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Zagrają mistrzowie świata

Wstyd pod PKiNCzekając na maraton Odchodzą Werner i Gwardia
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Bardzo modna jest dzisiaj se-
paracja. To bardzo ciekawy
stan, w jakim żyje chociażby

niejedno małżeństwo. Ostatnio po-
noć w takim stanie znalazł się umoc-
niony skądinąd węzłem poselskim
związek Twojego Ruchu z Anną
Grodzką, którzy przysięgali sobie, że
się nie opuszczą aż do (politycznej)
śmierci, a ta chyba właśnie następu-
je. Niewiele brakowało, by separa-
cję ogłosiły dwie spódniczki: szkoc-
ka i angielska, które jednak nadal –
wespół z wiecznie dążącą do roz-
wodu Irlandią – tworzą pozory
Zjednoczonego Królestwa, tak jak
pozornie zjednoczone były kiedyś
Polska Partia Robotnicza i PPS. 

Permanentne ciągoty separaty-
styczne wykazują Kurdowie,
którym nie pasuje wielożeń-

stwo z Turkami, Irakijczykami, Irań-
czykami i Syryjczykami. Baskonia i
Katalonia rade by wymknąć się z
Królestwa Hiszpanii, Pakistan od-
separował się od Indii już w roku
1947, zaś na Ukrainie zaczęły się
dziać takie rzeczy, że już nikt nie
wie, gdzie Rzym, a gdzie Krym. 

Na polskiej scenie politycz-
nej mamy nieustanny kon-
tredans i wyborcom coraz

trudniej się zorientować, której
partii określony poseł jest akurat w
tym tygodniu przypisany, a już za
posłem i europosłem Ryszardem
Czarneckim to chyba nikt dzisiaj

nie trafi. Facet raz działa li tylko w
Samoobronie, by zaraz samemu
przechodzić do ofensywy: albo w
walce o kolejną posadę, albo o Pra-
wo i Sprawiedliwość. Taki to on
polityczny libero.

Na warszawskim podwórku
również trudno o zachowa-
nie jedności. Mało kto już

pamięta, że w porywie separaty-
stycznych dążeń Ursynów odłączył
się swego czasu od Mokotowa, stając
się nawet osobną gminą ze Stani-
sławem Falińskim w roli burmistrza.
Zyskawszy w 1994 ogromną samo-
dzielność, zwłaszcza w zakresie fi-
nansów, ursynowska gmina mogła
rzeczywiście zadbać o swoje interesy,
ruszywszy między innymi z budową
alei Komisji Edukacji Narodowej
oraz wielkiej hali sportowo-wido-
wiskowej przy Pileckiego. Hala słu-
ży dziś nie tylko ursynowianom i
akurat w tym tygodniu będzie moż-
na w niej oglądać wielu naszych zna-
komitych siatkarzy, którzy po zdo-
byciu mistrzostwa świata zagrają
w najbliższy weekend w Memoriale
Zdzisława Ambroziaka. 

Wspominam ważne inwe-
stycje z czasów gminy Ur-
synów, bo pewnie już

wkrótce powróci temat ustroju War-
szawy, w codziennej praktyce spro-
wadzającego się do dyktatury pre-
zydenta, który ma niemalże ubez-
własnowolnionych burmistrzów
wyłącznie do dekoracji. Być może,
ów absolutyzm stołecznego ratusza
jest w obecnej dobie przydatny, bo-
wiem wielkie inwestycje (metro!)
wymagają prężnych posunięć na
szczeblu ogólnomiejskim bez licze-
nia się z lokalnymi potrzebami. Pa-
miętam, że w okresie, gdy obok gmi-
ny Centrum działał okalający ją
wianuszek peryferyjnych gmin, bar-
dzo często dochodziło do konflik-

tów, ponieważ wianuszkowi wło-
darze otwarcie mówili, że bliższa
ich ciału koszula niż sukmana i mie-
li ochotę strawestować słynne po-
wiedzenie z czasów dawnej Rzeczy-
pospolitej, mówiąc: burmistrz na
zagrodzie równy wojewodzie. 

T eraz jednak jest wprost prze-
ciwnie. Chociaż burmi-
strzów wybiera dzielnicowa

społeczność, w rzeczywistości są
oni prezydenckimi namiestnika-
mi, żeby nie powiedzieć pachołka-
mi na swoim terenie. Stąd liczne
konflikty i nieporozumienia, zwią-
zane przede wszystkim z tym, że o
istotnych inwestycjach w każdej
dzielnicy decyduje Plac Bankowy,

trzymający kasę. Mieszkańcy War-
szawy nie zawsze wiedzą, że brak
jakiejś pilnej inwestycji to wina pa-
ni prezydent Hanny Gronkiewicz-
Waltz, a nie zarządu dzielnicowe-
go, który o wyłożenie na to pienię-
dzy może co najwyżej kornie upra-
szać. Dużo się mówiło o stopnio-
wej decentralizacji władzy w stoli-
cy, ale na gadaniu się skończyło, o
czym niejednokrotnie informowa-
liśmy na łamach „Passy” w artyku-
łach znającego się na samorząd-
ności i w teorii, i w praktyce – pro-
fesora Lecha Królikowskiego, by-
łego burmistrza Mokotowa, a dziś
przewodniczącego Rady Dzielnicy
Ursynów. 

C o ciekawe, wystarczy wyj-
rzeć trochę poza opłotki
Warszawy, żeby się przeko-

nać, jak doskonale sobie radzi cał-
kowicie samorządny i niezależny
burmistrz gminy Konstancin-Je-
ziorna Kazimierz Jańczuk, który
nie musi wisieć u klamki jakiego-
kolwiek prezydenta. To nie jakiś
„przyniesiony w teczce” polityczny
spadochroniarz, lecz najprawdziw-
szy autochton, który na różnych
stanowiskach, zwłaszcza w oświa-
cie, poznał potrzeby gminne od
podszewki. Prezentując nadzwy-
czajną kulturę osobistą, burmistrz
Jańczuk potrafił pogodzić wszelkie
zwaśnione stronnictwa w gminie i

może bez jakichkolwiek tarć dzia-
łać pro publico bono, co sam widzę
gołym okiem, przejeżdżając co-
dziennie przez Konstancin. 

Mimo niedawnego skoku
Piotra Guziała z samolo-
towej wysokości, jego

również trudno uznać za samo-
rządowego spadochroniarza, bo
obecny burmistrz Ursynowa
mieszka od dziecka w tej dzielnicy.
Pewnie marzy on o samodzielno-
ści Jańczuka, zauważając w jed-
nym ze swoich manifestów samo-
rządowych: „Niektóre dzielnice
Warszawy, np. Mokotów czy Ursy-
nów, zamieszkuje więcej osób niż
niejedno miasto wojewódzkie, tym
niemniej mają one status równy
sołectwu w przysłowiowej gminie
Kozia Wólka. Odnoszę wrażenie,
iż kolejne ekipy partyjne, zasia-
dające w stołecznym ratuszu, po-
stanowiły nie dzielić się władzą z
dzielnicami. Tak więc skonstru-
owały statut, aby wypełnić wymo-
gi ustawowe, a zarazem zacho-
wać pełnię władzy dla siebie”. 

Tak pisał Guział jeszcze w ro-
ku 2008. Teraz z pozycji sto-
jącego z boku krytyka prze-

istoczył się już w poważnego gra-
cza, włączając się bezpośrednio do
walki o władzę w mieście. Kandydu-
je bowiem z ramienia Warszawskiej
Wspólnoty Samorządowej na pre-
zydenta. Jeśli pokona występującą
w roli wyborczego faworyta obecną
prezydent Hannę Gronkiewicz-
Waltz, przyjdzie mu zrealizować
koncepcję decentralizacji upraw-
nień samorządowych w stolicy. A
potencjalni wyborcy Guziała liczą,
że po objęciu przezeń prezydentury
nie będą musieli mu wypominać:
zapomniał wół, jak cielęciem był.
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Będą nowe miejsca parkingowe na Ursynowie

W najbliższym czasie przy ulicach Jeżewskiego, Bartoka oraz Kulczyńskiego powstaną nowe
miejsca parkingowe. Jest to kontynuacja rozpoczętych przed wakacjami bieżących remontów dróg
na Ursynowie.

Nowe miejsca parkingowe:
– ul. Jeżewskiego budowa miejsc postojowych od strony południowej – wykonanie 48 miejsc

parkingowych,
– ul. Kulczyńskiego (wykonanie chodnika i 10 miejsc postojowych w rejonie budynku przy ul.

Kulczyńskiego 9),
– ul. Bartoka (wykonanie 7 miejsc postojowych).
Zadania są realizowane w ramach utrzymania, remontu, konserwacji i naprawy wraz z ozna-

kowaniem i oświetlenia dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m. st. Warszawy znaj-
dujących się na terenie Dzielnicy Ursynów. Problem braku wystarczającej liczby miejsc w ww. lo-
kalizacjach był wielokrotnie zgłaszany podczas spotkań burmistrza Dzielnicy Ursynów z miesz-
kańcami w pierwszej połowie tego roku. W tym roku planowana jest jeszcze budowa nowych miejsc
parkingowych przy ulicach Wilczy Dół, Kabackiej, Dembego oraz Zaruby.

