowa szkoły w Nowej Iwicznej. Dzięki temu
powstanie 16 nowych klas dydaktycznych oraz trójsektorowa ha-

la sportowa. Nowy obiekt będzie połączony z  dotychczasowym bu-
dynkiem nadziemnym łącznikiem.  Koszt realizacji całego zadania
to ponad 20 mln złotych.  

Z kolei w Wólce Kosowskiej powstaje gminne przedszkole połą-
czone ze świetlicą integracyjną dla mieszkańców. Wszystkie trzy in-
westycje oświatowe są realizowane zgodnie z harmonogramem i
planowo powinny być oddane do użytku we wrześniu 2020 roku. 

A . A .

Gmina Lesznowola otrzymała z budżetu województwa  mazowieckiego dofinanso-
wanie do modernizacji czterech placów zabaw oraz budowy nowego obiektu. Fun-
dusze zostały przyznane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So-
łectw MAZOWSZE 2019”. 

Marszałek przyznał gminie również dotację  w wysokości 100 tys. zł ze środków programu OSP-
2019 na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mroków. In-
westycje oraz zakup będą zrealizowane jeszcze w tym roku.  Umowy na dofinansowanie podpisano
15 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno. Urząd Marszałkowski reprezentował wicemarszałek
Wiesław Raboszuk oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław
Rybicki, zaś Gminę Lesznowola Iwona Pajewska-Iszczyńska – zastępca wójta Gminy oraz skarbnik Elż-
bieta Obłuska. Spotkanie miało bardzo uroczysty charakter – oprócz Lesznowoli umowy podpisali przed-
stawiciele pięciu innych gmin. 

„Malarskie niedziele” to
organizowane w konwen-
cji letniego pikniku ro-
dzinnego warsztaty pla-
styczne połączone z plene-
rowym koncertem. 

Oferta  skierowana  jest do
wszystkich miłośników sztuk
pięknych, bez względu na wiek
i umiejętności. Zarówno doro-
słymi, jak i dziećmi, profesjonal-
nie zajmą się instruktorzy z
Gminnego Ośrodka Kultury w
Lesznowoli. Organizatorzy za-
pewniają materiały plastyczne
(farby wodne, pędzle, papier i
sztalugi), zaś osoby malujące na
płótnach proszone są o zabranie
materiałów własnych.

Pierwsza Malarska Niedziela
odbyła się 21 lipca nad stawem w
Mysiadle.  Amatorzy plenerowych

warsztatów twórczo spędzili czas
w towarzystwie muzycznego du-
etu Ojciec i Syn. Kolejne spotkanie
przy sztalugach i muzyce na żywo
już za tydzień – 28 lipca w Zamie-

niu przy ulicy Arakowej. W Za-
mieniu dla artystów zagrają Paweł
Janas i Tomek Winiarski.  

Malarskie Niedziele to tylko
jedna z wielu wakacyjnych pro-
pozycji przygotowanych przez
lesznowolski samorząd.  M.in.
w każdy wtorek i czwartek moż-
na zapisać się na lekcje jazdy na
rolkach i deskorolce, a w sierp-
niu ruszają Animkowe środy z
Gminną Biblioteką Publiczną.
Szczegółowa oferta dostępna
jest na stronie internetowej Urzę-
du Gminy www.lesznowola.pl,
oraz gminnych jednostek organi-
zacyjnych  www.gok-lesznow-
ola.pl, www.sportlesznowola.pl,
www.bp-lesznowola.pl oraz na
FB Urzędu Gminy Lesznowola.

Serdecznie zapraszamy!
A . A .

F o t .  A .  N i e z a b i t o w s k a

Fundusze na place zabaw i nowy sprzęt

PPooddppiissaanniiee uummóóww nnaa ddooffiinnaannssoowwaanniiee ww UUMMiiGG PPiiaasseecczznnoo,, oodd lleewweejj:: sskkaarrbbnniikk EEllżżbbiieettaa OObbłłuusskkaa,, wwiiccee-
wwóójjtt IIwwoonnaa PPaajjeewwsskkaa-IIsszzcczzyyńńsskkaa,, wwiicceemmaarrsszzaałłeekk WWiieessłłaaww RRaabboosszzuukk ii ddyyrreekkttoorr RRaaddoossłłaaww RRyybbiicckkii..

Pierwsza  Malarska Niedziela już za nami!

BBuuddoowwaa sszzkkoołłyy ppooddssttaawwoowweejj ww ZZaammiieenniiuu,, ffoott.. MM.. RRyycczzyywwoollsskkii

RRoozzbbuuddoowwaa SSzzkkoołłyy PPooddssttaawwoowweejj ww NNoowweejj IIwwiicczznneejj,, ffoott.. AA NNiieezzaabbiittoowwsskkaa 

Inwestycyjne lato w Lesznowoli
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Niehandlowa niedziela 
też dobra

Jeszcze półtora roku temu ja-
kakolwiek działalność bizneso-
wa pod ratuszem nie wchodziła
w rachubę. Próby  części ówcze-
snej opozycji - może trochę przez
przekorę - lansowania przeno-
sin działalności handlowej “Ba-
zarku na dołku” na parking przy
ratuszu były tępione ogniem i
mieczem. No ale czas płynął i ...
drogę przetarły weekendowe
wyprzedaże garażowe. Zysku-
jąc na popularności, stopniowo
rozszerzyły się na powierzchnię
parkingową. Znów czas trochę
popłynął i z wykorzystaniem
wsparcia Budżetu Obywatelskie-
go dla pomysłu Bartosza Domi-
niaka, obecnego wiceburmistrza
Ursynowa, pojawiły się Targi
Zdrowej Żywności. Debiut im-

prezy 26 maja 2019 roku okazał
się sukcesem, potwierdzonym
przez kolejne wydarzenia targo-
we odbywające się zwykle dwa
razy w miesiącu.  Również w
ostatnią niedzielę 21 lipca par-
king stał się miejscem biznesu
ekologicznego. 

Niedzielny poranek przywi-
tał deszcz, chwilami  intensyw-
ny, ale po dziesiątej zaczęło się
przejaśniać. Parking pod ratu-
szem z  namiotami ze stragana-
mi wystawców zaczął coraz bar-
dziej wypełniać się kupujący-
mi. Co prawda “śniadanie z bur-
mistrzem”  było na poprzedniej
imprezie, ale tym razem można
było nie tylko kupować, ale
również degustować produkty.
A wybór był przedni. Ponad
dwudziestu wystawców przy-
wiozło produkty serowarskie,
mleczne, różnorodne przetwo-
ry owocowe i warzywne, pie-
czywa, wędliny, masła orzecho-
we, miody. 

Oferują to, 
co najlepsze

Już od wejścia na parking wi-
dać było zainteresowanie przy-
byłych osób wystawionymi pro-
duktami.

Sporo osób ogląda stoisko z
różnorodnymi buteleczkami i

słoikami. Już z daleka wygląda
to na owocowe słodkości.

- Mamy różne produkty w na-
szej ofercie - mówi pan Piotr z
“Domowej Spiżarni” spod Szczu-
czyna . - Na przykład sok malino-
wy stuprocentowy, sok malino-
wy z cukrem, sok z truskawki, z
czarnej porzeczki,  w wersjach z
cukrem lub 100 -procentowych.
Te sto procent oznacza, że nie
ma tam żadnych dodatków wo-
dy ani cukru, jest tylko tyle cukru
co w owocu.  To jest taki sok, ja-
ki byśmy otrzymali po wyciśnię-
ciu. Potem wlewamy do butele-
czek i udostępniamy klientom.
Ale produkujemy i oferujemy
również różne syropy, owoce w
syropie, dżemy. Nasze produkty
są w pełni ekologiczne i zaintere-
sowanie nimi jest bardzo duże -
opowiada pan Piotr. 

Również przy sąsiadującym
stoisku z pieczywem widać zain-
teresowanie przyszłych klien-
tów. - Moje chlebki piekę w War-
szawie - wyjaśnia pani  Jolanta.
- Jednak  w mąkę zaopatruje się
u rolników prowadzących upra-
wy ekologiczne. Tu jest chleb
żytni, jasny, pieczony na mące
720, a w środku dodane są jesz-
cze ziarna dyni. A ten jest na za-
kwasie żytnim razowym  z do-
datkiem jasnej mąki pszennej ze
słonecznikiem, a ten obok to
czysty chleb razowy na mące
żytniej razowej, z dodatkiem sie-
mienia lnianego. Siemię lniane
dodaje jakby podwójne zdro-
wie, gdyż dzięki  zawartości ole-
ju lnianego dostarcza organi-
zmowi bardzo wiele pożytecz-
nych substancji zdrowotnych a
nawet leczniczych - tłumaczy
pani Jolanta. 

Kawałek dalej zmiana nastro-
ju konsumpcyjnego. Pojawiają
się sery i ... wymalowana kozia
głowa. 

- Mamy produkcję ekologicz-
ną, w pełni certyfikowaną - mó-
wi pan Tomasz z “Koziej Zagro-
dy”. - Wiele naszych produktów
powstaje z koziego mleka. Jak
wiadomo, kozie mleko jest bar-
dzo zdrowe, a kozie sery to zdro-
wie dodatkowo skondensowa-
ne. Oferujemy kozie sery natu-
ralne bez przypraw, wędzone,
na ostro z papryką, z czosnkiem
niedźwiedzim, z orzechem wło-
skim,  z ziołami oregano. Do te-
go sery typu feta i ricotta, sery
twarogowe, mleko, jogurt.
Wszystkie produkty pochodzą  z
naszego gospodarstwa ekolo-
gicznego z czystego, zdrowego
regionu za Białą Podlaską -
chwali się pan Tomasz. 

Na pobliskim straganie wybór
produktów jeszcze większy, rów-
nież z kozą w tle. Jakieś sery, cia-
sta, serniki, znów sery. Moją
uwagę zwrócił “Pijany kozioł”. -
To jest zwykły kozi ser, tylko
przez tydzień moczony w zale-
wie winnej, dlatego nazywa się
“Pijany kozioł” - opowiada pani
Renata z gospodarstwa ekolo-
gicznego “Leśna Polana”.  Ra-
zem z córką Natalią i mężem
krzątają się przy swoim stoisku
pod namiotem z najróżniejszymi
serami kozimi i krowimi, słod-
kimi wypiekami. - Te kozie pro-
dukty są z mleka z naszych wła-
snych kóz, mamy ich siedem-
dziesiąt. Nasze stado jest zare-
jestrowane w ARMiR i znajduje
się pod stałą opieką weteryna-
ryjną. Kozy są mleczne, nie mię-
sne, i nic nie robimy z nimi poza

pozyskiwaniem mleka - wyja-
śnia pani Renata. 

Niespodziewanie przy stoisku
pojawił się burmistrz Ursynowa
Robert Kempa. - Panie burmi-
strzu, dwa słowa... - zwracam się
do burmistrza Kempy. - Ja tu po
ser przyszedłem - rzucił z uśmie-
chem burmistrz Kempa, ale od-
powiada. - Uwielbiam krowi ser,
tutaj państwo mają. Dosyć duże
zakupy zrobiłem tydzień temu,
tak że dzisiaj będą bardziej ogra-
niczone. A w ogóle to zaprasza-
my mieszkańców na kolejne tar-
gi żywności, a we wrześniu na
“Śniadanie z burmistrzem”.  Ten
dzisiejszy poranny deszczyk zu-
pełnie nie przeszkadzał, jeśli cho-
dzi o frekwencję. Patrząc na licz-
bę osób, które przyszły na degu-
stację i dokonanie zakupów, to
jest lepiej, niż się spodziewali-
śmy - mówił burmistrz Kempa.  

- Dzień dobry, macie ten kro-
wi? -  burmistrz zwrócił się już do
pani Renaty, czas dla mnie widać
się skończył. Ser był i za chwilę
znalazł się w torbie. Burmistrz
zapłacił młodziutkiej sprzedaw-
czyni Natalii i zadowolony od-
szedł do następnych stoisk. 

Faktycznie, frekwencja dopi-
sała, pomimo że to niedzielne
przedpołudnie i pełnia sezonu
urlopowego. Wiele osób przy-
szło po konkretne produkty, zna-
jąc ich jakość z poprzednich za-
kupów. Wybór duży, jakość
sprawdziła się w praktyce. A po-
za tym - samo zdrowie...

Po co ta cała 
ekologia?

Starsze pokolenie pamięta do-
skonale hasła “margaryna to
tłuszcz tani i zdrowy”. A potem
okazało się, również w opiniach
tych chwalących wcześniej mar-
garyny, że utwardzane tłuszcze
roślinne to najgorsze zło. Zresz-
tą,  bywają produkty  jeszcze bar-
dziej szkodliwe dla zdrowia, mi-
mo że lansowane przez produ-
centów  i dyspozycyjnych mar-
ketingowców. Wzbogacanie pro-
duktów masowych witaminami,
mikroelementami, poprawiacza-
mi smaku, konserwantami,
barwnikami daje – mimo pięk-
nego opakowania – posmak che-
miczny po spożyciu ślicznego,
kolorowego produktu. Jednak
początek problemu tkwi w su-
rowcach czy półproduktach - ro-
ślinnych, mięsnych, zbożowych.
Nawozy sztuczne, chemiczne
środki ochrony roślin, mutacje
genetyczne, antybiotyki, stymu-
latory wzrostu, a wszystko pod-
porządkowane maksymalizacji
ilościowej wydajności produkcji

i minimalizowaniu kosztów. Stąd
też wielkie i dorodne, bo “przena-
wożone” warzywa, kolorowe
jabłka bez smaku albo z nadmia-
rem nienaturalnej słodyczy, mię-
sa o niewielkiej zawartości “mię-
sa w mięsie” za to naszprycowa-
ne wypełniaczami, emulgatora-
mi, barwnikami, żelami. Wy-
mowny przykład -  “świąteczny”
schab bez kości w cenie promo-
cyjnej 10 zł za kilogram. Ile w ta-
ki schabie jest mięsa? Zapewne
dużo poniżej 50 procent. 

Problem jest taki, że naturalne
produkty są drogie, gdyż takie
muszą być. Dlatego też produ-
centom masowym nie opłaca się
nimi zajmować . Wracamy więc
do punktu wyjścia, ale otrzymu-
jemy w zamian różnorodne aler-
gie, choroby z autoagresji, coraz
więcej chorób cywilizacyjnych z
nowotworowymi włącznie. Moż-
na mydlić oczy zawartością wita-
min, pożywnością energetycz-
ną mierzoną wartością kalorycz-
ną, sterylnością produkcji. Nic
jednak nie zastąpi prawidłowo
zbilansowanego, bo zgodnego z
prawidłowościami przyrody
składu produktów spożywczych. 

Badania takie przeprowadził
szwajcarski instytut FIBL (In-
stytut Badawczy Rolnictwa Eko-
logicznego), publikując wyniki
we własnych opracowaniach,
jak i w Internecie. W sposób
syntetyczny, choć w uproszcze-
niu, można wyraziście przed-
stawić przewagę produktów
ekologicznych:

- Warzywa i owoce ekologicz-
ne zawierają więcej antyoksy-
dantów, przeciwdziałających sta-
rzeniu się komórek,

- Na podstawie badań wybra-
nych gatunków jabłek udowod-
niono, że ich ekologiczna wer-
sja posiada 32% więcej fosforu,
19% więcej antyoksydantów i
9% więcej błonnika,

- Ziemniaki ekologiczne po-
siadają większą zawartość wita-
miny C niż konwencjonalne,

- Statystycznie warzywa liścia-
ste (sałata) zawierają od 10 do
40% mniej azotynów,

- Statystycznie żywność kon-
wencjonalna zawiera od 550 do
700 razy więcej chemicznych pe-
stycydów,

- Rolnictwo ekologiczne zuży-
wa o 50% mniej energii, emitu-
je mniej gazów cieplarnianych i
wiąże więcej dwutlenku węgla z
atmosfery.

No cóż, wybór przed nami.
Najbliższe Targi Zdrowej Żyw-
ności na Ursynowie odbędą się
w niedzielę 11 sierpnia. Wybie-
rajmy. Smacznego.

Targi Zdrowej Żywności  pod ursynowskim ratuszem

Pijany kozioł do wzięcia!
Pojęcie “zdrowa żywność” jest wszystkim znane.  Ta-
ka żywność traktowana jest  zazwyczaj jako lepszy
wybór  w stosunku do żywności przetworzonej lub po-
chodzącej z produkcji przemysłowej, dostępnej zazwy-
czaj w hipermarketach. Nic dziwnego, że możliwości
zdobycia takich produktów wzbudza duże zaintereso-
wanie mieszczuchów. Również “Targi Zdrowej Żywno-
ści” odbywające się w niedziele co 2 - 3 tygodnie   pod
ursynowskim ratuszem, powoli wrastają w tradycję
ursynowską.
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W ramach cyklu “Muzycz-
ne niedziele na Ursyno-
wie”  21 lipca odbył się ko-
lejny plenerowy koncert
pt.  “Chopin i nie tylko”.
Tym razem był to koncert
fortepianowy w wykona-
niu polskiej pianistki Jo-
anny Maklakiewicz. 

L aureatka licznych kon-
kursów i uczestniczka
festiwali, Joanna Makla-

kiewicz, jest absolwentką m.
in. College im. Gnessinych w
Moskwie i Akademii Muzycznej
im. Fryderyka Chopina w War-
szawie. Obecnie jest adiunktem
w Akademii Muzycznej w War-
szawie. Pochodzi z rodziny mu-
zycznej. Koncertowała w Euro-
pie, Stanach Zjednoczonych i
Japonii. 

W interesującej inter-
pretacji Joanny Ma-
klakiewicz mogli-

śmy  usłyszeć kompozycje pol-
skich  kompozytorów:  Frydery-
ka Chopina, Edwarda Wolfa,
Stanisława Moniuszki oraz kom-
pozytorek  Marii Szymanow-

skiej, Tekli Badarzewskiej, Ireny
Wieniawskiej. Koncert finanso-
wany był z Budżetu Partycypa-
cyjnego na 2019 rok.

- Jestem na Ursynowie pierw-
szy raz, ale bardzo mi się tu po-
doba - powiedziała dla „Passy”
po koncercie pianistka Joanna
Maklakiewicz. - Publiczność ur-
synowska jest wspaniała. Po
pierwsze - przyszło bardzo wie-
le osób. Poza tym podoba mi się
plener, sceneria, tak bardzo du-
żo zieleni. W pobliżu wspaniały
plac zabaw, to bardzo dobre
miejsce do takiej plenerowej in-
tegracji z kulturą. Dużo dzieci
zasłuchanych, a ja bardzo lubię
mieć taki bezpośredni, żywy
kontakt z publicznością, która
zatrzymuje się, bo chce posłu-
chać, bo sprawia jej to przyjem-
ność. I dzieci mi nie przeszka-
dzają. W domu – jak ćwiczę, to
córka czasem bardzo mi prze-
szkadza, ale tu jakoś jest spokoj-
nie.  Natomiast podczas koncer-
tu jest trochę inaczej. Dzieci mi
nie przeszkadzają, tylko takie
niespodziewane ich podbiegi  do

sceny mogą być  rzeczywiście
utrudnieniem, jeśli chodzi o kon-
centrację. Ale dzisiaj dzieci były
bardzo grzeczne.  

Od jesieni mamy dużo
planów koncerto-
wych, więc teraz mu-

szą być krótkie wakacje. A w
przyszłości może znów odwie-
dzę Ursynów - mówiła pianist-
ka Joanna Maklakiewicz. Nie
sposób  dziwić się ciepłemu sto-
sunkowi artystki do dzieci, gdyż
na koncert przybyła z córeczką i
jej kilkoma koleżankami, które
biegały w pobliżu sceny, ale wy-
raźnie świadome, by nie być zbyt
blisko i nie przeszkadzać mamie.

- To koncert finansowany z
Budżetu Partycypacyjnego, któ-
ry wpisuje się w “Muzyczne lato
na Ursynowie” - mówił  wicebur-
mistrz Ursynowa Klaudiusz
Ostrowski. - Do tej pory tych kon-
certów było troszeczkę mniej,
ale dzięki paniom autorkom i
oczywiście Budżetowi Partycy-
pacyjnemu mamy tych koncer-
tów łącznie aż siedemnaście. Za-
częliśmy od VOX-u, teraz mamy

dziesięć koncertów muzyki kla-
sycznej, pięć jazzu i klasyki na
Kabatach. Zakończymy 15 wrze-
śnia, ale tu nie zdradzam jakim
koncertem. Artysta już został
wybrany i mam nadzieję, że Pań-
stwo będą również bardzo za-
dowoleni z tego koncertu. W su-
mie trzeba stwierdzić, że gdyby
nie Budżet Partycypacyjny, nie
byłoby tylu koncertów. 

Dzisiaj mieliśmy bardzo
dużą publiczność, na
pewno ponad sto

osób, co jak na warunki plenero-
we i niedzielne wakacyjne po-
południe stanowi faktycznie do-
bry wynik. To nas napawa opty-
mizmem, pozytywną energią i
chęcią do pracy, chcemy jeszcze
więcej z siebie dawać, by miesz-
kańcy jak najwięcej korzystali z
tych koncertów - optymistycz-
nie stwierdził wiceburmistrz
Klaudiusz Ostrowski.

A przed nami jeszcze nastę-
pujące koncerty: 

- 28 lipca, godz. 14:00, Olkó-
wek, koncert Trio Stroikowe, wy-

stąpią: Antonina Nidzworska –
obój, Katarzyna Skrzypczak –
klarnet, Dawid Daszkiewicz-D-
ąbrowski – fagot,

- 28 lipca godz. 19:00, plac
przy fontannie u zbiegu ulic Bro-
nikowskiego i Wańkowicza, Kon-
cert Chopin on string, wystąpi:
Trio Macieja Strzelczyka, Maciej
Strzelczyk – skrzypce, Romuald
Frenc – gitara, Piotr Rodowicz –
kontrabas,

- 4 sierpnia, godz. 14:00, Olkó-
wek, koncert Muzyka Hiszpań-
ska, wystąpią: Wiktoria Szubelak
– gitara klasyczna, Maciej Prze-
strzelski – skrzypce,

- 11 sierpnia, godz. 14:00, Ol-
kówek, koncert Muzyka Klasy-
ków Wiedeńskich, wystąpi kwar-
tet smyczkowy w składzie: Grze-
gorz Warzecha – I skrzypce, Ka-
rolina Matuszkiewicz – II skrzyp-
ce, Mateusz Wasiucionek – al-
tówka, Magdalena Kozber-Z-
arow – wiolonczela,

- 11 sierpnia, godz. 19:00,
Park przy Bażantarni, koncert
Seweryn Krajewski Smooth

Jazz, wystąpią: Bogdan Hołow-
nia – piano, Robert Murakowski
– trąbka, Kazimierz Jonkisz –
perkusja, Joanna Bejm – śpiew,
Piotr Rodowicz – kontrabas,

- 18 sierpnia, godz. 14:00 Ol-
kówek, koncert Trio Piazzolla,
wystąpią: Karolina Matuszkie-
wicz – skrzypce Mateusz Chmie-
lewski – akordeon, Roman Chra-
niuk – kontrabas,

- 25 sierpnia, godz. 14:00 Ol-
kówek, koncert Warsaw String
Ensemble, wystąpią: Wojciech
Proniewicz – I skrzypce, Adam
Roszkowski – II skrzypce, Grze-
gorz Chmielewski – altówka, Jan
Roszkowski – wiolonczela, Je-
rzy Cembrzyński – kontrabas,

- 25 sierpnia, godz. 19:00 plac
przy fontannie u zbiegu ulic Bro-
nikowskiego i Wańkowicza, kon-
cert Kobiety, które wielbię, wy-
stąpią: Alicja Borkowska – wo-
kal, Vesna Leszczyńska – wokal,
Konrad Wentrych – fortepian,
Piotr Malicki – gitara, Konrad
Kubicki – kontrabas.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Rada m. st. Warszawy podjęła 4
lipca 2019 r. dwie uchwały w
sprawie:

- Strategii adaptacji miasta do zmian
klimatu do roku 2030 z perspektywą do
roku 2050,

- Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Czerniakowa Po-
łudniowego.

Treść tych uchwał znalazła już wyraz
na łamach “Passy” i innych mediów sto-
łecznych. Warto jednakże spojrzeć na
nie szerzej tak pod względem sposobu
ich prezentacji, jak i ze względu na wi-
doczną sprzeczność merytoryczną. W
“Passie” (27/2019) ukazał się artykuł
autorstwa Kamila Dąbrowy przedsta-
wiający treść pierwszej z wymienio-
nych uchwał, jako dokumentu podsta-
wowego do zagospodarowania prze-
strzennego i do budżetu Stolicy, wy-
znaczającego politykę działań zapobie-
gawczych i łagodzących negatywne
skutki zmian klimatu. W publikacji tej
nie ma - a szkoda - informacji o tym, że
Rada Warszawy - na tymże posiedzeniu
4.VII.2019 r. - uchwaliła również drugą
- wymienioną powyżej - uchwałę, któ-
ra spotkała się z zasadną krytyką nie
tylko mieszkańców Czerniakowa Połu-
dniowego, lecz także z krytyką medial-
ną. A przecież - ze względu na wagę
problematyki - można było, na zakoń-
czenie tej publikacji, dołączyć wyjaśnie-
nie od Redakcji o tym, że zreformowa-
na w niej treść uchwały w sprawie ada-
ptacji miasta do zmian klimatu jest
sprzeczna z podjętą równolegle uchwa-
łą w sprawie zagospodarowania prze-
strzennego Czerniakowa Południowe-
go (co trafnie zreferował już wcześniej

w swoim artykule red. Tadeusz Poręb-
ski (“Passa” 26/2019). 