Próbowali wyłudzić ponad 40 tys. złotych
Stołeczni policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą ustalili, że w jednym z banków na

terenie Ursynowa 33-letni mężczyzna złożył wniosek o pożyczkę w wysokości ponad 40 tys. zło-
tych. Po sprawdzeniu wszystkich szczegółów okazało się, że ubiegający się o kredyt przedłożył w
oddziale sfałszowane zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, kiedy pojawił się w placówce bankowej. Okazało się,
że w proceder ten może być również zamieszany 34-latek, który prawdopodobnie przekazał
swojemu znajomemu sfałszowany dokument. Obaj trafili do policyjnego aresztu, a sprawą zaję-
li się mokotowscy policjanci. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty usiłowania oszustwa, czyn
ten zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Turniej o Puchar Premiera RP
Na obiekcie Moje Boisko „Orlik 2012” przy ul. Kazimierzowskiej 60 odbyły się mokotowskie eli-

minacje 5. Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP. W czterech kategoriach wystartowało łącznie
36 zespołów, co jest rekordem imprezy! Zawody odbywały się w sportowej atmosferze przy pięk-
nej słonecznej pogodzie. W ciągu dwóch dni rozegrano aż 53 spotkania.

W turnieju dziewcząt w kategorii 10-11 lat najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 175.
Podopieczne trener Sylwii Wlazłowskiej w finale pokonały 3:1 zawodniczki Szkoły Podstawowej
nr 69. W rywalizacji dziewcząt w kategorii 11-12 lat wygrała Szkoła Podstawowa nr 202. Piłkar-
ki z placówki przy ul. Janka Bytnara trenowane przez Tomasz Krzyżaniaka na finiszu rozgrywek
wyprzedziły drugą w tabeli reprezentację Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przymierza Rodzin.

W turnieju chłopców w kategorii 10-11 lat – podobnie jak u dziewcząt – zwycięstwo przypadło
w udziale Szkole Podstawowej nr 175 z Ochoty. Po dramatycznym meczu finałowym, zakończo-
nym serią rzutów karnych, zawodnicy Krzysztofa Jerzykiewicza pokonali reprezentację Szkoły Pod-
stawowej nr 202. Decydującą „jedenastkę” wykorzystał najlepszy strzelec turnieju Piotr Brodzik.
Trzecie miejsce przypadło podopiecznym trenera Daniela Grochowalskiego, którzy trenują na mo-
kotowskim Orliku w ramach programu „Animator”.

Natomiast turniej chłopców w kategorii 12-13 lat zdominowali podopieczni trenera Krzyszto-
fa Zięby ze Szkoły Podstawowej nr 33 i największa gwiazda zawodów Aleks Stawiarz, który
strzelił 11 goli. W finale chłopcy z placówki przy ul. Cieszyńskiej pokonali 3:1 reprezentację Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej nr 26.

22 września w Służewskim Domu Kultury odbyła się otwarta debata “O
Bezpieczeństwie w Dzielnicach” skierowana do mieszkańców Mokotowa, Ursynowa
i Wilanowa.

W debacie wzięli udział:
Jacek Wojciechowicz - wiceprezydent m.st. Warszawy
Jacek Kozłowski - wojewoda mazowiecki
insp. Michał Domaradzki – komendant Stołecznej Policji
mł. insp. Piotr Owsiewski – komendant rejonowy Policji Warszawa II
Zbigniew Leszczyński – komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy
Wojciech Janicki – naczelnik II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej
Ewa Gawor - dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy 
Lech Skowron – zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów
Krzysztof Skolimowski – zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów
Ludwik Rakowski – burmistrz Dzielnicy Wilanów
Podczas spotkania mieszkańcy mogli dowiedzieć się, co robi samorząd i policja, aby zapewnić

bezpieczeństwo mieszkańcom, przedstawić swój pomysł jak poprawić bezpieczeństwo w: miejscu pracy,
szkole czy ruchu drogowym oraz zapoznać się z podsumowaniem ubiegłorocznej debaty.

Debata odbyła się w ramach II cyklu debat „O Bezpieczeństwie w Dzielnicach” organizowanych przez
Urząd m.st. Warszawy. Debata o bezpieczeństwie w Dzielnicy Ursynów w ramach I cyklu debat
odbyła się w ursynowskim Urzędzie 6 czerwca 2013 r.

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

Debata o bezpieczeństwie
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Tylko to określenie cisnęło się na usta po wysłuchaniu znanej aktorki teatralnej i
filmowej Krystyny Tkacz w piosenkach do wierszy Kurta Tucholsky’ego, w
przekładach Romana Kołakowskiego. Niegdysiejsza mieszkanka Ursynowa
zaśpiewała je rewelacyjnie w Domu Sztuki SMB „Jary” przy akompaniamencie
pianistki Urszuli Borkowskiej. 

Tkacz w pewnym sensie odkryła twórczość Tucholsky’ego (1890-1935), w Polsce prawie nie znaną.
A był to bardzo interesujący niemiecki twórca pochodzenia żydowskiego: publicysta, satyryk, lider
weimarskiej sceny kabaretowej, poeta. Miał zdecydowanie demokratyczne poglądy, na krótko przed
śmiercią przestrzegał rodaków przed nazizmem.

W piosenkach wybranych przez Krystynę Tkacz było jednak niewiele mowy o polityce, a więcej o
przedwojennym Berlinie i tak zwanej prozie życia, czasem okrutnej, chwilami lirycznej, niekiedy zaś
nieodparcie zabawnej. Krystyna Tkacz wydobyła wszystkie odcienie.

B A W

Mistrzyni Krystyna Tkacz
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W minioną sobotę, na otwartym niedawno pierwszym na Ursynowie skateparku, odbyły się pierwsze oficjalne imprezy: zawody skateboardingowe „Warsaw Homies SK8 Day” oraz event plenerowy
ZRÓB TO NA KWADRACIE, będący czwartą odsłoną akacji „Budzimy Ursynów”. Wydarzenia odbyły się przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Ursynów. 

Zawody na desce otworzył burmistrz Ursynowa Piotr Guział, który przypomniał, że skatepark powstał w ścisłej współpracy ze środowiskiem jego użytkowników. Poinformował też, że być może jeszcze
w tym roku zostanie na obiekcie zainstalowane oświetlenie, które umożliwi jazdę na desce również po zmroku. Zawody na desce obejmowały następujące konkurencje: „najwyższe Ollie”, „Best Trick na
murku” oraz „90-sec przejazdy”. Najlepsi zawodnicy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Po godz. 15.00 rozpoczęła się impreza „Zrób to na kwadracie” będąca czwartą odsłoną projektu „Budzimy Ursynów”. Celem imprezy było zwalczanie stereotypu Ursynowa jako “sypialni Warszawy”.
Wydarzenie miało za zadanie ukazać Ursynów jako miejsce nie tylko bezpieczne i świetne do życia, ale również jako miejsce, gdzie można aktywnie spędzać swój czas dzięki działalności wielu młodych
aktywistów . W programie znalazły się zawody BMX-owe, pokazy taneczne oraz galeria graffiti. Nie zabrakło muzyki i jedzenia, a także strefy przygotowanej specjalnie dla dzieci.

Imprezy zostały zorganizowane dzięki inicjatywie ursynowskiej młodzieży przy wsparciu Dzielnicy Ursynów.
Więcej informacji nt. budowy skateparku w ostatnim wywiadzie z zastępcą burmistrza Piotrem Machajem.

Ursynowski skatepark: pierwsze oficjalne imprezy

FOTO LECH KOWALSKI
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Mazowieckie Mini Tropy
SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee TTrrooppyy zzaapprraasszzaa nnaa ppiieesszzoo –– rroowweerroo-

wwyy rraajjdd nnaa oorriieennttaaccjjęę,, kkttóórryy ooddbbęęddzziiee ssiięę 1111 ppaaźźddzziieerr-
nniikkaa 22001144 rr..

- Znudziły Wam się tradycyjne wycieczki rowerowe „tam
i z powrotem”? Chcecie zejść z utartych szlaków i odwie-
dzić miejsca, w które sami nigdy byście się nie zapuścili?
Chcecie sprawdzić swoją orientację w terenie bez użycia
GPS-u? Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedzieliście twier-
dząco, to znaczy, że Mazowieckie Mini Tropy są właśnie dla
was! – zapraszają do udziału w rajdzie organizatorzy.

Bazą rajdu będzie Polana Zimne Doły, położona między
Zalesiem Górnym a Żabieńcem.

NNaa cczzyymm ppoolleeggaa rraajjdd??
Mazowieckie Mini Tropy to zawody piesze/rowerowe na

orientację, w których zadaniem uczestników jest odnale-
zienie w terenie punktów kontrolnych przy pomocy mapy.
Mapy z zaznaczoną lokalizacją punktów kontrolnych rozda-
wane są uczestnikom przed startem.