Podobne w uzasadnieniach analizy
znalazły wyraz również na łamach in-
nych tytułów prasowych i w wiadomo-
ściach telewizyjnych. Podkreślono w
nich m. in., że uchwalenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzen-
nego Czerniakowa Południowego ozna-
cza jednocześnie pozwolenie na dewe-
loperską budowę dużego osiedla miesz-
kaniowego w sąsiedztwie, a właściwie
na przeważającej części otuliny ochron-
nej Rezerwatu Jeziorko Czerniakow-
skie, przyczyniającego się wybitnie do
korzystnej filtracji narażonego na
wzmagający się smog, klimatu Warsza-
wy. Jest to więc - co podnoszono już
wielekroć - rezerwat bezcenny z punk-
tu widzenia zapewnienia Stolicy ko-
rzystnych warunków zdrowia i życia. I
już od wielu lat narażony jest on na po-
stępujące wysychanie. Dlatego powi-
nien być chroniony szczególnie w ra-
mach adaptacji miasta do zmian klima-
tu. Dotyczy to również wszystkich
akwenów naturalnych i cieków wod-
nych w Warszawie i jej otoczeniu, jak je-
ziorka: Imielińskie i Wilanowskie, Potok
Służewski, będące podstawą ekosyste-
mu stołecznego.

Zreferowana tu w zarysie problema-
tyka świadczy o tym, że - także po ostat-
nich wyborach samorządowych - na te-
renie Warszawy ścierają się elementy
dwóch sprzecznych ze sobą tendencji w
zakresie urządzania Stolicy.

Są to: z jednej strony elementy wła-
ściwe rozwojowi niezrównoważonemu,
uprawiające - wciąż agresywną, cho-
ciaż często kamuflowaną - pogoń za
maksymalizacją egoistycznych korzy-

ści materialnych (zwłaszcza finanso-
wych) kosztem nadrzędnych wartości
publicznych,

z drugiej strony, elementy właściwe
rozwojowi zrównoważonemu, ukierun-
kowane na zapewnienie, teraz i w przy-
szłości, optymalnych warunków zdro-
wia i życia ludziom, przyrodzie i kultu-
rze, metodą harmonizowania relacji
wewnątrz i między wymienionymi seg-
mentami rzeczywistości.

A stąd wynika konieczność wsparcia
- preferowanych na całym świecie - dą-
żeń właściwych rozwojowi zrównowa-
żonemu.  Wymóg ten odnosi się do
wszystkich środowisk i struktur spo-
łecznych, naukowych, samorządowych,
państwowych.

Art. 5 naszej Konstytucji stwierdza:
“Rzeczpospolita Polska /.../ zapewnia
ochronę środowiska, kierując się zasa-
dą zrównoważonego rozwoju”. Arty-

kuł ten oraz inne przepisy prawa krajo-
wego i dyspozycje międzynarodowe
(ONZ, UE) nie mogą pozostawać tylko
w sferze deklaracji, lecz muszą - także
w odniesieniu do Warszawy - funkcjo-
nować jako dyrektywy realizacyjne, ob-
ligujące do harmonijnego, zintegrowa-
nego - a nie wybiórczego i merytorycz-
nie sprzecznego - podejścia do urzą-
dzania  Stolicy i Kraju.

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k

Sprzeczne decyzje w sprawie urządzania Warszawy

Plenerowy koncert fortepianowy na Olkówku
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Rodzinne ćwiczenia 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zaję-
ciach jogi, tai chi, nordic walking i na siłowni reali-
zowanych w ramach projektu „Wspólne soboty – ro-
dzinne ćwiczenia dla wszystkich” w ramach Budże-
tu Partycypacyjnego na rok 2019.

Wspólne soboty – rodzinne ćwiczenia dla wszystkich to bezpłat-
ne zajęcia dla mieszkańców, które odbywają się w plenerze od 11
maja do 19 października 2019 r., zgodnie z harmonogramem:

pierwsza sobota miesiąca – zajęcia z jogi
druga sobota miesiąca – zajęcia z tai-chi
trzecia sobota miesiąca – zajęcia z nordic walking
czwarta i piąta sobota miesiąca – zajęcia na siłowni plenerowej
Zajęcia odbywają się w centrum osiedla Stegny Północ u

wylotu ulic Soczi, Batumi i Kaukaskiej obok placu zabaw dla
dzieci i siłowni plenerowej.

Telefon: 600 336 015

Tramwaj historyczny 2019
Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski
oraz przewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów Mi-
łosz Górecki zapraszają na przejażdżkę tramwajem
historycznym po Mokotowie.

Tramwaj będzie kursował w każdą sobotę i niedzielę: od 6 lip-
ca 2019 r. do 25 sierpnia 2019 r. w godzinach 11.30 - 15.30

Jeżeli chcesz poznać historie Mokotowa przeplatające się z
ciekawymi wydarzeniami Warszawy, to koniecznie musisz wy-
brać się na weekendową przejażdżkę „Mokotowskim Tram-
wajem Historycznym”. Tutaj dowiesz się skąd startowały pierw-
sze samoloty oraz kto użyczył swojej twarzy Syrence Warszaw-
skiej. Poznasz historie, których nie znasz, a wszystko to opowie
przewodnik warszawski.

Zapraszamy w każdy weekend do 25 sierpnia. Rozkład jaz-
dy dostępny na stronie ZTM (rozkład jazdy, linia specjalna M).

PRZEJAZDY TRAMWAJEM SĄ BEZPŁATNE.
Projekt realizowany ze środków Dzielnicy Mokotów m. st.

Warszawy.

Kino plenerowe na Sielcach
Na terenie Parku Sieleckiego (teren zielony Parku
Sieleckiego pomiędzy murem parafii św. Kazimie-
rza a kanałem wodnym) odbędą się pokazy filmów
oscarowych z ostatnich kilku lat. W każdą lipcową i
sierpniową sobotę o godzinie 21:00 prezentowana
będzie jedna z wybranych produkcji.

Repertuar i terminy pokazów
„Kobiety z 6. piętra” - 27.07.2019, godz. 21:00
„Wielki Gatsby” - 3.08.2019, godz. 21:00
„Moonlight” - 10.08.2019, godz. 21:00
„Slumdog. Milioner z ulicy” - 17.08.2019, godz. 21:00
„Bękarty wojny” - 24.08.2019, godz. 21:00
„Król rozrywki” - 31.08.2019, godz. 21:00
Organizatorzy wydarzenia to Urząd Dzielnicy Mokotów oraz

Fundacja Rozwoju Kinematografii.

Koncerty Promenadowe 
Zapraszamy na Letnie Koncerty Promenadowe w
Parku Morskie Oko – przed Pałacem Szustra o
godz. 12:00 w wakacyjne niedziele.

Wydarzenie finansowane jest przez m.st. Warszawa w ra-
mach dotacji dla Organizacji Pozarządowych, realizowane w
dzielnicy Mokotów, współpraca: Warszawskie Towarzystwo
Muzyczne im. St. Moniuszki, Warsaw  Camerata

WSTĘP WOLNY
Program koncertów:
28 lipca 2019 – „Chopin, Moniuszko, Karłowicz – czyli naj-

piękniejsze polskie pieśni”
4 sierpnia 2019 – Kameralna Harmonia „Spotkanie z muzy-

ką świata”
11 sierpnia 2019 – „The other Sound” – Koncert jazzowy
18 sierpnia 2019 – Tango Mio „Miłość niejedno ma imię”
25 sierpnia 2019 – Warsaw Camerata „W wiedeńskim ogródku”
1 września 2019 – Warsaw Camerata „Klasycznie!”

Mokotowskie Lato Teatralne
Zapraszamy na Mokotowskie Lato Teatralne, plenerowe i

familijne spektakle od 18 lipca do 31 lipca o godz. 11.00 do Pa-
łacu Szustra, ul. Morskie Oko 2, Warszawa

Wstęp wolny!!!
Zabierzcie z sobą koce lub karimaty. Widownia na trawie.
25 lipca Szewc Kopytko i Kaczor Kwak
31 lipca Cmok.Smok
Projekt współfinansuje Dzielnica Mokotów m. st. Warszawy
Organizator: Stowarzyszenie Scena 96
kontakt: scena96@tlen.pl
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych

spektakle odbędą się w sali widowiskowej, Teatr Scena 96 przy
ul. Morskie Oko 2.

Liczba miejsc ograniczona!!!
Rezerwacje wejściówek rozpoczynamy na siedem dni przed

terminem każdej prezentacji
emailowo pod adresem: scena96@tlen.pl z hasłem: Te-

atr lub sms pod numerem (22) 506 250 598 w godz. 10.00-
16.00 z hasłem: Teatr

Potwierdzone bezpłatne wejściówki do odbioru na godzinę
przed przedstawieniem w Teatrze Scena 96 przy ul. Morskie
Oko 2, Warszawa,kontakt: scena96@tlen.pl.

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę podczas
pikniku rodzinnego Policja Dzieciom. Dzięki współpra-
cy Urzędu Dzielnicy Mokotów, Zespołu Sportu i Rekre-
acji dla Dzielnicy Mokotów, Ośrodka Sportu i Rekreacji
m. st. Warszawy dla Dzielnicy Mokotów, Komendy Re-
jonowej Policji Warszawa II, Straży Miejskiej, Straży
Pożarnej oraz MPWiK przygotowaliśmy dla mieszkań-
ców wspaniały festyn rodzinny. 

Na przybyłych czekały mega dmuchańce, trampolina bungee i
bezpłatna wata cukrowa. Policja zaprezentowała specjalny samo-
chód do przewozu materiałów niebezpiecznych, Straż Pożarna

wozy gaśnicze wraz z obleganym tego dnia melexem, którym Stra-
żacy organizowali przejażdżki po parku. Straż Miejska zaprezento-
wała wspaniały pokaz samoobrony. W namiotach tematycznych
Straży Miejskiej, Policji oraz OSiR Mokotów czekały liczne kon-
kursy z nagrodami. Dziękujemy za udział #warszawskiejkranów-
ki, która zadbała o pyszną wodę dla wszystkich uczestników. 

Na zakończenie całego pikniku nie zabrakło również emocji
sportowych. Rozegrane zostały mecze towarzyskie pomiędzy pra-
cownikami Urzędu Dzielnicy Mokotów, a Policjantami z Komendy
Rejonowej Policji Warszawa II. Do zobaczenia za rok, dobra zaba-
wa i ogromne emocje gwarantowane. 

Piknik Rodzinny Policja Dzieciom

Warszawa promuje eko-
-działania! Na pl. Banko-
wym i ul. Ząbkowskiej sta-
nęły pierwsze recyklomaty. 

Po wrzuceniu do nich pustych
butelek lub puszek mieszkańcy
otrzymają ECO-punkty. Będą je
mogli wymienić na zniżki do ki-
na, teatru lub na kawę za pomo-
cą specjalnej aplikacji. Zebrane
szkło, plastik i aluminium trafi
do powtórnego wykorzystania.

– Zachęcamy warszawianki i
warszawiaków do odzysku su-
rowcowego. Symbolicznie na-
gradzamy osoby, które działają
na rzecz ekologii. Podczas co-
dziennych obowiązków nie każ-
dy ma czas, by zastanawiać się
nad ochroną środowiska. Zniż-
ki do kawiarni, teatru czy kina
są nie tylko nagrodą, ale rów-
nież ważnym przypomnieniem,
że warto segregować odpady i
chronić naszą planetę. Im wię-
cej osób przyswoi ten pozytyw-
ny nawyk, tym mniej będziemy
negatywnie oddziaływać na
przyrodę i klimat – mówi Mi-

chał Olszewski, wiceprezydent
Warszawy.

Dwa recyklomaty na pl. Ban-
kowym i ul. Ząbkowskiej to
pierwsze z dziesięciu maszyn,
które stolica otrzymała od firmy
Coca-Cola i Fundacji Nasza Zie-
mia. Do maszyn można wrzu-
cać plastikowe i szklane butelki
oraz aluminiowe puszki. Wystar-
czy uruchomić aplikację „ETS
Portfel” na smartfonie, zeskano-

wać swój indywidualny kod na
recyklomacie i wrzucać pojedyn-
czo surowce, a na koncie pojawią
się ECO-punkty. Po uzbieraniu
ich odpowiedniej liczby można je
wymienić na wybraną zniżkę.
System jest ekologiczny – ma-
szyny nie wymagają drukowa-
nia paragonów i posiadania kart.

W ramach współpracy z m. st.
Warszawą i Fundacją Nasza Zie-
mia, Coca-Cola przekaże łącznie

10 nowoczesnych recyklomatów
wraz z Systemem Informatycz-
nym firmy EcoTech System.

– Segregacja odpadów nie za-
biera dużo czasu, nie jest trudna,
wymaga tylko chwili uwagi.
Dzięki takim prostym gestom
możemy przywrócić wartość zu-
żytym rzeczom. W ten sposób
chronimy naszą planetę przed
bezmyślnym zaśmiecaniem.
Przyklaskujemy tej akcji i liczymy
na jej pozytywny odbiór przez
mieszkańców – mówi Sławek
Brzózek, prezes zarządu Funda-
cji Nasza Ziemia.

Do inicjatywy dołączyli part-
nerzy, którym także zależy na
edukowaniu i zachęcaniu miesz-
kańców do segregacji odpadów.
Warszawianki i warszawiacy,
zbierający ECO-punkty, mogą
wybrać benefity z szerokiego pa-
kietu: rabat na kawę w Costa
Coffee, tańszy bilet do sieci Mul-
tikino, Teatru Dramatycznego
czy zniżki na spektakle i impre-
zy w Teatrze Capitol. 