Rywalizacja polega na zdobyciu jak największej liczby
punktów w jak najkrótszym czasie. Odnalezienie punktu
kontrolnego potwierdza się na karcie startowej przy pomo-
cy specjalnego perforatora wiszącego na punkcie kontrolnym.
Poruszanie się między punktami jest dowolne, co oznacza,
że uczestnicy sami wybierają kolejność zdobywania punktów
i trasę przejazdu lub przejścia między nimi.

Na Mazowieckich Mini Tropach do wyboru będą następu-
jące trasy:

TP20 – trasa piesza (do 20 km),
TP40 – trasa piesza (do 40 km),
TR40 – trasa rowerowa (do 40 km),
TR100 – trasa rowerowa (do 100 km).
Dystanse podane przy każdej z tras, oznaczają liczbę ki-

lometrów, jakie pokona uczestnik, który zdecyduje się odna-
leźć wszystkie punkty kontrolne. Nie jest jednak konieczne
odnalezienie wszystkich punktów. By zostać sklasyfikowa-
nym, wystarczy zaliczyć tylko 1 punkt kontrolny.

Organizatorzy zapraszają do startu wszystkich bez wzglę-
du na wiek i kondycję. Zarówno tych, którzy pragną spraw-
dzić wydolność swojego organizmu, pobić swój kolejny re-
kord na danym dystansie, jak również tych, którzy po pro-
stu chcą aktywnie i ciekawie spędzić czas na łonie przyro-
dy. - By wystartować, nie trzeba być supernapieraczem.
Poza tym oczywiście można startować także w parach lub
większych grupach. Zawsze to raźniej i weselej, a wspólne
poszukiwanie punktów może okazać się świetną przygodą
– zachęcają.

Uczestnicy Rajdu Mazowieckie Mini Tropy będą mieli
okazję dokładnie poznać Chojnowski Park Krajobrazowy.
Mimo że tereny te większości osób mogą wydawać się dobrze
znane, organizatorzy zapewniają, że nie będzie nudno. -
Jesteśmy pewni, że nawet osoby, które były tam nie raz, bę-
dą zaskoczone do ilu ciekawych miejsc jeszcze nie dotarły –
przekonują.

Warto się zapisać i opłacić start do końca września – wte-
dy wpisowe jest niższe.

Link do zawodów: http://www.tropy.net oraz
https://www.facebook.com/MazurskieTropy.

Impreza objęta jest patronatem Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Piaseczno oraz dofinansowana jest ze środków gminy
Piaseczno.

Guział spadł z nieba
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zzuuppeełłnniiee nniieezznnaannee oobblliicczzee,, wwyysskkoocczzyywwsszzyy zz ssaammoolloottuu zzee ssppaaddoocchhrroonneemm.. TTeeggoo nniieeccooddzziieennnneeggoo wwyycczzyynnuu ddookkoonnaałł ppoodd eeggiiddąą kklluubbuu SSkkyyDDiivvee,,
lląądduujjąącc ww mmiieejjssccoowwoośśccii CChhrrccyynnnnoo kkoołłoo NNaassiieellsskkaa.. OOppuusszzcczzaajjąącc ppookkłłaadd mmaasszzyynnyy ii pprroossttuujjąącc ssiięę ww ppoowwiieettrrzzuu bbuurrmmiissttrrzz nnaaddeerrwwaałł ssoobbiiee ssttaaww
bbaarrkkoowwyy,, lleecczz mmiimmoo ttoo zzddoołłaałł  oottwwoorrzzyyćć ssppaaddoocchhrroonn ii bbeezzppiieecczznniiee wwyylląąddoowwaaćć,, cchhooćć zzaarraazz ppoo ddookkttnniięęcciiuu zziieemmii mmuussiiaałł sskkoorrzzyyssttaaćć zz ppoommooccyy
ssaanniittaarriiuusszzyy,, kkttóórrzzyy ooddwwiieeźźllii ggoo ddoo sszzppiittaallaa.. WW mmaajjuu GGuuzziiaałł uukkoońńcczzyyłł kkuurrss ssppaaddoocchhrroonnoowwyy..
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Nowy sezon w Galerii ursynowskiego Domu Sztuki SMB „Jary”
nie mógł się lepiej zacząć. Tłum gości zawitał na wernisaż wysta-
wy fotografii Andrzeja Żydaczewskiego, przez licznie przybyłych
przyjaciół zwanego od lat „Dudusiem” – i od lat także mieszkańca
Ursynowa! – p.n. „Afrykańskie safari”. Andrzej, były wieloletni –
świetny! – operator filmowy Telewizji Polskiej, utalentowany foto-
grafik, jest przede wszystkim bardzo sympatycznym, lubianym
człowiekiem. Toteż od razu swoją osobowością stworzył na werni-
sażu rodzinną atmosferę. Podchwycili ją zwiedzający, którzy pod-
chodzili do mikrofonu i opowiadali zabawne anegdotki, związane
z bohaterem wieczoru. O najważniejszym – o zdjęciach – nie zapo-
mniano, bowiem autor tych kapitalnych ujęć pejzaży i zwierza-
ków z Parku Krugera w RPA (plon jego wyprawy w tamte rejony z
jesieni ubiegłego roku) – udzielał dodatkowych wyjaśnień, dzięki
czemu mogliśmy się dowiedzieć np. dlaczego żakarandy w ogóle
nie pachną i czym żywi się likaon.

Warto, aby na „Afrykańskie safari” wybrały się do Domu Sztuki
przy Wiolinowej 14 (stacja metra: Ursynów) klasy szkolne – będą
mieć ładną ilustrację lekcji przyrody.

B A W

W sobotę 27 września na Ursynowie nadzwyczajne wydarzenie
Wiary! Ks. dr. Peter Hocken - apostoł wiary na rzecz Nowej
Ewangelizacji - przyjeżdża na zaproszenie Zgromadzenia
Zakonnego Księży Orionistów, Apostolskiego Ruchu Wiary i
Wspólnoty Chefsiba. 

W parafii Wniebowstąpienia Pańskiego ks. Hocken, katolicki
duchowny brytyjski, mieszkający obecnie w Austrii, opowie o
radosnym głoszeniu Ewangelii. Podczas pierwszej Konferencji
Wiary ks. dr Peter Hocken wygłosi trzy wykłady, przeplatane
panelami dyskusyjnymi i modlitwą. W panelach dyskusyjnych
wezmą udział goście: Paweł Biedziak (rzecznik NIK-u), Paweł
Bochniarz (dyrektor PwC), Jacek Konicki (starszy aspirant Policji),
Paweł Dudek (Prezes Zarządu Wars S.A.), Stanisława Iżyk-
Dekowska (dyrektor Krajowego Biura Alpha), Maciej Wolski
(założyciel Fundacji 24/7), przedstawiciel Wspólnoty Woda Życia.
Podzielą się oni swoim doświadczeniem wiary - w pracy i służbie.

Konferencja otwiera trzyletni cykl spotkań ze znanymi
osobistościami świata wiary, takimi jak Ralph Martin, Charles
Whitehead, Ulf Ekman. Cykl Konferencje Wiary otrzymał
błogosławieństwo ks. kardynała Kazimierza Nycza, ks. kardynała
Stanisława Dziwisza oraz bp. Grzegorza Rysia. 

Program konferencji i zapisy: www.ruchwiary.pl/konferencje.
Konferencje mają charakter odpłatny (35 zł - przelew, 45 zł - w dniu
konferencji).

Stypendia m. st. Warszawy
w 2015 r.

Osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszech-
nianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie
przypominamy, że w środę 15 października br. upływa termin
składania wniosków o przyznanie stypendium na 2015 r. 

Zasady, tryb przyznawania i wysokość stypendiów (w tym
m.in. regulamin oraz wzory formularzy: wniosku i rekomenda-
cji) określa 2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r. Sto-
sowne pliki do pobrania oraz szczegółowe informacje są dostęp-
ne na stronie internetowej m.st. Warszawy:

W projekcie budżetu na 2015 r. Dzielnica Ursynów m.st.
Warszawy zaplanowała środki finansowe (80 000 zł) na stypen-
dia dla osób realizujących przedsięwzięcia i projekty tematycz-
ne w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultu-
ry i opieki nad zabytkami, związane z Dzielnicą Ursynów m.st.
Warszawy czy też adresowane przede wszystkim do jej miesz-
kańców.

Wnioski (wyłącznie w formie papierowej) o przyznanie dziel-
nicowego stypendium należy składać w ursynowskim ratuszu
przy al. KEN 61 w Wydziale Obsługi Mieszkańców - w dniach
i godzinach pracy urzędu (w przypadku doręczenia pocztą, o
dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). 

Mając na uwadze ocenę merytoryczną projektu, osoba wy-
pełniająca formularz wniosku winna zadbać o to, by opis pro-
jektu był dostatecznie szczegółowy i precyzyjny, w tym uwzględ-
niający możliwość publicznej prezentacji (również na stronach
internetowych) efektów zrealizowanego programu stypendial-
nego.

Wyjaśnienia i dodatkowe informacje (od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.30-15.30): Wydział Kultury dla Dzielni-
cy Ursynów m.st. Warszawy, tel. (22) 545 72 45 lub (22) 545
72 46, e-mail: kultura@ursynow.pl

„Duduś” i przyjaciele Konferencji Wiary 
z ks. dr. Peterem Hockenem
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Na terenie Gminy Lesznowola od marca
2013 do czerwca 2014 r. realizowany był
projekt „Poznajmy się – Lesznowola gmi-
ną wielu kultur”. Projekt finansowano
ze środków Europejskiego Funduszu na
rzecz Integracji Obywateli Państw Trze-
cich i Urzędu Gminy Lesznowola. 

Partnerami w projekcie byli Gmina Lesznowo-
la, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Funda-
cja Świat na Wyciagnięcie Ręki oraz Fundacja
Edukacji Międzykulturowej. W ramach projektu
działaniami objętych zostało 120. przedszkola-
ków z gminnych przedszkoli, ok. 2000 uczniów z
gminnych szkół podstawowych oraz 100 nauczy-
cieli, a także ok. 1000 mieszkańców gminy (w
tym osób odwiedzających stronę internetową gmi-
ny, urząd gminy, rodziców dzieci uczęszczających
do szkół i całej społeczności szkolnej). 

Ocena realizacji projektu została zbadana i opi-
sana w raporcie ewaluacyjnym “Raport z ewalu-
acji projektu Poznajmy Się - Lesznowola Gminą
wielu kultur”. Podstawowym wnioskiem, wynika-
jącym z ewaluacji projektu jest bardzo wysoka
ocena i pozytywny odbiór działań merytorycz-
nych projektu. Działaniami projektu były: cykl
szkoleń dla nauczycieli „Kompetencje międzykul-
turowe w wielokulturowej klasie i szkole”, warsz-

taty z zakresu edukacji międzykulturowej dla kas
0-6 SP oraz opracowanie i wydanie poradnika
dla uczniów cudzoziemskich i ich rodziców na te-
mat edukacji w Polsce i szkół znajdujących się na
terenie Gminy Lesznowola. 

Z raportu wynika, że zwłaszcza szkolenia dla na-
uczycieli zostały bardzo wysoko ocenione przez
uczestników projektu. Raport wskazuje, że wpływ
na tak wysoką ocenę miało to, że były one prowa-
dzone przez doświadczone, kompetentne osoby,
przy zastosowaniu aktywnych form pracy oraz
przy użyciu takich narzędzi jak m.in. wymiana
doświadczeń, studium przypadku (analiza kon-
kretnych sytuacji), drama, czy film. Szkolenia po-
prowadziły ekspertki z Fundacji Świat na Wycią-
gnięcie Ręki: Kinga Białek, Michalina Jarmuż oraz
Aleksandra Ośko.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się
opracowany i wydany w ramach projektu porad-
nik dla uczniów i ich rodziców. W poradniku zosta-
ły umieszczone wskazówki dotyczące funkcjono-
wania w polskiej szkole panujących w niej zwycza-
jów i zasad, a także informacji o polskim systemie
oświaty w Polsce i organizacji roku szkolnego. Ro-
dzice z entuzjazmem przyjęli poradnik, który otrzy-
mali na zebraniu szkolnym, a który jest dla nich źró-
dłem informacji o polskim systemie szkolnym. Po-

radnik dostępny jest na stronie Urzędu Gminy,
Fundacji Świat na Wyciągnięcie Ręki (http://swia-
ty.org.pl) oraz Fundacji Edukacji Międzykulturo-
wej (http://www.miedzykulturowa.org.pl). 

Realizacja projektu “Poznajmy się - Lesznowo-
la Gminą wielu kultur” dowiodła po raz kolejny,
że Gmina Lesznowola jest wyjątkowa pod wzglę-
dem zarządzania wielokulturową społecznością
szkolną. Inicjatywa realizacji projektu podjęli pra-
cownicy Urzędu Gminy oraz Zespołu Obsługi Pla-
cówek Oświatowych. W trakcie przygotowania
wniosku o dofinansowanie nawiązano kontakty z
ekspertami-praktykami z dziedziny edukacji kul-
turowej i międzykulturowej. Nawiązano współpra-
cę z organizacjami trzeciego sektora (sektor orga-
nizacji pozarządowych), co wskazuje na chęć
Urzędu Gminy do zawierania partnerstw między-
sektorowych. W wyniku tej współpracy wszystkie
strony realizujące projekt zdobyły nowe unikato-
we doświadczenia i przeszły proces współpracy
międzysektorowej na rzecz społeczności lokalnej.
Zgodnie z raportem ewaluacyjnym, zarządzanie
projektem oraz współpraca wszystkich partne-
rów projektu została oceniona pozytywnie. 

Wyjątkowość Gminy Lesznowola w zakresie
zarządzania wielokulturowością polega na ini-
cjatywie w podejmowaniu działań profilaktycz-

nych. Działania na rzecz wspierania uczniów z
trudnościami edukacyjnymi wynikającymi z róż-
nic kulturowych nie są popularne, bo nie przy-
noszą efektu od razu. Efekty będą widoczne do-
piero za kilka miesięcy, być może nawet za kilka
lat, kiedy uczniowie uczący się w szkołach wielo-
kulturowych wejdą w dorosłe życie, na rynek pra-
cy, w proces decydowania o społeczeństwie. Jeśli
uczeń odbędzie pierwsze lata edukacji w szkole,
w której różnice kulturowe traktowane są jako
korzyść, atut, a nie problem, to w przyszłości bę-
dzie bardziej świadomym obywatelem.

K i n g a  B i a ł e k ,  M i c h a l i n a  J a r m u ż ,  
A l e k s a n d r a  O ś k o

Zabytkowa rezydencja
królewska w Wilanowie
jest miejscem, gdzie zacho-
wana została duża część
naszego dziedzictwa kul-
turowego. 

Wymaga ono przedstawienia
szerszej publiczności w sposób
przystępny i zrozumiały. Taką
rolę spełniają liczne programy
edukacyjne Muzeum Pałacu
Króla Jana III. Dla lepszego zro-
zumienia dawnej sztuki i jej
związków z teraźniejszością pro-
wadzone są także spotkania ar-
tystyczno-edukacyjne – „Zmy-
sły Sztuki”. 

Odbywają się one w historycz-
nej Oficynie Kuchennej na terenie
Muzeum Pałacu w Wilanowie.
Tu mają miejsce wystawy, kon-
certy, spotkania z twórcami… 

Kuratorem cyklu jest Andrzej
Grabowski.

Ostatnie spotkanie w ramach
„Zmysłów Sztuki” było prawdzi-
wą gratką dla fanów malarstwa
i muzyki. Gośćmi Andrzeja Gra-

bowskiego byli: Jacek Maślan-
kiewicz – znany artysta malarz i
Krzysztof Ścierański - najlepszy
polski gitarzysta basowy, muzyk
sesyjny, gitarzysta, kompozytor. 

Chociaż malarstwo i muzyka
posługują się różnymi środkami
wyrazu, artystom udało się zna-
leźć wspólny język, Krzysztof
wskazał na wiele elementów i
pojęć łączących malarstwo i mu-
zykę. Np.: kompozycja, barwa,
kolor, odcień, rytm - odnoszą się
zarówno do obrazów, jak i do
utworów muzycznych. Każdy
akord ma swoją barwę. Każdy
obraz ma swoją barwę nie tylko
tę widoczną, fizyczną, ale także
muzyczną. Np. A-dur – jego zda-
niem - jest w kolorze żółtym.

Artyści dali się poznać, jako
profesjonaliści w swoich dzie-
dzinach, ale też potrafili nawią-
zać dobry kontakt z publiczno-
ścią. Może ze względu na atmos-
ferę Oficyny Kuchennej pozwo-
lili zajrzeć do swojej kuchni – ar-
tystycznej. 

Jacek Maślankiewicz odsłonił
nieco tajników ze swojego
warsztatu twórczego. 

Krzysztof Ścierański zaprezen-
tował kilka ze swoich ulubionych
gitar, z których każda ma swój
niepowtarzalny wygląd, brzmie-
nie i historię. Dał próbkę gry na
każdej z nich. Ciekawym do-
świadczeniem dla uczestników
było zagranie przez niego sma-
ków i kolorów. 

Oczywiście, spotkanie nie mo-
gło się odbyć bez artystycznego
ciastka, które jest nieodłączną
częścią każdego spotkania. War-
to wspomnieć, że za każdym ra-
zem jest to inne ciastko, przygo-
towane według oryginalnej re-
ceptury i pomysłu. Tym razem
była to słodka „ŚcieMa” – od na-
zwisk obu artystów. 

- Cieszy mnie, że wokół
„Zmysłów Sztuki” stworzyła się
pewna społeczność, grupa osób,
które wpisały to wydarzenie w
swój kalendarz, które przypro-
wadzają swoich przyjaciół, zna-
jomych, rodzinę, które z nie-
cierpliwością czekają na kolejne
spotkanie – mówi kurator An-
drzej Grabowski. 