K a m i l  D ą b r o w a

W Galerii Brama Bielańska można
obejrzeć interesującą wystawę - „W
przededniu wolności”. Swoje prace
prezentuje Tomasz Sarnecki. 

Zaprezentowane zostały prace tego arty-
sty pochodzące ze zbiorów Muzeum Nie-
podległości w Warszawie oraz związane z
nim archiwalia. Wydarzenie to wpisuje się w
mazowieckie obchody 30. rocznicy wybo-
rów 4 czerwca 1989 roku pod wspólnym
tytułem „Nadzieja”.

Wystawa obejmie 25 obiektów, tj. plaka-
ty autorstwa Tomasza Sarneckiego np. „Nie-
potrzebni mogą odejść” (1990), a także fo-

tografie spacer Nowym Światem Moniki i
Tomasza Sarneckich dzień po ślubie w stro-
jach z lat 30. XX wieku. Zobaczyć można
również archiwalia, a wśród nich dyplom
ukończenia z wyróżnieniem studiów na ASP. 

Wystawie towarzyszy katalog ukazujący
prace Tomasza Sarneckiego i zawierający tek-
sty napisane przez jego żonę - Monikę Sarnec-
ką oraz Dariusza Parzyszka ze Stowarzyszenia
Historycznego Cytadela, którego artysta był
założycielem i wieloletnim prezesem. 

Tomasz Sarnecki (1966-2018) był grafi-
kiem, plakacistą i rysownikiem, absolwen-
tem Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-

wie, wieloletnim kierownikiem artystycz-
nym z doświadczeniem m.in. w reklamie,
miłośnikiem historii sztuki i muzealnictwa.
To on zaprojektował powszechnie znany
plakat Komitetu Obywatelskiego „Solidar-
ność” pt. W samo południe – symbol pol-
skiej transformacji, jeden z najważniejszych
plakatów XX wieku wg Victoria and Albert
Museum w Londynie. W 2009 roku odzna-
czony Złotym Krzyżem Zasługi. 

To już kolejne wydarzenie w ramach ma-
zowieckich obchodów 30. rocznicy wyborów
4 czerwca 1989 roku pod wspólnym tytułem
„Nadzieja”, trwających od 31 maja tego ro-
ku w Muzeum X Pawilonu Cytadeli War-
szawskiej. Wcześniej odbyły się wystawy W
samo południe – historia wokół jednego pla-
katu autorstwa Sarneckiego i 60-lecie pra-
cy dziennikarsko-literackiej Stanisława Ka-
szyńskiego 1959–2019, a także wykład i pa-
nel dyskusyjny prowadzone przez dra Ry-
szarda Miazka oraz koncert „Nadzieja” Chó-
ru Męskiego „Harfa”. 

Patronat honorowy nad wystawą objął
Adam Struzik – marszałek województwa
mazowieckiego i Ewa Malinowska Grupiń-
ska – przewodnicząca Rady m. st. Warszawy.
Wystawę można oglądać do 25 sierpnia. 

Wstęp bezpłatny! M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Plakaty w przededniu wolności

War szawa stawia na recykling
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P r o f .  d r  M a r i a n  
M a r e k  D r o z d o w s k i  

Prochy Ignacego Matu-
szewskiego, wybitnego i
niezwykle zasłużonego Po-
laka zostały sprowadzone
do kraju, ale nadzwyczaj
patriotyczna postawa tego
wybitnego piłsudczyka i je-
go mądre pomysły nie zo-
stały do dzisiaj docenione.
I więcej się mówi o sporto-
wych dokonaniach jego
sławnej żony, mistrzyni
olimpijskiej w rzucie dys-
kiem  Haliny Konopackiej
niż o samym Ignacym. 

Jest jednak dobra okazja, że-
by o nim przypomnieć. Bo oto
część skarbu narodowego, któ-
ry płk Matuszewski wraz z Hen-
rykiem Floyarem-Rajchmanem,
a także z Haliną Konopacką,
uratował we wrześniu 1939, wy-
wożąc z kraju – wraca do nas z
Londynu, na razie w postaci 100
ton złota. 

K ongres Polonii Amery-
kańskiej i ocena Po-
wstania Warszawskie-

go 1944 r. 
Wybitnym osiągnięciem Ko-

mitetu Amerykanów Polskiego
Pochodzenia i jego głównego
ideologa Matuszewskiego było
doprowadzenie do powstania
Kongresu Polonii Amerykańskiej
w daniach 28-30 maja 1944 r w
Buffalo. Kongres został otwarty
przez prezesa Karola Rozmiarka
w obecności 15 000 osób, w tym
2500 upełnomocnionych dele-
gatów. Była to wielka manifesta-
cja sześciomilionowej Polonii
Amerykańskiej. Do pierwszego
Zarządu Wykonawczego wybra-
ni zostali , dawni , zasłużeni, dla
Polski i Polonii współpracowni-
cy Ignacego Paderewskiego: pre-
zes Karol Rozmiarek, prezes
Związku Narodowego Polskie-
go, wiceprezesi: Honorata Wo-
łowska – prezeska Związku Po-
lek. Dr Teofil Starzyński –prezes
Sokolstwa Polskiego, skarbnik
Jan J Olejniczak- prezes Zjedno-
czenia Polskiego Rzymsko-Ka-
tolickiego. Obok wspomnianych
do Zarządu weszli: Maksymilian
Węgrzynek - prezes Komitetu
Narodowego Amerykanów Pol-
skiego Pochodzenia, Franciszek
Januszewski - wiceprezes Komi-
tetu Narodowego, Jan Mikuta -
kasjer „Spólni” i Stanisław Gu-

towski jako sekretarz. Statut
Kongresu był opracowany w
znacznej mierze przez Henryka
Floyara- Rajchmana. Kongres
sprecyzował swoje poglądy w
memoriale wysłanym do sekre-
tarza stanu Cordella Hulla, sta-
rannie opracowanym przez. Ma-
tuszewskiego 30 maja 1944 r., a
wręczonym dopiero 23 sierpnia.
Główna teza memoriału brzmia-
ła: „Naród Amerykański stoi
przed wyborem pomiędzy sys-
temem Karty Atlantyckiej, który
polega na zjednoczeniu wolnych
narodów uznających pierwszeń-
stwo prawa przed siłą, a syste-
mem Karty Sowieckiej, czyli sys-
temem sfery wpływów, opartym
na zasadzie pierwszeństwa siły
przed prawem. Te dwa systemy
nie dadzą się pogodzić. Przez
przyjęcie systemu sfery wpły-
wów Stany Zjednoczone utraci-
łyby zaufanie ludzkości. Przyję-
cie to uczyniłoby Stany Zjedno-
czone współodpowiedzialnymi
za antydemokratyczne i nieludz-
kie postępowanie Sowietów i
odebrałoby im możliwość zor-
ganizowania ludzkości w spo-
sób, który by zabezpieczył trwa-
ły pokój im i światu. Amerykanie
polskiego pochodzenia doma-
gają się wytrwania przy zasa-
dach Karty Atlantyckiej.” 

Bardzo krytycznie oce-
niał Matuszewski wizy-
tę premiera Stanisława

Mikołajczyka w Stanach Zjed-
noczonych w czerwcu 1944 r., a
przede wszystkim jego rozmo-
wy z prof. Oskarem Langem. W
trakcie tej wizyty agencja Asso-
ciated Press podała informacje,
że Polacy są gotowi przyjąć linię
Curzona i na żądanie Stalina do-
konać zmian w składzie rządu.
Matuszewski wyjaśniał istotę
oświadczenia sowieckiego Ko-
misariatu Spraw Zagranicznych
z 25 czerwca 1944 r, że wojska
sowieckie przekroczyły Bug, czy-
li granicę polsko-sowiecką, a
rząd sowiecki zawarł z Polskim
Komitetem Wyzwolenia Naro-
dowego umowę odnośnie nowej
granicy i uregulowania spraw
administracyjnych na terenach
Polski. Moskiewskie rozmowy
Mikołajczyka ze Stalinem i człon-
kami PKWN Matuszewski trak-
tował jako akt zdrady narodo-
wej. W czasie Powstania War-
szawskiego, które przeżył bar-
dzo osobiście w związku ze
śmiercią córki Ewy, biorącej
czynny udział w Powstaniu ja-
ko żołnierz Armii Krajowej –  nie
znał wielu faktów, które dodat-
kowo potwierdzają jego oceny
wydarzeń. Oto niektóre z nich:

–  telegram premiera Mikołaj-
czyka, wysłany z Teheranu 31
lipca do prezydenta Roosevelta,
wyrażający przekonanie, że ze-

chce on udzielić życzliwego po-
parcia Rządowi Polskiemu w je-
go staraniach o przestrzeganie
zasad Karty Atlantyckiej.

– przekazanie gen. Tadeuszo-
wi Borowi-Komorowskiemu 2
sierpnia przez gen. Sosnkow-
skiego informacji, żeby nie liczył
na wsparcie działań powstań-
czych przez aliantów, których
ambasadorowie w Moskwie ra-
dzili udanie się z prośbę o po-
moc do Stalina i nawiązanie kon-
taktu z PKWN.

– wysłanie przez gen. Komo-
rowskiego do Sztabu Naczelne-
go Wodza gen. K Sosnkowskiego
w dniu 5 sierpnia następującego
oświadczenia: „Stwierdzam, że
Warszawa w swej walce obec-
nej nie dostaje pomocy od sprzy-
mierzonych, tak jak nie dosta-
wała jej Polska w 1939 r. Bilans
dotychczasowy przymierza na-
szego z Brytanią dał jedynie im
naszą pomoc w r. 1940 przy od-
pieraniu ataku niemieckiego na
wyspy, w walkach w Norwegii,
w Afryce, we Włoszech, na fron-
cie zachodnim.” 

– 5 sierpnia Szefostwo Szta-
bu przy Naczelnym Wodzu za-
wiadomiło gen. Komorowskie-
go o wdrożeniu starań zmierza-
jących do uruchomienia pomo-
cy amerykańskiej dla Powstania
Warszawskiego.

– 6 sierpnia ambasador RP w
Waszyngtonie Jan Ciechanow-
ski, prosząc o pomoc amerykań-
ską dla powstańców Warszawy
w imieniu Prezydenta Władysła-
wa Raczkiewicza, otrzymał od
podsekretarza Stanu Edwarda
Stettiniusa informację, że jego
prośbę przekazał ambasadoro-
wi USA w Moskwie Averellowi
W. Harrimanowi. 

– Na prośbę ambasadora Cie-
chanowskiego w towarzystwie
płk Leona Mietkiewicza  o po-
moc armii amerykańskiej dla po-
wstańców Warszawy, przedsta-
wioną gen. Josephowi Mc Na-
rney`owi, otrzymali oni zapyta-
nie czy Powstanie Warszawskie
zostało uzgodnione z Armią
Czerwoną, ponieważ Polska
znajduje się w strefie jej wpły-
wów operacyjnych.

– 12 sierpnia Kazimierz Pu-
żak, przewodniczący Rady Jed-
ności Narodowej, otrzymał od
socjalistów polskich z Londynu
następującą informację „Dziś
Pan Prezydent wysłał drugą de-
peszę do prezydenta Roosevelta
, a przedtem Rząd już wysłał i
przez Ciechanowskiego wywie-
rał nacisk. Nie chcemy przed To-
bą ukrywać, że Amerykanie pod-
rzucili tę sprawę Brytyjczykom i
zaznaczają, że Warszawa leży w
zasięgu militarno-taktycznym
Rosji i bez zgody jej nic zrobić
nie mogą. Dziwnym zbiegiem

okoliczności Anglicy, jakkolwiek
przyrzekają pomoc , to realnie
poza małymi zrzutami naszych
lotników, o których wiecie, nic
nie zrobiono.”

– W czasie Powstania wice-
premier Jan Stanisław Jankow-
ski i przewodniczący Rady Jed-
ności Narodowej Kazimierz Pu-
żak, powołując się na zasady
Karty Atlantyckiej, prosili w tele-
gramach prezydenta Roosevelta
o pomoc dla Warszawy. Zrobili
to 12, 23, 29 sierpnia, 16, 27
września. Na te prośby nie uzy-
skali odpowiedzi. 

– 31 sierpnia premier Miko-
łajczyk powiadomił wicepremie-
ra Jankowskiego, że przekazał
rządowi amerykańskiemu, an-
gielskiemu i sowieckiemu pro-
jekt powołania koalicyjnego rzą-
du z udziałem przedstawicieli
Polskiej Partii Robotniczej i za-
warcia sojuszniczego układu pol-
sko-sowieckiego, jednocześnie
przestrzegał przed intrygami po-
litycznymi.

– Dopiero 3 września rząd
amerykański uznał prawa kom-
batanckie żołnierzy Armii Kra-
jowej walczących w Powstani;
rząd brytyjski zrobił to 29 sierp-
nia, po rzezi ludności cywilnej i
powstańców na Woli i Ochocie.

– Wiele krytycznych komenta-
rzy w prasie amerykańskiej wy-
wołał rozkaz nr 19 Naczelnego
Wodza Gen. Kazimierza Sosn-
kowskiego do żołnierzy Armii
Krajowej, w którym bezczynność
Anglosasów wobec tragedii War-
szawy nazwał: „potworną za-
gadką , której my Polacy odcyfro-
wać nie umiemy na tle technicz-
nej potęgi sprzymierzonych u
schyłku piątego roku wojny.”