Wystawę obrazów Jacka Ma-
ślankiewicz można oglądać do
21 października w godz. 10:00-
18:00. Muzeum Pałacu Króla Ja-
na III w Wilanowie. Oficyna Ku-
chenna, ul. Kostki Potockiego
10/18.
Te k s t  i  f o t o  M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Przez dwa letnie miesiące
w Sadku Natolińskim od-
bywały się niedzielne pik-
niki pod wdzięczną nazwą
UrsynLove. Jedną z orga-
nizatorek i pomysłodaw-
czyń była Olga Fąfara
działaczka Naszego Ursy-
nowa, kandydatka na
radną i aktywistka.

SSkkąądd ppoommyyssłł żżeebbyy ppiikknniikkii kkuu-
lliinnaarrnnoo-rroozzrryywwkkoowwyy zzoorrggaanniizzoo-
wwaaćć wwłłaaśśnniiee ww SSaaddkkuu NNaattoolliińń-
sskkiimm?? 

Sadek to bardzo klimatyczne
miejsce, stare jabłonki, dużo zie-
leni. Idealne miejsce do spędze-
nia niedzieli z rodziną czy przy-
jaciółmi. Miejsce nie było wybra-
ne przypadkowo, zarząd spół-
dzielni Wyżyny, szczególnie pan
Piotr Makochin bardzo przychyl-
nie odniósł się do pomysłów ku-
linarnych pikników. Sadek to
bardzo fajne miejsce, dziwiło
mnie, że wiele osób, nawet wie-
loletnich mieszkańców Ursyno-
wa, miało problem z jego lokali-
zacją.

KKttoo ggłłóówwnniiee bbyyłł ggoośścciieemm ppoodd-
cczzaass ppiikknniikkóóww??

Najczęściej odwiedzali nas
młodzi ursynowianie z dziećmi
ale także regularnie przychodzi-
li okoliczni mieszkańcy, zarówno
młodsi jak i starsi. Wielu z nich
zabierało swoich czworonoż-
nych przyjaciół. Atmosfera była

bardzo luźna. Koce na trawce,
ławki pod zadaszeniem, chillo-
utowa muzyka no i przede
wszystkim pyszne, zdrowe je-
dzenie. 

PPooddcczzaass oossttaattnniieeggoo ppiikknniikkuu
mmoożżnnaa bbyyłłoo rróówwnniieeżż wwzziiąąćć
uuddzziiaałł ww sszzaaffiinngguu:: sspprrzzeeddaażżyy
sswwooiicchh uużżyywwaannyycchh rrzzeecczzyy,, zzaa-
bbaawweekk lluubb kkssiiąążżeekk.. CCzzyy ttaakkaa ffoorr-
mmaa cciieesszzyyłłaa ssiięę zzaaiinntteerreessoowwaa-
nniieemm UUrrssyynnoowwiiaann??

Muszę przyznać, że nie tylko
mieszkańcy Ursynowa wzięli
udział w szafingu. Podczas roz-
mów ze sprzedawcami okaza-
ło się że niektórzy na Ursynów
przyjechali aż z Tarchomina
czy Żoliborza. Moim zdaniem
pozbycie się niepotrzebnych
ale jeszcze dobrych rzeczy z
naszych szaf to doskonały po-
mysł, żeby dorzucić parę gro-
szy do domowego budżetu. W
znakomitej większości swoje

rzeczy wyprzedawała młodzież
lub dzieci pod okiem doro-
słych. Sądzę, że to świetny spo-
sób, by nauczyć młodsze po-
kolenie przedsiębiorczości. Do-
datkowo, podczas szafingu
zbieraliśmy rzeczy do Domu
Samotnej Matki. Uzbieraliśmy
całą ciężarówkę darów: ubra-
nia, zabawki, ksiązki, odku-
rzacz, wyposażenie kuchni, po-
ściel. Wiele uczestników Ur-
synLove pytało kiedy będzie
kolejna zbiórka i szafing.

II ccoo iimm ooddppoowwiiaaddaałłaaśś??
Lubię kiedy się dużo dzieje.

Chciałabym aby UrsynLove był
cykliczny, nie tylko w Sadku
Natolińskim ale być może tak-
że w Parku przy Bażantarni.
Są to miejsca, gdzie rodziny z
dziećmi mogłyby twórczo spę-
dzać czas. Na UrsynLove
oprócz pysznego jedzenia,
można było wziąć udział w
warsztatach twórczych dla
dzieci, pograć na bębnach, na-
uczyć się tańczyć Zumbę czy
poćwiczyć jogę. Mam wiele do-
brych pomysłów, które mocno
wiąże z Ursynowem. Miesz-
kam tu, pracuję, wychowuje
dziecko. Chcę, aby to miejsce
było jeszcze fajniejsze.

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę ii żżyycczzęę
ssuukkcceessóóww..

RR oo zz mm aa ww ii aa łł  AA rr tt uu rr  SS ii kk oo rr ss kk ii

KKoonnffeerreennccjjaa „„WWiieelloośśćć KKuullttuurr - iinnssttrruummeenntt kksszzttaałłttoowwaanniiaa ppoolliittyykkii mmiięęddzzyykkuullttuurroowweejj ww ssppoołłeecczznnoośśccii llookkaallnneejj””.. UUcczzeessttnniiccyy ppaanneelluu ddyysskkuussyyjjnneeggoo ((oodd pprraawweejj)):: KKiinnggaa BBiiaałłeekk ii MMiicchhaalliinnaa JJaarrmmuużż zz FFuunnddaaccjjii ““ŚŚwwiiaatt
nnaa WWyycciiąąggnniięęcciiee RRęękkii””,, MMaarriiaa JJoollaannttaa BBaattyycckkaa-WWąąssiikk,, wwóójjtt GGmmiinnyy LLeesszznnoowwoollaa,, MMaałłggoorrzzaattaa PPeerrzzyynnaa - ddyyrreekkttoorr ZZSSPP ww MMrrookkoowwiiee,, AAggnniieesszzkkaa ZZaawwaaddzzkkaa zz bbiiuurraa wwoojjeewwooddyy mmaazzoowwiieecckkiieeggoo,, BBeeaattaa SSoobboocciińńsskkaa-
pprrzzeeddssttaawwiicciieell RRzzeecczznniikkaa PPrraaww DDzziieecckkaa oorraazz mmooddeerraattoorr ddyysskkuussjjii pprrooff.. WWaawwrrzzyynniieecc KKoonnaarrsskkii zz UUnniiwweerrssyytteettuu JJaaggiieelllloońńsskkiieeggoo..

1100 wwrrzzeeśśnniiaa bbrr.. ww CCEEiiSS ww MMyyssiiaaddllee odbyła
się konferencja poświęcona realizowanym w
Lesznowoli projektom dedykowanym spo-
łeczności wielokulturowej. Jak do tej pory w
gminie zrealizowano trzy takie projekty : “Moi
sąsiedzi pochodzą z Azji” w latach 2007 - 2008
, “Poznajmy się - Lesznowola gminą wielu
kultur” w latach 2013 - 2014 oraz realizowa-
ny obecnie “Wielokulturowa Szkoła w Gminie
Lesznowola”. 

Poznajmy Się – Lesznowola gminą wielu kultur
Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

Zmysły Sztuki w Wilanowie Niedzielne pikniki UrsynLove
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Sztuka turecka kojarzy się
przeciętnemu Polakowi z
wzorzystymi arabeskami i
ornamentami zdobiącymi
architekturę, którą zwy-
kle można podziwiać pod-
czas wycieczek do Turcji. 

Również związki między Eu-
ropą, naszym krajem i Turcją
najczęściej odnoszą się do cza-
sów Viktorii Wiedeńskiej, czy
późniejszych wyjazdów naszych
rodaków do Turcji w latach 70.
i 80. na handel, co zresztą zbli-
żyło oba narody. Tymczasem
sztuka turecka dziś nie odbiega
w niczym od sztuki europej-
skiej, a zawarte w niej elemen-
ty ludowości jeszcze bardziej
podkreślają związek z kulturą
światową. 

Wystawa Współczesnej Sztu-
ki Tureckiej – od Klasyki do No-
woczesności zdaje się tę tezę po-
twierdzać. Zaprezentowane w
Galerii DAP prace to w większo-
ści obrazy współczesne.

Aykut Tanriseven, Bünyamin
Balamir, Nür Gökbulut to arty-

ści, którzy prezentują obrazy
ekspresyjne, nowoczesne. Cho-
ciaż bardzo różniące się od sie-
bie, jednak mające wspólny mia-
nownik, czyli pozbawione jakie-
goś nachalnego przesłania po-
dejście do formy i koloru. Ob-
razy te są pogodne i przyjemne
w odbiorze. 

Pozostali uczestnicy wystawy,
czyli: Zeki Serbest, Yaşar Çalli,
Elçin Şahal to malarze bliżsi tra-
dycji. Tematami ich prac są pej-
zaże, portrety, czasem jakieś dra-
matyczne wydarzenia. W tej gru-
pie, uwagę przyciąga autopor-
tret Yaşara Çalli, i zimowe pejza-
że Zekiego Serbesta. 

Wystawa jest pokazywana
w różnych miastach europej-
skich. Teraz można ją oglądać
w Warszawie. Niestety, tylko
do 29 września. Warto zoba-
czyć!