– 2 września Polski Czerwo-
ny Krzyż wysłał, bez odpowie-
dzi, do Amerykańskiego Czer-
wonego Krzyża dramatyczny
apel „o pomoc w obecnych tra-
gicznych okolicznościach, gdy
wiele tysięcy ludzi, przede
wszystkim kobiet i dzieci, spalo-
nych i ewakuowanych z ich
mieszkań, potrzebuje żywności ,
ubrania i lekarstw.”

– 4 września premier Mikołaj-
czyk zwrócił się z prośbą do Ro-
osevelta o wysłanie do Warszawy
samolotów amerykańskich bez
zgody rządu sowieckiego. To sa-
mo sugerował premier W. Bry-
tanii W. Churchill. W odpowiedzi
otrzymał informacje: „sprawa ta
stanowi przedmiot nieustannych
rozważań Sztabu Generalnego
Stanów Zjednoczonych.” Jedno-
cześnie Departament Stanu za-
chęcał Mikołajczyka do prowa-
dzenia polityki kompromisu ze
Związkiem Sowieckim wbrew
stanowisku opozycji.

– Rząd sowiecki 10 września
powiadomił Mikołajczyka o zgo-

dzie na jednorazowy lot waha-
dłowy samolotów amerykań-
skich z pomocą do warszawskich
powstańców z wykorzystaniem
bazy lotniczej w Połtawie. Na
wieść o tym Mikołajczyk po raz
trzeci prosił (11 września) Ro-
osevelta o pomoc lotniczą.

– Jednorazowa pomoc ame-
rykańska po wielu interwen-
cjach Rządu Polskiego, kierow-
nictwa Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, miała miejsce 18
września 1944 r., a więc kilka
dni po pomocy zrealizowanej
przez samoloty sowieckie. Z sa-
molotów amerykańskich – lata-
jących fortec B-17 – zrzucono
na dużych wysokościach 1284
zasobniki, z czego w ręce po-
wstańców trafiło 388 sztuk
(38,2 %). Zrzuty lotnictwa so-
wieckiego dostarczyły 150 ton
zaopatrzenia, w tym około 100
ton żywności. Z pomocą dla Po-
wstania ruszyło 105 samolotów
brytyjskich, w tym południowo-
-afrykańskie i 94 polskie. Do-
starczyły one 1344 pistoletów i
rewolwerów, 380 karabinów
maszynowych,3655 pistoletów
maszynowych, 237 piatów, 14
tys. granatów, 4,5 mln sztuk
amunicji. Była to najbardziej
skuteczna pomoc dla powstań-
ców. Śmierć poniosło 88 lotni-
ków biorących udział w operacji.
Polegli lotnicy nie zastali dotych-
czas przez władze Warszawy i
instytucje państwowe należycie
uhonorowani.

Straty powstańców wy-
nosiły ca 10 tys. zabitych
i 6 tys. zaginionych, 5

tys. ciężko rannych. Do niewoli
dostało się 900 oficerów, 2 tys.
kobiet i 13 tys. mężczyzn, Obec-
nie historycy szacują straty lud-
ności cywilnej na około 120 tys.
zabitych. Planowe rujnowanie
miasta w trakcie Powstania i po
nim doprowadziła do zniszcze-
nia 70 % stanu majątkoweg oraz
do rozgrabienia wielowiekowe-
go dorobku duchowego, kultu-
ralnego i gospodarczego.

Nawet nie znając powyższych
faktów, Ignacy Matuszewski pra-
widłowo odczytał istotę polityki
Stalina wobec powstańczej War-
szawy, którą nazywał „płonącym
sumieniem świata”. Matuszew-
ski inspirował 12 sierpnia
oświadczenie Zarządu Główne-
go Komitetu Narodowego, w
którym czytamy: „Warszawa ob-
lężona bez nadziei odsieczy da-
ła krwawe świadectwo praw-
dzie, że człowiek wyżej ceni wol-
ność i honor niż życie. W sierp-
niu 1944 r Warszawa znowu
opuszczona przez sojuszników i
znów zwalona w gruzy i śmierć
przez współdziałanie niemiec-
ko- rosyjskie jest groźnym gło-
sem sumienia, co pyta ludzkość,

czy pięć lat wojny i męki nie idzie
na marne?”

W piątą rocznicę wy-
buchu wojny – na ła-
mach „Dziennika

Polskiego” Matuszewski zapre-
zentował m. in ostrą krytykę po-
lityki Stanów Zjednoczonych
wobec Polski, pisząc: „Rząd USA
skłania oficjalnych przedstawi-
cieli Polski do kapitulacji przed
śmiercią  idącą ze wschodu. Mó-
wiąc po prostu, po pięciu latach
wojny sprzymierzeńcy zachodni
zgadzają się na deportowanie
narodu polskiego z Europy do
Azji.” Przypomniał on rezultaty
akcji „Burza”, aresztowanie ofi-
cerów i żołnierzy AK pomagają-
cych Armii Czerwonej w zdoby-
ciu Wilna, Wołynia l Lwowa i ich
wywózkę do sowieckich obo-
zów, przypomniał także sowiety-
zację terenów polskich zajętych
przez tą armię i represje wobec
rodaków, wiernych legalnym
władzom Rzeczypospolitej.’
Skromna pomoc aliantów dla
Powstania była jego zdaniem re-
zultatem nacisku demokratycz-
nej opinii publicznej, próbą za-
chowania twarzy. Pisząc o skut-
kach Powstania, podkreślał: „ Z
każdego bezprawia rodzi się no-
wy nasz bunt i nowa nasza siła”,
która oczywiście będzie działać
w przyszłości. Z wielką estymą
odnosił się Matuszewski do gen.
Sosnkowskiego, który miał od-
wagę powiedzieć 1 września
1944 rokuprawdę o stosunku
aliantów zachodnich do Powsta-
nia i stale demaskować politykę
sowiecką wobec Polski. Na ka-
tegoryczne żądanie premiera
Mikołajczyka i zwolenników
ustępstw wobec żądań Stalina,
prezydent RP Władysław Rad-
kiewicz 30 września 1944 r.
zwolnił generała z obowiązków
Naczelnego Wodza. „Ta dymisja
pisał 2 października w „Nowym
Świecie” na rozkaz obcego tyra-
na, czyni z gen. Sosnkowskiego
symbol honoru i niepodległości
dla wszystkich Polaków.”

W ostatnim artykule napisa-
nym na sześć dni przed śmier-
cią 1 sierpnia 1946 r. – „Dwa la-
ta po Powstaniu” – Matuszew-
ski napisał: „Odpowiedzialność
za zgliszcza Warszawy obciąża
jednakowo Niemców i Moskali.
Obciąża po tym potężnych so-
juszników naszych Anglię i Ame-
rykę. Obciąża odpowiedzialno-
ścią przed narodem polskim
Rząd emigracyjny z przeklętej
pamięci klucza partyjnego. Na-
tomiast świętość tych zgliszcz i
siła zmartwychwstania, co z nich
bije, jest uczyniona wbrew
wszystkim i wszystkiemu tylko
skrwawionymi rękami powstań-
ców.” To były jego ostatnie sło-
wa, godne szacunku i zadumy.

Patriota z czasów Bitwy Warszawskiej, Powstania Warszawskiego, salwator złota Banku Polskiego...

Ignacy Matuszewski – polityk zapomniany, cd.

MMiinniisstteerr sskkaarrbbuu IIggnnaaccyy MMaattuusszzeewwsskkii pprrzzyybbyywwaa nnaa ppoossiieeddzzeenniiee SSeejjmmuu..

CCzzłłoonnkkoowwiiee rrzząądduu pprreemmiieerraa WWaalleerreeggoo SSłłaawwkkaa zz wwiizzyyttąą uu pprreezzyyddeennttaa RRPP IIggnnaacceeggoo MMoośścciicckkiieeggoo ww ddnniiuu
uuttwwoorrzzeenniiaa ggaabbiinneettuu,, ppiieerrwwsszzyy zz pprraawweejj IIggnnaaccyy MMaattuusszzeewwsskkii..



1 2

z okazji Dnia policjanta
(w setną rocznicę powołania policji państwowej, 24 lipca 1919)

Pewien facet jak szalony jechał drogą,
Uciekając przed policją samochodem.
Gdy policjant go dogonił, pyta srogo:

Pan wyjaśni, co ucieczki jest powodem?

- Panie władzo! Żona mnie puściła kantem,
Tydzień mija, jak rzuciła mnie, w sobotę.

Napisała, że odeszła z policjantem.
Bałem się, że pan chce oddać ją z powrotem.

***

Mamy trupa! Mąż na mokrą wszedł podłogę!
Sprawcą – żona. Ostrzegała, lecz nie słuchał.

- Aresztować!
- Ależ, szefie, ja nie mogę!

Muszę czekać, aż podłoga będzie sucha.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

SUCHAR POLICYJNY

W o j t e k  D ą b r o w s k i

N iedawno, jadąc samochodem z moim synem, miałem okazję słuchać
różnych utworów muzyki pop. Trudno nazwać to przyjemnością, bo-
wiem niektóre z nich to trudny do opisania jazgot, w dodatku zabój-

czy dla przeciętnie wrażliwych uszu. Znalezienie jakiegoś sensu dla tworzenia,
a tym bardziej słuchania takiej muzyki wymagałoby ode mnie dużo intelektu-
alnego wysiłku. Nadal nie wiem, czym kierują się autorzy tego rodzaju „wynalazków”. Nie wiem
też dlaczego ktoś tego słucha, zamiast wyłączyć po kilku dźwiękach. Być może, ma nadzieję, że
dalej będzie lepiej. Można się tylko domyślać powodów, którymi kierował się autor tego czegoś.
No cóż, jedni lubią to, a inni coś innego. Próbowałem zrzucić swój brak akceptacji dla takiego „ło-
motu” na karb różnicy pokoleń, jednak mój narząd słuchu z pewnością nie został stworzony do
tego rodzaju hałasów. Z pewnością, nie znalazłoby się wielu chętnych, aby słuchać pobrzękiwa-
nia jakimiś dzwoneczkami, przez kilkanaście minut, bez przerwy. Właściwie, nie wiem po co to
w ogóle. Przecież, nawet dla pieniędzy można zrobić coś lepszego. Nie chcę powiedzieć - warto-
ściowego, bo to dość względne pojęcie. W każdym razie, trudno bez przykrości czegoś takiego
słuchać, ale autor tak to sobie wymyślił. Dodał jeszcze ozdobniki przypominające sygnał karet-
ki, czy też wozu strażackiego pędzącego do pożaru. Dawno już nie słyszałem tylu nieprzyjem-
nych dźwięków naraz. Każda pauza ćwierć, czy półnutowa była jak balsam dla moich zmaltre-
towanych uszu. Łatwiej znaleźć elementy muzyki w rzężeniu kosiarki do trawy hałasującej za
oknem, czy w wierceniu dziur w ścianach przez sąsiada. Poza tym, zwykle mamy tu do czynie-
nia z koniecznością, dlatego łatwiej to ścierpieć. Wciąż dziwi mnie, że ludzie słuchają tego na wła-
sne życzenie, nie dbając o swoje zdrowie. 

Uff!!! Wspomniałem o tym, bo musiałem jakoś odreagować. Jestem otwarty na każdy rodzaj
muzyki, ale nie tej szkodliwej dla słuchu. Niestety, zawsze znajdzie się ktoś, kto uzna podobne

produkcje za odkrywcze. Ja przeciwnie,
uważam je za bezwartościowy (sic!)
przepraszam za kolokwializm – chłam.
Wolę (i nie jest to związane z wiekiem)
muzykę, którą cechuje jakiś ład zamiast
świdrowania w mózgu za pomocą pi-
sków i zgrzytów, od których cierpnie
skóra oraz bezmyślnego walenia w per-
kusję – byle głośniej. Lubię każdą muzy-
kę, przy której mogę cieszyć się urodą
czystego dźwięku, zarówno instrumen-
tów, jak też wokalu. Na szczęście takiej
muzyki nie brakuje. W Warszawie moż-

na posłuchać na żywo i zobaczyć znakomitych wykonawców, w dodatku bezpłatnie na 25 Mię-
dzynarodowym Plenerowym, Festiwalu Jazz Na Starówce. Pisałem już o tym wydarzeniu w po-
przednich numerach Tygodnika Passa, a ponieważ jest to jedno z najważniejszych wydarzeń kul-
turalnych w stolicy, zamierzam poświęcić mu jeszcze trochę miejsca. W pełni na to zasługuje,
o czym każdy, kto już uczestniczył mógł się sam przekonać, a wszyscy, którzy się zamierzają wy-
brać z pewnością nie będą zawiedzeni. Festiwal potrwa do końca sierpnia, więc jest okazja, aby
przekonać się o tym samemu. 

Przypominam – Rynek Starego Miasta, wstęp wolny!
Po występie China Moses Group zapewne „apetyty” fanów jazzu na kolejne występy wzrosły.