Dom Artysty Plastyka, Galeria
DAP, ul. Mazowiecka 11a. 
Te k s t  i  f o t o  M i r o s ł a w  M i r o ń s k i  

Tydzień Kultury i Sztuki
Tureckiej w Warszawie
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Od czasu upadku komuni-
zmu w naszym państwie
bardzo wiele się zmieniło,
niestety, nie zawsze na
lepsze. Niedawno pisałem
o komunikacji kolejowej i
„wspaniałym” przedsię-
biorstwie PKP S.A., które-
go była prezes i wiceprezes
ma pokierować resortem
infrastruktury w rządzie
p. premier Ewy Kopacz. 

Dziś chciałbym zająć się
innym rodzajem ko-
munikacji, a miano-

wicie dalekobieżną komunika-
cją autobusową i jej związkami
z Warszawą. Na skutek, trwają-
cego od lat, procesu uwiądu ko-
munikacji kolejowej rośnie za-
potrzebowanie na dalekobieżną
komunikację autobusową. Zna-
komitym przykładem wyczucia

trendu jest Szkot Brian Souter,
właściciel firmy „Polski Bus”.
Stworzył on firmę dysponującą
wielkimi i nowoczesnymi auto-
busami, ale oferującej także
bezkonkurencyjnie niskie ceny
biletów. Na znacznie mniejszą
skalę działają w Polsce tysiące
drobnych przewoźników, za-
spokajając popyt na podróże
między miastami. Oceniam, że
do Warszawy docierają więk-
sze i mniejsze autobusy około
stu przewoźników. Istniejący w
czasach PRL monopolista (PKS)
dysponował nie tylko taborem
i zapleczem remontowym, ale
także miejscami, które z pew-
ną przesadą nazywano dwor-
cami autobusowymi. Był tam
zazwyczaj jakiś dach, niekiedy
nawet ogrzewane pomieszcze-
nia oraz mniej, czy bardziej pry-
mitywne zaplecze sanitarne.
Był to standard typowy dla Pol-
ski Ludowej, mimo wszystko ist-
niało  jednak jakieś zaplecze dla
podróżnych.

Wzwiązku z faktem, iż
na rynku działają
setki firm, praktycz-

nie żadnej z nich (być może
oprócz „Polskiego Busa”) nie stać
na wydzierżawienie placu oraz
wybudowanie zaplecza dla pasa-
żerów. Niekiedy taką funkcję peł-
nią ocalałe z pogromu „dworce”

PKS-u, ale jest ich obecnie sto-
sunkowo niewiele. Przewoźni-
cy wykorzystują więc wybrane
miejsca w miastach, gdzie za-
trzymują swoje pojazdy i gdzie
zbierają się podróżni. Bodajże
największym miejscem tego ty-
pu w Warszawie jest Plac Defilad
przed Pałacem Kultury i Nauki w
centrum stolicy. Na placu tym –
na który wjazd jest płatny - śred-
ni stoi 20 – 30 busów i busików,
czekając na ustaloną w rozkła-
dzie godzinę odjazdu. Nie ma tu
żadnego zadaszenia, a kilka ła-
wek pod dawną trybuną honoro-
wą spełnia funkcję poczekalni
dla podróżnych. Kiedy jest ładna
pogoda, to nie ma problemu, ale
proszę sobie wyobrazić jesienną
szarugę i skulonych ludzi
czekających na autobus pod go-
łym niebem, bo na tym obszer-
nym placu praktycznie nie ma
nawet drzew.

Prawie każdego dnia
obok „bezdomnych” po-
dróżnych przechodzą

pracownicy Urzędu m. st. War-
szawy mający swoje biura w
PKiN, ale przede wszystkim sto-
łeczni radni na posiedzenia Ra-
dy Miasta lub jej komisji. Nie sły-
szałem (przynajmniej nie dotar-
ła do mnie taka informacja), aby
ktoś podniósł problem podróż-
nych koczujących pod gołym nie-

bem w centrum stolicy. Ci po-
dróżni, to w znacznej części
mieszkańcy Warszawy udający
się w Polskę, ale chyba częściej
przyjezdni, którzy mieli do zała-
twienia w stolicy jakieś sprawy,
byli z wizytą u rodziny lub przy-
jechali na zakupy. 

Można śmiało założyć,
że zdecydowana
większość z nich nie

płaci podatków w naszym mie-
ście, ale korzystając z warszaw-
skiej gastronomii, lub dokonu-
jąc zakupów w jakimś procen-
cie wpływa na obroty tych
przedsiębiorstw, których pra-
cownicy płacą podatek docho-
dowy od osób fizycznych (PIT),
a firmy – podatek dochodowy
od osób prawnych (CIT). Gmina
m. st. Warszawy z mocy prawa,
jest w znacznym procencie bene-
ficjentem tych (państwowych)
podatków. W 2013 r. podatki te
stanowiły prawie 41% docho-
dów własnych Warszawy. Pomi-
jając już to, że stolica jest, a raczej
powinna być wzorcem rozwią-
zań cywilizacyjnych oraz wzor-
cem postępowania dla innych
miast, Warszawa przyjmując go-
ści – pośrednio (przez PIT i CIT)
- zwiększa swoje dochody. Nie
dopłaca więc do podróżnych, a
wręcz zyskuje. Biorąc powyższe
pod uwagę uważam, iż stan

„dworca autobusowego” na Pla-
cu Defilad kompromituje nasze
miasto. 

WXXI wieku w stolicy
dużego europejskie-
go państwa tego ty-

pu sytuacja jest cywilizacyjnym
skandalem. To po prostu nie-
ludzkie, aby tysiące podróżnych
– wprawdzie pośrednio – skazy-
wać na taką poniewierkę. W wie-
lu mniejszych miejscowościach
tamtejsi włodarze potrafili roz-
wiązać problem, natomiast w
Warszawie od lat trwa prowi-
zorka i nie ma nadziei na huma-
nitarne i perspektywiczne roz-
wiązanie kłopotów podróżnych
korzystających z dalekobieżnej

komunikacji autobusowej. Wło-
darzom naszego miasta najwy-
raźniej brakuje empatii w sto-
sunku do podróżnych. Uważam,
że tak długo, jak ktoś z najwyż-
szych władz miasta nie będzie
musiał skorzystać z „Dworca Au-
tobusowego - Pałac Kultury i Na-
uki”, tak długo żadna komórka
organizacyjna Urzędu m. st.
Warszawy nie kiwnie nawet pal-
cem w tej sprawie.

Niestety!
D r  h a b .  L e c h  K r ó l i k o w s k i

AAuuttoorr jjeesstt pprrzzeewwooddnniicczząąccyymm
RRaaddyy DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww,, cczzłłoonn-
kkiieemm ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa „„NNaasszz UUrrssyy-
nnóóww””,, ddzziiaałłaacczzeemm WWaarrsszzaawwsskkiieejj
WWssppóóllnnoottyy SSaammoorrzząąddoowweejj..

W niedzielę 21 września na terenie Domu Dziecka nr 10 w Pyrach
odbył się piknik dla wychowanków tej placówki, w którym wzięli
udział motocykliści z klubu Black Falcon i piaseczyńscy artyści. Głów-
ną atrakcją imprezy były wspaniałe motory i możliwość przejażdżki
nimi. Dla wszystkich uczestników pikniku przygotowano smaczny
posiłek z grilla oraz sałatki, napoje i słodycze. Swój talent wokalno- in-
strumentalny zaprezentowali młodzi artyści z Piaseczna: gimnazjalist-
ka Natalia Zaręba, Witek Mikołajczuk i gitarzysta rockowy Mateusz Sto-
larczyk. Na zakończenie koncertu przeboje zespołu The Beatles zagra-
li Paweł Adamus i Leszek Lubański. Impreza w Pyrach, którą zorgani-
zował mieszkaniec Piaseczna Grzegorz Rowiński, dzięki udziałowi mo-
tocyklistów i artystów sprawiła dzieciakom bardzo dużo radości i do-
starczyła niezapomnianych wrażeń. Te k s t  i  f o t o :  C e z a r y  S o t e k

Pożegnanie lata
w Pyrach

Kiedyś trybuna honorowa prominentów PRL, dziś dworzec autobusowy pod chmurką

Wstyd Warszawy na placu Defilad



9

W czasie niedawnego spo-
tkania nieformalnego Ze-
społu ds. Walki z Hałasem,
któremu przewodniczył
radny Paweł Lenarczyk,
podsumowaliśmy niemal
dwuletni okres konsultacji
związanych z narastają-
cym problemem hałasu
komunikacyjnego, prze-
mysłowego i lotniczego. 

Jednym z głównych poru-
szanych zagadnień był
hałas komunikacyjny,

gdyż oddanie do użytku trasy
ekspresowej S-2, kończącej się
na Ursynowie, spowodowało po-
wstanie nowej sytuacji komuni-
kacyjnej w tej części Warszawy.
Zespół zrzesza grupę mieszkań-
ców, cykliczne spotykającą się w
celu wymiany informacji na te-
mat hałasu. W spotkaniach
uczestniczą również przedsta-
wiciele instytucji odpowiadają-
cych za komunikację i koordy-
nację ruchu w mieście. Jednym
z kluczowych było spotkanie z
E. Weinzieher koordynatorem
Zespołów Ratownictwa Medycz-
nego Wojewódzkiej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego i Transpor-

tu Sanitarnego MEDITRANS
oraz przedstawicielami prywat-
nej firmy FALCK.