China Moses – córka legendarnej wokalistki jazzowej Dee Dee Bridgewater i słynnego reżysera Gil-
berta Mosesa została okrzyknięta nową gwiazdą jazzu, muzyki soul i R&B. Komponuje, jest autor-
ką tekstów. Dała się też poznać jako prezenterka francuskiej stacji MTV, aktorka i modelka. Wraz
z zespołem w składzie: Camilla George - saksofon; Andrew McCormack - fortepian; Marijus Alek-
sa - perkusja; Neil Charles - bas wysoko podniosła poprzeczkę. W tegorocznej edycji Międzynaro-
dowego Plenerowego Festiwalu Jazz Na Starówce muzyczna stawka jest jednak wyrównana.
Przed publicznością jest jeszcze wiele znakomitych artystów, co z pewnością przełoży się na ko-
lejne, ciekawe koncerty. 

Już w najbliższą sobotę (27 lipca) godzina 19:00 na Rynku Starego Miasta wystąpi Ashley Hen-
ry Quartet w składzie: Ashley Henry - fortepian, instrumenty klawiszowe; Jordan Hadfield - per-
kusja, Ferg Ireland - kontrabas; Zola Joseph - Vox.

Młody 27-letni pianista nazywany wizjonerem fortepianu należy do nowej generacji londyń-
skiej sceny jazzowej. Występował i współpracował z takimi artystami jak Jason Marsalis, Teren-
ce Blanchard, Robert Glasper. W 2017 r. mając zaledwie 25 lat, Ashley został zatrudniony jako
rezydent w słynnym Ronnie Scotts Club w Londynie jako wschodzący artysta Fader Magazine.
Został także nominowany do nagrody Jazz FM w kategorii „Przełomowy artysta roku”. Pod pły-
wem swojego jamajskiego dziedzictwa, a szczególnie karaibskich muzyków jazzowych lat 50. do
swojej muzyki wprowadził akcenty łączące jazz z muzyką takich mistrzów jak Hancock i Monk.
Będzie czego posłuchać!

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

W kręgu dźwięku

„Niedawno, jadąc samocho-
dem z moim synem, miałem
okazję słuchać różnych
utworów muzyki pop. 
Trudno nazwać to przyjem-
nością, bowiem niektóre 
z nich to trudny do opisania
jazgot”

Końskie dawki niedozwolonego dopingu

I  k t o  r o b i

Zamieszczamy opubliko-
wany na blogu red. Marka
Szewczyka artykuł  “O ko-
balcie i wrocławskich tre-
nerach c.d.”. Autor jest
wybitnym znawcą proble-
matyki końskiej. 

K iedy pisałem o przy-
padku stosowania
przez wrocławskiego

trenera Roberta Świątka kobal-
tu jako środka dopingującego
(„Kobalt a wrocławscy trenerzy”,
14 maja 2019 r.), wspomniałem,
że podobna sprawa dotyczy in-
nego wrocławskiego trenera -
Wiesława Kryszyłowicza. On
również został „złapany” na po-
dawaniu kobaltu i to aż trzem
koniom. Jego sprawa przeszła
już przez Komisję Techniczną
(Orzeczenie nr 166) i odwoław-
czą (Orzeczenie nr 10/2018).
Odwołanie od orzeczenia Komi-
sji Odwoławczej trafiło za po-
średnictwem tego samego ad-
wokata, który wcześniej repre-
zentował Roberta Światka, do
Sądu Rejonowego w Warszawie.
I ten sam sąd – ale inny sędzia
(co jest istotne) – odwołanie to w
całości odrzucił. Postanowienie
sądu zostało wydane 4 lipca te-
go roku, a ja mam w ręku uza-
sadnienie tego werdyktu i chcę
się z Państwem podzielić jego
tezami. Także jednym „ale”.

Wpierw przypomnienie istot-
nych faktów. W przypadku koni
trenowanych przez Wiesława
Kryszyłowicza podawanie nie-
dozwolonych substancji dotyczy
trzech koni. I tak:

• ogierowi czystej krwi arab-
skiej Rammas Al Khalediah po-
dano kobalt przed gonitwą ro-
zegraną w dniu 28 lipca 2018 r.;

• ogierowi pełnej krwi angiel-
skiej Octobermen podano kobalt
przed gonitwą rozegraną w dniu
11 sierpnia 2018 r.;

• klaczy czystej krwi arabskiej
Basalah Al Khalediah podano
kobalt przed gonitwami roze-
granymi w dniach 12 i 25 sierp-
nia 2018. Tej ostatniej klaczy
przed gonitwą w dniu 12 sierp-
nia podano także inny niedo-
zwolony środek – clenbuterol.

Za te niedozwolone
praktyki Komisja Tech-
niczna wymierzyła tre-

nerowi Kryszyłowiczowi łączną
karę zawieszenia licencji na tre-

nowanie koni od 27 grudnia
2018 r. do 26 grudnia roku 2019.
Podobnie jak w przypadku tre-
nera Świątka Komisja Odwoław-
cza złagodziła karę, skracając
okres zawieszenia licencji na
okres od 27 grudnia 2018 r. do
26 września 2019 r. Od tego wer-
dyktu trener odwołał się do sądu
zarzucając wspomnianemu
orzeczeniu  trzy wady:

1) Zastosowanie kary niezna-
nej w ustawie (chodzi o „prze-
chodzenie” zawieszenia na na-
stępny rok kalendarzowy).

2) Uznania kobaltu za sub-
stancję niedozwoloną. Zdaniem
obrońcy trenera Kryszyłowicza,
skoro kobalt nie widnieje w wy-
kazie załącznika nr 6 do Rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z 24 marca 2016
roku w sprawie regulaminu wy-
ścigów konnych, nie można ka-
rać za jego stosowanie.

3) Rażącą niewspółmierność
kary.

Sąd uznał, że odwołanie nie
zasługuje na uwzględnienie i od-
rzucił je w całości.

Co do kwestii, czy kobalt
jest, czy też nie jest
środkiem niedozwolo-

nym według polskich przepisów,
sędzia rozpatrująca sprawę Kry-
szyłowicza zastosowała ten sam
tryb argumentacji, jak sędzia (w
obu przypadkach sprawy rozpa-
trywały kobiety) w sprawie tre-
nera Roberta Świątka. Skoro ko-
balt jest zakazany przez IFHA,
to zakaz ten obowiązuje również
na polskich torach wyścigowych
i decyzje komisji technicznych
oraz odwoławczych w tej mate-
rii są prawidłowe. Co do „rażącej
niewspółmierności kary”, sędzia
uznała, że nie może być o tym
mowy w sytuacji, kiedy obwi-
niony trener dopuścił się prze-
winienia dyscyplinarnego wie-
lokrotnie, co wpływało w spo-
sób zasadniczy na stopień spo-
łecznej szkodliwości czynu, jak
również stopień zawinienia. Na-
tomiast co do „przechodzenia”
kary zawieszenia licencji na na-
stępny rok kalendarzowy, sędzia
orzekająca w sprawie Kryszyło-
wicza zaprezentowała zupełnie
inny punkt widzenia, niż sędzia
orzekająca w sprawie Świątka.

Ta druga (a pierwsza w kolej-
ności wydawania werdyktów)

uznała, że zawieszać licencję
można tylko na dany rok kalen-
darzowy. W konsekwencji uzna-
ła, że należy wydać licencję tre-
nerowi Świątkowi na rok 2019,
ale – uznając go winnym zarzu-
canych mu czynów – karę tę za-
mieniła na karę finansową
(6000 zł). Natomiast sędzia
orzekająca w sprawie Kryszyło-
wicza zastosowała „wykładnię
funkcjonalną”. Cytuję: „W przy-
padku orzeczenia kary zawie-
szenia licencji na trenowanie ko-
ni, dosiadanie (powożenie) koni
lub pełnienie funkcji sędziego
wyścigowego, licencji na treno-
wanie koni można udzielić do-
piero po wykonaniu kary” (to
cytat z ustawy o regulaminie wy-
ścigów konnych). Istotne w oce-
nie sądu jest zatem użycie sfor-
mułowania „można udzielić”, a
nie np. „można wydać”, co ozna-
cza, że dotyczy ono uprawnie-
nia, a nie jedynie licencji jako
dokumentu. Skoro zatem licen-
cji można udzielić dopiero po
wykonaniu kary, to bez wątpie-
nia jej zawieszenie może wykra-
czać poza okres na jaki została
udzielona.

N o i bądź mądry, która
z dwóch wykładni jest
prawidłowa? Która

powinna obowiązywać w przy-
szłości? Mam na myśli zwłasz-
cza członków komisji technicz-
nych, którzy mogą znaleźć się w
sytuacji, kiedy pod koniec sezo-
nu wyścigowego będą musieli
rozpatrywać sprawę poważne-
go złamania przepisów przez tre-
nera, bądź dżokeja. Jaki powin-
ni wydać werdykt? Czy kara za-
wieszenia licencji może „prze-
chodzić” na następny rok kalen-
darzowy, czy też nie? Według
jednego sędziego może, według
innego (z tego samego sądu) –
nie może. Najlepiej, by kwestie te
zostały doprecyzowane w regu-
laminie dyscyplinarnym, ale to
oznaczałoby zmiany w ustawie o
wyścigach konnych, a to z kolei
jest procesem długotrwałym.

Ale to nie koniec batalii sądo-
wych związanych z opisanymi
przypadkami obu trenerów. A
właściwie jednego – Roberta
Świątka. Trener ten pozwał mnie
bowiem do sądu oskarżając o
zniesławienie. Chodzi o słowa,
jakich użyłem w końcowym 
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dobrą minę do złej gry...
fragmencie wspomnianego tek-
stu „Kobalt a wrocławscy trene-
rzy”. Chodzi o to, że nazwałem
go oszustem. No cóż, nie wypie-
ram się tych słów i nie zamie-
rzam za nie przepraszać. Otrzy-
małem propozycję stawienia się
na rozprawie pojednawczej, ale
z niej nie skorzystałem. A co mo-
ich słów… Trener zostaje skaza-
ny prawomocnym wyrokiem są-
du, który oddala jego zażalenie
podkreślając „szkodliwość tego
czynu”. Czynem tym jest stoso-
wanie dopingu. Ktoś, kto stosu-
je doping, chce w nieuczciwy
sposób zwiększyć swoje szanse
na zwycięstwo w rywalizacji
sportowej. Jednym słowem,
oszukuje rywali, widzów, sę-
dziów, nas wszystkich. A ten, kto
oszukuje jest oszustem. Jestem
bardzo ciekawy przebiegu tego
procesu i oczywiście nie omiesz-
kam poinformować opinii pu-
blicznej o tym, jak się zakończy.

O kazuje się, że trener
Światek pozwał nie
tylko mnie, ale także

Polski Klub Wyścigów Konnych.
Za co? Skarży tę instytucję o od-
szkodowanie za „utracone za-
robki”, kiedy to miał zawieszoną
licencję w roku 2019 (sędzia
uznała, że nie powinno to mieć
miejsca). Nie chce też zapłacić
orzeczonej przez sąd kary 6000
zł, która powinna być wpłacona
na rzecz PKWK. Jak napisał w
odpowiedzi na monit PKWK w
tej sprawie – owe 6000 zł PKWK
odpisze sobie od odszkodowa-
nia, jakie klub będzie musiał –
zdaniem Roberta Światka – mu
wypłacić.

M a r e k  S z e w c z y k

((AAuuttoorr pprrzzeezz 2211 llaatt pprraaccoowwaałł
jjaakkoo ddzziieennnniikkaarrzz ww „„KKoonniiuu PPooll-
sskkiimm””,, zz cczzeeggoo pprrzzeezz 1144 llaatt jjaakkoo rree-
ddaakkttoorr nnaacczzeellnnyy.. WW ttzzww.. mmiięęddzzyy-
cczzaassiiee pprrzzeezz 1122 llaatt bbyyłł zzaattrruuddnniioo-
nnyy ww rreeddaakkccjjii ssppoorrttoowweejj TTVVPP))..

OD REDAKCJI: 

Całe szczęście, że są jesz-
cze w środowisku wy-
ścigowym osoby pokro-

ju red. Marka Szewczyka – uczci-
we, bezkompromisowe i odważ-
ne. Doping w sporcie, a wyścigi
konne są dyscypliną sportową,
to plaga naszych czasów, dlatego
patologia ta powinna być wypa-
lana rozżarzonym żelazem. Sto-
sowanie dopingu to jedno wiel-
kie oszustwo mające na celu
ogranie konkurencji w sposób
nieuczciwy. Teza ta nie podlega
dyskusji. Dlatego każdy, kto do-
puszcza się tego ohydnego czy-
nu, jest w moich oczach oszu-
stem. Bez względu na to, czy ma-
my do czynienia ze słynną na ca-
ły świat i obdarzoną fantastycz-
nym talentem amerykańską
sprinterką Marion Jones, czy też
z nieznanym i średnio utalento-
wanym polskim trenerem od ko-
ni wyścigowych Robertem Świąt-
kiem. Redakcja TVP Sport w ta-
ki sposób skomentowała “wyczy-
ny” gwiazdy rodem z USA: “Ob-
darzona niesamowitym talen-
tem amerykańska lekkoatletka
okazała się niestety oszustką”.
Słynna Marion nie pozwała pol-
skiej telewizji za zniesławienie,
a wręcz przeciwnie - publicznie
ukorzyła się na ekranie tonąc we
łzach. Natomiast nieznany świa-
towej, a nawet rodzimej publicz-
ności Świątek, mimo niekorzyst-
nego dla niego wyroku sądu nie
zamierza nikogo przepraszać, a
wręcz przeciwnie – pozywa
dziennikarza za pisanie prawdy. 

A prawda jest taka, że Robert
Świątek zapisał do ubiegłorocz-

nej nagrody Iwna, jednej z naj-
ważniejszych gonitw dla trzylet-
nich folblutów, trenowanego
przez siebie we Wrocławiu ogie-
ra King Arcibala. Koń występo-
wał w roli autsajdera, ponieważ
dotychczas jego największym
osiągnięciem była wygrana gru-
powej gonitwy na prowincjonal-
nym torze Partynice. W starciu z
takimi asami polskiego turfu jak
Fabulous Las Vegas, Xawery, Ca-
pe Ducato, czy Medrock nie da-
wano mu żadnych szans. Tym-
czasem przybysz z Wrocławia do-
stał nagle “piątej nogi” i wywal-
czył trzecie miejsce ulegając ogie-
rowi Medrock tylko o szyję i krót-
ko przegrywając z przyszłym der-
bistą Fabulousem Las Vegas. Kon-
trola antydopingowa wykryła po
wyścigu ponad 70-krotne prze-
kroczenie norm kobaltu w orga-
nizmie King Arcibala i został on
zdyskwalifikowany. 

Świątka uwolniono od zarzu-
tu świadomego podania koniowi
dopingu, kierując się zasadą do-
mniemania niewinności. Jednak
ogier był ewidentnie “naszpryco-
wany”. Dopuszczono się oszu-
stwa na graczach, którzy słusznie
nie liczyli wrocławskiego słabe-
usza w tak mocnej stawce. W tej
sytuacji Świątek powinien prze-
prosić  wyścigowe środowisko
za karygodny incydent. Zamiast
tego zdecydował się zaatakować
dziennikarza. Na marginesie: ko-
balt może wpływać na znaczne
zwiększenie wydolności konia
wyścigowego, zwiększona po-
daż kobaltu pobudza wykorzy-
stanie glukozy i poprawia wyko-
rzystanie tlenu oraz produkcję
energii. Jednym słowem, działa
podobnie jak erytropoetyna
(EPO).

Uzupełnię tekst red.
Szewczyka o szczegó-
ły dotyczące wyników

koni ze stajni Wiesława Kryszyło-
wicza, którym podano kobalt. I
tak “naszprycowany” tym che-
micznym pierwiastkiem treno-
wany we Wrocławiu ogier Ram-
mas Al Khalediah wygrał w dniu
28 lipca 2018 r. na Służewcu na-
grodę Figaro bijąc bardzo dobre
konie, m. in. Shahad Athbah i
Burkana Al Khalediaha. Czy wy-
grałby tę ważną (kat. B) gonitwę,
gdyby nie otrzymał “wsparcia” w

postaci kobaltu? Wątpliwe. Wro-
cławski ogier Octobermen, nazy-
wany na Służewcu “łachem”, do-
staje w dniu 11 sierpnia skrzydeł
i po walce niespodziewanie zaj-
muje drugie miejsce bijąc m. in.
rzetelną Pianissimę. Na Służewcu
zaskoczenie, bo wrocławski
“łach” był dopiero piątą grą w to-
talizatorze pojedynczym (39,50
zł). Jego drugie miejsce potrakto-
wano jako klasyczny “fuks”, któ-
ry dosyć często ma miejsce w go-
nitwach handicapowych. Po nie-
wczasie okazało się, że nie był to
żaden “fuks”, tylko kobalt w orga-
nizmie ogiera. 

W dniu 12 sierpnia
przywieziona z
Wrocławia arabska

klacz Basalah Al Khalediah, do-
siadana przez amazonkę, wy-
grywa na Służewcu dowolnie o
8 długości bieg na 1800 m od
bardzo dobrego Inextremo pod
czempionem toru Szczepanem
Mazurem. Widzowie nie wie-
dzą, że klacz poza kobaltem ma
we krwi inny niedozwolony śro-
dek – clenbuterol. Dwa tygo-
dnie później ta sama klacz pod
tą samą amazonką ponownie
dowolnie wygrywa wyścig na
1600 m bijąc mocnego Lazo-
oma Al Khalediaha i niewiele
gorszego od niego Mohacza. I
znów służewieckie trybuny nie
wiedzą, że klacz była “szpryco-
wana”, co później wykryła kon-
trola antydopingowa i Basalah
została dwukrotnie zdyskwali-
fikowana. Po sezonie właścicie-
le klaczy przenieśli ją na Służe-
wiec. Kobalt musiał jednak ne-
gatywnie wpłynąć na zdrowie
konia, bowiem w dwóch pierw-
szych startach w tym roku Basa-
lah nie potrafiła wygrać goni-
twy w III grupie. Wygrała do-
piero w trzecim starcie w bar-
dzo dobrym czasie.  

S iermiężne Partynice
chcą świecić w stolicy
jaskrawym blaskiem i

zdarzało się, że trenowane tam
konie faktycznie na Służewcu
świeciły. Dzisiaj wiemy, że część
wygranych gonitw to wynik
oszustwa, jakim jest podawanie
koniom substancji niedozwolo-
nych. Kierownictwo toru Party-
nice histerycznie reaguje na każ-
dą, nawet popartą faktami kryty-

kę. Dyrektora toru widywano na
torach wyścigowych od Dubaju,
poprzez Mediolan, po Paryż. Kie-
dy zadałem pytanie, ile dyrek-
torskie wyjazdy kosztowały, od-
powiedziano mi, siląc się na sar-
kazm, że w 2018 r. było to około
11 tys. złotych. Już chciałem słać
do pana dyrektora uprzejmą
prośbę, by sprzedał mi patent na
tak tanie podróżowanie po świe-
cie, ale szybko pojąłem, że posłu-
żono się fortelem. Sprytnie po-
dano mi koszty delegacji, a nie
koszty rzeczywiste. 

J estem osobnikiem by-
wałym w świecie i
wiem, że za 11 tys. zło-

tych rocznie, owszem, można
odwiedzić wyżej wymienione
miasta oraz wiele innych, w któ-
rych dyrektor bywał, a których
ja nie mogę wymienić z braku
miejsca w tej publikacji, jak rów-
nież korzystać z gościnności
tamtejszych hoteli, ale tylko wte-
dy, kiedy jest się udziałowcem w
linii lotniczej i sieci hoteli. Tylko
w takim przypadku otrzymuje
się bowiem potężne zniżki na
bilety lotnicze oraz na pobyty w
eleganckich zachodnich hote-
lach. Być może dyrektor Party-
nic posiada ciche udziały na
przykład we Fly Emirates i sieci
Ritz, skoro może rozbijać się po
świecie za przysłowiowe gro-
sze? Któż to wie? 

Po zadaniu niewygodnych py-
tań w trybie ustawy Prawo Pra-
sowe dyrektor toru na Partyni-
cach próbował w akcie odwetu
uprawiać ze mną szermierkę
słowną, starając się być przeza-
bawny, bardzo dowcipny i moc-
no uszczypliwy. Wyszło po
chamsku. Pisał o mnie w trze-
ciej osobie nie wymieniając na-
zwiska (“ten pan”). Uśmiałem
się do łez, bo ta prostacka for-
ma debaty jest tak komiczna, że
po prostu rozbraja. Jednocze-
śnie szef Partynic nalegał na po-
lemikę na łamach “osiedlowej
gazetki”, jak raczył określić “Pas-
sę”. Zignorowałem zaproszenie.
Może kiedyś, kiedy nauczy się
zasad kindersztuby. A na mar-
ginesie: nasza “osiedlowa gazet-
ka”, wydawana od 20 lat w ser-
cu stolicy państwa w kilkudzie-
sięciotysięcznym nakładzie, to
nie przydrożny WC, który jest

dostępny dla każdego, kto ma w
sobie żółć do wydalenia. 

Pozujący podczas ostatnich
Derby na Służewcu na arysto-
kratę dyrektor Partynic powi-
nien trzymać klasę, wedle obo-
wiązującej w wyższych sferach
zasady “Noblesse oblige”. Ktoś,
kto paraduje w publicznym miej-
scu z laską ze srebrną gałką, we
fraku, cylindrze, sztuczkowych
spodniach i w czarnych lakier-
kach, chce chyba pokazać mo-
tłochowi, że jest arystokratą. Bo
w jakim innym celu nakładałby
na siebie przyodziewek, które-
go używa się jedynie w najwyż-
szych sferach i w określonych
okolicznościach? 

Czy zatem Wielmożny
Pan nie wie, że w ary-
stokratycznym świat-

ku agresywne komentarze i silą-
ce się na oryginalność prostackie
wycieczki słowne nie są tolero-
wane? Prostactwo leży na prze-
ciwnym biegunie wobec arysto-
kracji, dlatego postać we fraku i
cylindrze narzucającą w listow-
nej debacie styl rodem z głębo-
kiej prowincji, aby tylko obra-
zić adresata, można odbierać ja-
ko dobrze zamaskowanego pro-
staka i ewentualnej zmianie wi-
zerunku na lepszy nie pomoże
nawet laska z platyny wyłożona
brylantami. 

Co do pozwu przeciwko red.
Markowi Szewczykowi, to nie
powinien się nim specjalnie
przejmować. Zalecam powoła-
nie się w sądzie na wyrok Euro-
pejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka w Strasburgu wydany
pod koniec lat dziewięćdziesią-
tych. Trybunał przyznał wów-
czas rację Peterowi Oberschlic-
kowi, wydawcy austriackiego
tygodnika „Profil”, którego
dziennikarz nazwał na łamach
swojej gazety idiotą Jörga Ha-
idera, lidera nacjonalistycznej
Partii Wolności. W Strasburgu
sędziowie orzekli, że określenie
“idiota” jest polemiczne i może
być obraźliwe, ale w przypad-
ku dziennikarza “Profilu” słowa
“idiota” nie można traktować ja-
ko osobistego ataku, gdyż dzien-
nikarz wskazał obiektywne racje
posłużenia się nim w odpowie-
dzi na prowokacyjne wystąpie-
nie Haidera. 

Posiadam sądowe doświad-
czenie, ponieważ pozywano
mnie o zniesławienie, bądź naru-
szenie dóbr osobistych już 13 ra-
zy. Ostatnia próbowała skruszyć
mnie w ten sposób była prezy-
dent Warszawy Hanna Gronkie-
wicz - Waltz. Nie przegrałem
żadnego z tych procesów i nie
zapłaciłem powodom nawet jed-
nego grosza. Mam przekonanie,
że w przypadku Roberta Świąt-
ka red. Marek Szewczyk był
uprawniony do polemicznego
użycia wobec niego słowa
“oszust”, ponieważ w wydanym
wyroku sąd potwierdził aż 70-
krotne przekroczenie normy u
konia King Arcibal, zaś sam
Świątek nie potrafił wyjaśnić,
skąd u trenowanego przez niego
ogiera aż tak duże stężenie nie-
dozwolonych substancji. Nie
przyznał się także do błędu i nie
okazał skruchy czy nawet ubole-
wania, dając tym samym środo-
wisku wyścigowemu “zielone
światło” do polemiki, domysłów,
krytycznych komentarzy, a na-
wet do uprawiania spiskowych
teorii. Tak więc Świątek na wła-
sne życzenie wywołał publiczną
debatę, której sam padł ofiarą.
Moim zdaniem, red. Marek
Szewczyk działał w obronie
prawdy oraz publicznego inte-
resu i nie powinien ponieść za
to odpowiedzialności. 