Wtrakcie spotkania
omówiono kwestie
nadmiernego włą-

czania sygnałów dźwiękowych
przez karetki pogotowia, zasta-
nawiano się jakie są przyczyny
takiego stanu i wynikające z tego
powodu zagrożenia dla zdrowia.
Szczególnym problemem okaza-
ły się wyjazdy karetek do osób
przewlekle wzywających karetki,
w stanach nietrzeźwości oraz fakt
braku zapłat za tego typu akcje.
Dodatkowym problemem oka-
zały się choroby słuchu pracow-
ników pogotowia, którzy -w efek-
cie- najbardziej cierpią z powodu
nadmiernie włączanych syren.
Bezsensowne przepisy, które
obowiązywały do ubiegłego ro-
ku, przerzucały całą odpowie-
dzialność w zakresie używania
sygnałów dźwiękowych na kie-
rowców karetek. Nic dziwnego,
że uruchamiali je przy każdej
nadarzającej się okazji. 

Wodróżnieniu od tej
sytuacji, pracownicy
firmy FALCK, w

oparciu o własny regulamin,
konsultowali włączanie syren
dźwiękowych, ze swoimi koor-
dynatorami, którzy oceniając
stopień zagrożenia, rejon mia-
sta, wspólnie z zespołami ratow-
niczymi, decydowali o zastoso-
waniu syren lub tylko sygnali-
zacji świetlnej. Administracja
FALCK-a , dążąc do realizowa-
nia społecznej odpowiedzialno-
ści wobec mieszkańców, zdawa-

ła sobie sprawę z problemu szko-
dliwości hałasu dla mieszkań-
ców. W wyniku spotkań, wymie-
niono się regulaminami i infor-
macjami, dotyczącymi najlep-
szych praktyk w stosowaniu sy-
gnalizacji dźwiękowej w mieście.

Społeczny zespół prowa-
dził analizę zagrożeń sto-
licy w zakresie łamania

norm związanych z przekracza-
niem hałasu. Dane dotyczące sto-
licy okazały się fatalne. Według
Biura Analiz i Dokumentacji Kan-
celarii Senatu, Warszawa okaza-
ła się najbardziej narażonym na
hałas miastem w Polsce i to w za-
kresie hałasu całodobowego, jak
również nocnego. Według Euro-
pejskiej Agencji Środowiska
(EEA) w zakresie oddziaływania
hałasu powyżej 55 dB, jest drugą
po Bratysławie najgłośniejszą sto-
licą europejską. 

Analizie poddano rów-
nież raporty medycz-
ne, gdyż hałas powyżej

70 dB , został uznany za środo-
wiska medyczne, za trwale
uszkadzający narządy słuchu
człowieka. Szczególnie niebez-
pieczne okazały się też schorze-
nia układu nerwowego, w tym
negatywne oddziaływanie hała-
su na zasypianie i wypoczynek
mieszkańców. Hałas jest jednym
z głównych czynników powodu-
jących zawały serca, choroby
układu krążenia, nadciśnienie,
zaburzenia pracy żołądka, wrzo-
dy żołądka, wreszcie uszkodze-
nie słuchu, głuchotę, szumy
uszne. Raport wydany przez sto-
łeczny ratusz, ukazał średnią

zgonów w wyniku zawałów o
280 osób większą rocznie w
Warszawie niż w innych podob-
nych aglomeracjach Polski.
Śmiertelność z tego powodu by-
ła wysoka, szczególnie w dzielni-
cach o nasilonym hałasie komu-
nikacyjnym. Inny dokument
ukazał problem warszawskich
uczniów z wykrytym zaburze-
niem słuchu, który wskazywał,
że w okresie dojrzewania ponad
10 procent dzieci ma uszkodzo-
ny słuch. Największy tego typu
problem występuje na Pradze
Południe i Północ, Ochocie i
Śródmieściu, czyli w dzielnicach,
w których współczynniki zgo-
nów w wyniku chorób układu
trawiennego( jedną z przyczyn
tych chorób jest nadmierny ha-
łas) są również najwyższe. Ra-
porty z ratusza nie ukazują cho-
rób narządu słuchu u dorosłych.
Po prostu je pominięto.

Społeczny zespół analizo-
wał również sytuację ko-
munikacyjną w Dolinie

Służewieckiej, Puławskiej, Al.
KEN, Rosoła oraz na Ursynowie.
Innowacyjne pomysły związane
z opanowaniem sytuacji komu-
nikacyjnej w rejonie dzielnicy,
były przekazywane do Komisji
Architektury, Budownictwa,
Rozwoju i Ekologii, której wice-
przewodniczącym jest radny Pa-
weł Lenarczyk. Analizowano
metody uspokojenia ruchu sa-
mochodów, a liczne wypadki, w
tym śmiertelne, były stałym ele-
mentem pobudzającym do dzia-
łania. Większość inicjatyw była
jednak blokowana przez Zarząd

Dróg Miejskich, który „nadzoru-
je” główne arterie Ursynowa. Ja-
ko jeden z paradoksów „działa-
nia” tej pamiętającej czasy lat
80-tych, instytucji, była reakcja
na interpelację pisemną radnego
P. Lenarczyka, w sprawie usta-
wienia tablicy informacyjnej dla
pojazdów TIR, w języku angiel-
skim i rosyjskim, o obowiązują-
cym całodobowym zakazie ich
przejazdu przez Warszawę!!!
Wielu kierowców łamie ten za-
kaz, szczególnie w nocy, a po-
ruszanie się takiego masywnego
obiektu, załadowanego towara-
mi, z prędkością 90 km/h gene-
ruje hałas 80 dB!!! Radny do dziś
nie doczekał się odpowiedzi, mi-
mo, iż minęło 9 miesięcy od mo-
mentu wysłania interpelacji.

ZDM również odmówił
wprowadzenia zakazu
wjazdu dla TIR-ów w

nocy, w rejonie TESCO, gdyż
uznał, że noc jest najlepszym
okresem dla dostaw na Ursyno-
wie. Społeczny zespół prowadził
również kampanie uświadamia-
jącą na temat nadmiernego hała-
su w spółdzielniach mieszkanio-
wych. Bardzo aktywną postawę
wykazuje w tym zakresie SBM
Stokłosy, która włączyła się w
działania dotyczące hałasu ko-
munikacyjnego i lotniczego.
Równocześnie Wspólnota Miesz-
kaniowa z bloku Zaruby 9, pro-
wadzi prawdziwą wojnę „polsko-
-angielską” w sprawie hałasu i
rozładunków nocnych w TESCO. 

Działania konsultacyjne
zespołu przyniosły du-
że efekty w poprawie

klimatu akustycznego dzielni-
cy. Zmalała ilość włączanych sy-
gnałów dźwiękowych przez ka-
retki, jeśli tego nie wymagała
nagła sytuacja. Szczególnie do-
cenić można ciszę w piątki, so-
boty i niedziele. Co ważne do
poszanowania klimatu aku-
stycznego dzielnicy Ursynów,
przyłączyły się również prywat-
ne korporacje transportu me-
dycznego. Nieco uspokoił się
nielegalny tranzyt TIR-ów, mi-
mo że nocne ich przejazdy nadal
są intensywne. 

Niestety są też sprawy
niezałatwione. Pisma
kierowane przez SBM

Stokłosy do Inspekcji Ruchu
Drogowego w Radomiu, której
podlega rejon Ursynowa, nie
przyniosły właściwego efektu.
W Dolinie Służewieckiej i
wzdłuż Puławskiej nadal trwa
nocna anarchia TIR. Nie rozwią-
zano też w sposób całościowy,
problemu Al. KEN. Powtarzają-
ce się ostatnio wypadki, udo-
wodniają brak chęci rozwiąza-
nia problemu, a może przygoto-
wania merytorycznego ZDM i
służb porządkowych. Giną lu-
dzie, liczba kolizji i wypadków
wzrasta. Nie udało się też od-
dzielić mieszkańców od nad-
miernego hałasu, choćby pro-
wadząc intensywne nasadzenia
drzew i krzewów wzdłuż naj-
bardziej narażonych na hałas
miejsc. I wreszcie moja osobista
porażka, brak radaru w Dolinie
Służewieckiej. Jego ustawienia
odmówiła…policja.

P i o t r  B a r c z a k

Budowa ul. Nowokabac-
kiej – urzędnicy miejscy
udają, że nie ma proble-
mu. Mieszkańcy mówią:
jest problem, brak logiki.