I na koniec. Robert Świą-
tek ,odmawiając zapłace-
nia na rzecz Polskiego

Klubu Wyścigów Konnych zasą-
dzonych przez sąd 6 tysięcy zło-
tych i w sposób ekwilibrystyczny
argumentując, że “odpisze je so-
bie od odszkodowania, jakie
klub będzie musiał mu wypła-
cić”, stawia się ponad prawem.
W całym cywilizowanym świecie
obowiązuje bowiem żelazna za-
sada, że wyroki niezawisłych są-
dów należy respektować i wy-
konywać. Poza tym pan Świą-
tek już dzisiaj wie z góry, na dłu-
go przed wyrokiem sądu, że
PKWK będzie MUSIAŁ wypłacić
mu odszkodowanie za rzekomo
utracone zarobki. Cóż, we Wro-
cławiu pojawiła się nowożytna
Kasandra, tyle że bez Palladiona
w dłoniach, za to ze stajenną sło-
mą w butach. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

TToorr wwyyśścciiggoowwyy nnaa wwrrooccłłaawwsskkiicchh PPaarrttyynniiccaacchh
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KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

KKUUPPIIĘĘ za gotówkę 
antyki i przedmioty 

z likwidacji mieszkań, 
502 85 40 90; 22 646 32 67, 

ul. Narbutta 23

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

4477,,44 mm22 ++ garaż  - w Piasecznie
sprzedam, 501 943 850, 
608 761 877

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA pokój-
mieszkanie, 602 651 211

MMIIEESSZZKKAANNIIEE po remoncie.
Wynajmę pokoje od zaraz, 
504 382 177

AANNGGIIEELLSSKKII, 601 333 707
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, poprawki,

matury, skutecznie,
doświadczenie, 605 783 233

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
kkuuppnnoo
!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
! 8888 mm22 PPrraaggaa PPłłdd., 3 pok.

nowe, stan deweloperski, 2 miejsca
garażowe,  601 720 840 

!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,
piękny apartament, kamienica 
z 1938 r., 601 720 840 

!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 
2 pokoje, 601 720 840 

!KKaabbaattyy, 85 m2, 3 pok. do
wejścia, c. 745 tys. zł do neg.,oś.
zamknięte, 601 720 840 

!KKrraakkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840

!MMiieesszzkkaanniiee 67 m2, ul. Wróbla,
blisko metra, 3 pok.,dobra cena
640 tys. zł do neg., świetny punkt,
601 720 840 

! SSttaarróówwkkaa, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840

! SSttaarróówwkkaa, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840

!WWiillaannóóww, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój,  1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, WWiillaannóóww,,

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm 240 m2, Józefosław,

dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 765 tys. zł, 601 720 840 

!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

!DDoomm ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840

!DDoomm wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840

!KKaammiieenniiccaa, Żoliborz, świetna
pod inwestycje, c. 2 mln 800 tys. zł
do neg., 601 720 840 

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 950 tys. zł.
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c. 1
milion 490 tys. zł., 601 720 840

! ŁŁaaddnnyy dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, segment
250 m2, blisko metra, tylko 1
mln.520 tys. zł, 601 720 840 

!MMookkoottóóww, segment 280/450
m 2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 780 tys.
zł, 601 720 840,, 

! PPrruusszzkkóóww,, kamienica, świetny
punkt, w parterze lokale
handlowe. Okazja tylko 1 mln 200
tys. zł, 601 720 840 

! SSuuppeerrddoomm,, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do wejścia,
2 mln 500 tys. zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł, 
601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa MMsszzcczzoonnóóww 4700 m2,

okazja dla inwestora, tuż przy
budowanym Aqua Parku, 
tylko 1 mln. zł., 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840
! PPoowwssiinn,, działka usługowo-

przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

! PPyyrryy,, 1900 m2, tuż przy 
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840 

!WWiillaannóóww,  tuż przy
Wiertniczej, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-przem.-
inwestycyjna, z planem. Okazja  
350 zł/m2 do neg., 601 720 840

!WWiillaannóóww, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840 

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 56 m2 pokoje, 2.300

(garaż) zł/m-c, 601 720 840
!KKaabbaattyy, 62 m2, 3 pokoje, 

ul. Jeżewskiego, piękne miejsce,
taras, 3.300 zł/m-c,601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
! 440000 mm22, lokal na każdą

działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!BBeemmoowwoo, lokal handlowy 
84 m2, zgoda na alkohol, pod
gastronomię, przy głównej ulicy. 
c. 1 mln. z VAT

!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.500 tys.
zł, 601 720 840 

!GGrroocchhóóww, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż,  z powodu braku czasu,
601 720 840 

! LLookkaall  handlowy 129 m2, z
wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 900 tys. zł,
601 720 840 

! LLookkaall z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

!RReessttaauurraaccjjaa 130 m2,
Centrum, do wynajęcia, działajaca
od wielu lat, pełne wyposażenie,
wieloletni klienci, 15 000 zł/m-c,
601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 400 m2, lokal z
super sieciowym najemcą na 
10 lat, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2 lokal
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840

!WWiillaannóóww, lokal handlowy 
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,

WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 
SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 

TTeell..:: 660011 772200 884400 

KKIIEERROOWWCCĘĘ kkaatt..BB - jazda autem
dostawczym, nie kurierka, 
535 170 170

SSZZKKOOŁŁAA PPOODDSSTTAAWWOOWWAA nnrr
331100 ul. Hawajska 7 zatrudni
sprzątaczkę na 1 etat. CV proszę
składać na adres:
sp310@edu.um.warszawa.pl. 
Inf. tel.: 22 641 24 88

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ cieśli, blacharzy,
dekarzy. Praca stała, możliwość
zakwaterowania na miejscu, 
22 756 84 89

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ do przyuczenia w
zawodzie blacharz, dekarz. Praca
stała, możliwość zakwaterowania,
22 756 84 89

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ krawcową do
poprawek, Mokotów, 
tel. 696 249 568

AANNTTEENNYY TV SAT.  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

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

BBUUDDOOWWAA domów, elewacje,
694 401 711

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907
MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 602 380 218

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

OOKKNNAA, naprawy, serwis, 
787 793 700

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY mmiieesszzkkaańń,, ggllaazzuurraa,,
779944 778811 776655

RROOLLEETTYY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218

SSTTOOLLAARRKKAA,pełny
zakres,naprawy 22 641 54 84; 
601 751 247

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTYYNNKKII, wylewki, piana pur, 

668 327 588 

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

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

MMAASSAAŻŻ klasyczny oraz poprawa
sprawności ruchowej, 602 775 339
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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

Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje ZZyyggmmuunntt SSzzaaffrraańńsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

2 2  5 4 4  1 2  0 0
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 1 9 1 1 5

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  4 4 3  6 4  0 0
Wydział Obsługi Mieszkańców

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

Urząd Skarbowy 2 2  5 0 2  0 0  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 2 6  6 7  0 0
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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

2 2  4 8 4  2 3  0 0 ,  2 2  4 8 4  2 3  1 0
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 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 telefonyList � List � List � List � List � List � List

Komitet Domowy budynku
Pięciolinii 2 oraz miesz-
kańcy budynków Pięcioli-
nii 1 i Pięciolinii 2 wyraża-
ją swoje oburzenie oraz
wielkie zaniepokojenie bu-
dową śmietnika w studni
pomiędzy blokami Pięcio-
linii 1 a Pięciolinii 2. 

Z dużym smutkiem przyjęli-
śmy informację o budowie
śmietnika. Jako prawnie zareje-
strowany organ spółdzielni żału-
jemy, że nie byliśmy na bieżąco
informowani o planowanej bu-
dowie, a o jej planach dowie-
dzieliśmy się właściwie po fakcie.

Wspomniany śmietnik miał-
by powstać na placu zieleni, któ-
ry z czterech stron otoczony jest
donicami z kwiatami,  na któ-
rym rosną jabłonie. Teren ten
jest zagospodarowanym tere-
nem zielonym, o który dbają
mieszkańcy obu bloków, sadząc
i pielęgnując rośliny w betono-
wych donicach. Skąd pomysł na
niszczenie ich wysiłku oraz de
facto całego placu budową
śmietnika? Ile z tych drzew zo-
stanie wyciętych przy jego bu-
dowie?

Śmietnik miałby powstać pod
naszymi oknami, w studni po-
między dwoma blokami i przy
wyjściu z 6 (!) klatek schodo-
wych. Ich obecni i przyszli miesz-
kańcy będą więc wychodzić nie
na zieleń, a na śmieci, którym w
sezonie wiosenno-letnim towa-
rzyszyć będzie odór, spotęgowa-
ny brakiem kanału powietrza w

studni między blokami. To z
pewnością wpłynie nie tylko na
komfort ich życia - wszak każdy
lubi wychodzić z rana wprost na
smród śmietnika - lecz może
również wpłynąć na ceny miesz-
kań. Dodatkowo prawnie ze
śmietnika korzystać będą mogli
tylko mieszkańcy Pięciolinii 2.
A mieszkańcy Pięciolinii 1 będą
mogli śmietnik najwyżej podzi-
wiać z okien. 

Jednak nie to w tym wszyst-
kim jest najgorsze. Śmietnik
miałby powstać pomiędzy usytu-
owanym na poziomie zerowym
bloku Pięciolinii 1 przedszko-
lem” Jeżykowa Dolinka”, a nie
tak dawno odnowionym placem
zabaw, z którego korzystają dzie-
ci nie tylko z naszego podwórka.
Niedługo ich zabawom towarzy-
szyć będą wrony, które roznosić
będą śmieci po całej okolicy. Wy-
starczy wspomnieć jak sytuacja
z ptakami niedawno wyglądała
na całej ulicy Pięciolinii - czy u
nas też zamontowany zostanie
odstraszacz  ptaków? A może
wynajmiemy sokoła, który bę-
dzie latać po okolicy i odstraszać
padlinożerców z nowego miej-
sca żeru? Dodajmy do tego
smród śmietnika oraz muchy,
które bez wątpienia przyciągnie.
Wisienką na tym torcie będzie
też śmieciarka, krążąca przy
przedszkolu i placu zabaw. Świe-
że powietrze, piękne widoki i
przede wszystkim - bezpieczeń-
stwo. Idealne miejsce dla każdej
pociechy: vis a vis śmietnika!

Mała dygresja: kilka lat temu
w sąsiadującym parku im. Jana
Pawła II śmietnik znajdował się
niedaleko fontanny, która jest
popularnym miejscem zabaw
dzieci. Osoby starsze też chętnie
spędzają tam wolny czas. Śmiet-
nik został usunięty po śmiertel-
nym wypadku, kiedy to śmie-
ciarka cofając nie zauważyła
starszej kobiety. Tak prezento-
wać się może bezpieczeństwo
na naszym podwórku, jeśli nie
będziemy wyciągać najprost-
szych wniosków: place zabaw
nie powinny sąsiadować ze
śmietnikami! Tu chodzi nie tylko
o komfort mieszkańców, ale i o
bezpieczeństwo dzieci!

Niedaleko, bo zaledwie 20
metrów dalej, między dwupo-
ziomowym parkingiem, a górką
zieleni i drzew, ciągnie się ulica
Pięciolinii. Zgodnie z zamysłem
architektów sprzed ponad 40 lat
to ona byłaby idealnym miej-
scem na przyszłe śmietniki - ar-
chitekci wiedzieli już wtedy, że
zsypy nie będą żyły wiecznie i
jakieś miejsce na czasowe skła-
dowanie odpadów jest niezbęd-
ne dla mieszkańców. Tam nie
ma placu zabaw, nie ma klatek
schodowych, niczyje okna nie
wychodzą bezpośrednio na
śmietnik. Nasz Komitet Domo-
wy zgłosił w spółdzielni SMB Ja-
ry chęć dopłacenia 35 groszy na
rzecz rozbudowy tamtego śmiet-
nika, z którego jako mieszkańcy
korzystamy od ponad 5 lat, od
czasu zamknięciu zsypów. Ze-
braliśmy ponad 50 podpisów
przeciwko budowie śmietnika -
ci, którzy się nie podpisali byli
nieobecni; wakacje. 

Nikt poza zarządem spółdziel-
ni zdaje się nie mieć problemów
z wynoszeniem śmieci do altan-
ki przy parkingu Romera/Pię-
ciolinii. Każdy natomiast - od py-
tanych przez nas matek z dzieć-
mi, które bawią się na placu za-
baw, przez właścicielkę przed-
szkola (której biznes, nota bene,
może tylko na tym ucierpieć),
aż po wszystkich mieszkańców -
ma problem ze śmietnikiem.
Idiotycznym wydaje się pomysł
zastępowania placu zieleni
śmietnikiem. Czy Spółdzielnia
Mieszkaniowo-Budowlana Jary
tak widzi przyszłość naszego
“Zielonego Ursynowa”? 

Z  w y r a z a m i  s z a c u n k u ,
M i e s z k a ń c y   i  K o m i t e t  D o m o w y

P i ę c i o l i n i i  2

W wtorek w Klubie Brydżowym Natolińskiego Ośrodka
Kultury odbyła się uroczystość z okazji 80-tych urodzin
Bogusława Hajdasa. Życzenia Jubilatowi złożyli dostoj-
ni goście: prezes Spółdzielni Wyżyny Piotr Makohin, se-
kretarz Klubu Seniora PZPN Janusz Kowalski i prezes
Klubu Brydżowego NOK Stanisław Wzorek.

Boguś przyszedł na świat w Krakowie. Najpierw jego pasją była
piłka nożna. Ukończył AWF Warszawa pod okiem samego Jerzego
Talagi. Jako piłkarz grał na obronie m. in. w Lotniku Warszawa. Jed-
nak jego powołaniem była trenerka. Boguś trenował czołowe pol-
skie kluby, takie jak: Wisła Kraków, Gwardia Warszawa, Pogoń
Szczecin. Uznanie zdobył również za granicą w Finlandii, gdzie spę-
dził udane 4 lata. Ukoronowaniem jego trenerskiej kariery była
funkcja asystenta Antoniego Piechniczka. Duet Piechniczek – Haj-
das, powtórzył sukces Kazimierza Górskiego, zdobywając 3-cie
miejsce na MŚ w Hiszpanii w pamiętnym roku 1982.

Od kilku lat nową pasją Bogusia jest Brydż. Gra z powodzeniem
w Klubie i w licznych zawodach. Do powtórzenia sukcesów pił-
karskich jeszcze trochę brakuje, ale znając upór Jubilata jesteśmy
przekonani że 3-cie miejsce jest blisko.

120 lat Drogi Jubilacie. K K

Piłka i Brydż

List protestacyjny przeciwko 
budowie śmietnika 
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