Na wniosek klubu rad-
nych „Nasz Ursynów”
w dniu 17 września br.

odbyło się posiedzenie trzech ko-
misji, które zostało poświęcone
połączeniom drogowym pomię-
dzy Ursynowem i Wilanowem.
Spotkanie zostało zorganizowa-
ne w związku z uchwałą Rady
Warszawy z czerwca tego roku,
na podstawie której wreszcie po
wielu latach wpisano do Wielo-
letniej Prognozy Finansowej
Warszawy (WPF) budowę aż
trzech połączeń drogowych po-
między dzielnicami. Władze
miasta w pierwszej kolejności
chcą aby wybudowano ul. No-
wokabacką (łącznik po stronie
Ursynowa nazywa się ul. Ro-
snowskiego). Następnie miała-
by być realizowana budowa ul.
Branickiego (odchodzi od ul.
Płaskowickiej) w kierunku mia-
steczka Wilanów, a dopiero na
samym końcu po odległym 2020
r. miałaby rozpocząć się prace
nad ul. Ciszewskiego-bis. 

Spotkanie komisji zostało
zorganizowane, ponie-
waż jako radni Ursyno-

wa nie zgadzamy się z decyzją
władz miasta, która nie była w
żaden sposób konsultowana z

władzami dzielnicy Ursynów
(zarządem i radą dzielnicy).
Uważamy, iż jest to sprzeczne z
ideą samorządności. Nie bez
znaczenia pozostaje fakt, że od
początku tej kadencji wniosko-
waliśmy aż 8 razy do władz mia-
sta aby ul. Ciszewskiego-bis zo-
stała wpisana do WPF i do bu-
dżetu miejskiego. Niestety te
apele nic nie dały, władze miasta
wolą wybudować połączenie Ur-
synów-Konstancin Jeziorna, niż
długo oczekiwaną drogę pomię-
dzy Ursynowem i Wilanowem.
Wystarczy spojrzeć na mapę i od
razu widać, że planowane przez
władze miasta połączenie dro-
gowe praktycznie nie rozwiązu-
je żadnego problemu komuni-
kacyjnego, bo aby dojechać np.
do Pałacu Wilanowskiego, rów-
nie dobrze można by pojechać
Al. Wilanowską i podróż zajęła-
by za pewnie mniej więcej tyle
samo czasu co planowaną No-
wokabacką, bo to połączenie jest
praktycznie poza centrum Wi-
lanowa. 

Nie sprzeciwiamy się w
ogóle budowie ul. No-
wokabackiej i Rosnow-

skiego, ale uważamy, iż jej budo-
wa będzie miała sens jedynie
wtedy, gdy w pierwszej kolejno-
ści zrealizowane zostaną ulice
Ciszewskiego Bis i Płaskowickiej.
Takie rozwiązanie zapewni har-
monijny rozwój komunikacji w
dzielnicy i rozłoży równomier-
nie ruch. W innym przypadku
Kabaty i Natolin czeka perspek-
tywa uciążliwego, nieograniczo-
nego tranzytu i permanentnego
zakorkowania wszystkich dróg
w tej części Ursynowa. Jest dla
nas niezrozumiałe, jak władze
miasta nie mogą zauważać tych
argumentów i obstają przy naj-
gorszym dla mieszkańców roz-
wiązaniu. 

Dodatkowo realizacji ul.
Ciszewskiego-bis jest
poważnie zagrożona.

Pod koniec 2011 r. został uchwa-
lony miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla
rejonu ul. Nowoursynowskiej,
który przewidywał przedłuże-
nie ul. Ciszewskiego w stronę
Wilanowa. Natomiast w 2012 r.
wojewódzki sąd administracyj-
ny unieważnił część planu dla

działki znajdującej się w liniach
rozgraniczających planowanej
drogi. Obecnie trwa dla tego
miejsca procedura wydawania
pozwolenia na budowę. Urząd
nie może nie wydać pozwole-
nie, jeżeli ktoś będzie spełniał
wszelkie ustawowe przesłanki.
Dodatkowo istnieje zagrożenie,
iż osoby starające się o wydanie
pozwolenia, mogą rościć od sa-
morządu warszawskiego od-
szkodowania. Dlatego trudno
zrozumieć, dlaczego władze
miasta ignorują te fakty i odkła-
dają inwestycję na przyszłość, a

w przyszłości może ona nigdy
nie dojść do skutku. 

Zarząd Dzielnicy w 2012
r. zlecił wykonanie ana-
lizy kosztów i korzyści

z wybudowania ul. Ciszewskie-
go. Z tej analizy wynika, że przy-
jęcie tego rozwiązania jest tańsze
(biorąc pod uwagę obecne wyli-
czenia władz Warszawy). Cał-
kowita budowa ul. Nowokabac-
kiej wraz z ul. Rosnowskiego,

Relaksową, przebudową skrzy-
żowania ul. Rosoła i Wąwozo-
wej i poszerzenie odcinka ul. Ro-
soła to naszym zdaniem koszt
powyżej 100 mln zł, podczas gdy
ul. Ciszewskiego-Bis to wydatek
z kasy miejskiej około 60 mln zł
(40 mln złotych to raczej spora
różnica). Dodatkowo argumen-
ty urzędników warszawskiego
ratusza, którzy twierdzą, że in-
westycja Ciszewskiego-Bis nie
jest tak dobrze przygotowane
pod kątem dokumentacji jak ul.
Nowokabacka są strzałem we
własne kolano. Od 4 lat Ursy-

nów zabiega o wybudowanie ul.
Ciszewskiego -Bis, miasto nie ro-
bi nic, nie podejmuje żadnej ak-
tywności w kierunku przygoto-
wania tej inwestycji, jednocze-
śnie „po cichu” przygotowuje ul.
Nowokabacką, wykupuje grun-
ty i robi projekty. I nagle stawia
nas przed faktem dokonanym:
budujemy ul. Nowokabacką bo
jest gotowa cała dokumentacja.
Pytamy: Dlaczego przez 4 lata

nie wykonano tego samego z
przygotowaniem ul. Ciszewskie-
go? Odpowiedzi brak. Proszę pa-
miętać, że dzielnica nie posiada
własnych środków finansowych
na tak duże inwestycje, one są
przyznawane przez Radę War-
szawy. 

Miasto jest głuche na
nasze apele, lekcewa-
ży nas do tego stop-

nia, że pomimo zaproszeń na ko-
misje, na spotkaniach nie poja-
wia się nikt z Biura Rozwoju Mia-
sta. Urzędnicy odpowiedzialni
za decyzje w tej sprawie nie znaj-

dują dla nas czasu, tak było w
2012 roku , tak też stało się teraz
17 września. Podczas tego spo-
tkania chcieliśmy zadać podsta-
wowe pytania: dlaczego przez 4
lata nie przygotowano doku-
mentacji dla ul. Ciszewskiego-
–Bis, dlaczego nagle ul. Nowoka-
backa stała się priorytetem, dla-
czego taka bezsensowna kolej-
ność. Niestety nie mieliśmy ko-
mu zadać tych pytań. Obecni na
spotkaniu Panowie z Dyrekcja
Biura Drogownictwa, którym
dziękujemy za przybycie na po-
siedzenie komisji, nie byli w sta-
nie przedstawić wszystkich in-
formacji i udzielić odpowiedzi
na nasze pytania, z prostej przy-
czyny nie byli adresatem więk-
szości z nich. Dialog z miastem
na temat połączeń dwóch dziel-
nic nie jest możliwy, bo miasto
ewidentnie lekceważy nie tylko
stanowisko zarządu dzielnicy i
rady ale także ignoruje w ten
sposób mieszkańców Ursynowa,
którzy są zdania, że odwrócenie
kolejności inwestycji jest jedy-
nym sensownym rozwiązaniem
problemów komunikacyjnych
dzielnicy. 

Przypominamy, że pro-
wadzimy akcję zbiera-
nia podpisów pod pety-

cją, wzywającą władze miasta
do zmiany zapisu o kolejności
wykonania połączeń między Ur-
synowem i Wilanowem. 

http://www.petycjeonli-
ne.com/nie_dla_nowokabac-
kiej_tak_dla_ciszewskiego-bis
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Budowa ul. Nowokabackiej – brak logiki

Społeczny sposób na duszenie hałasu
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LOTTO Poland Bike Mara-
thon, cykl wyścigów orga-
nizowany przez Grzegorza
Wajsa, pierwszy raz w hi-
storii zawitał do Konstan-
cina-Jeziorny, jedynego
uzdrowiska na Mazowszu.

Debiut okazał się nie-
zwykle udany. Kolo-
rowe kolarskie mia-

steczko znajdowało się w prze-
pięknym Parku Zdrojowym, w
otoczeniu amfiteatru i tężni so-
lankowych. Dopisała słoneczna
pogoda, a frekwencja, jak na
debiut, była wręcz znakomita.
Na starcie jedenastego już eta-
pu tegorocznego LOTTO Po-
land Bike Marathon stanęło aż
800 miłośników jazdy na rowe-
rach górskich. Były też gwiazdy
największego formatu. Z ama-
torami MTB na trasę w Kon-

stancinie-Jeziornie ruszyli
uczestnicy igrzysk olimpijskich
- jeden z najlepszych kolarzy
szosowych sprzed lat Dariusz
Baranowski oraz Magdalena
Sadłecka, medalistka mi-
strzostw świata i Europy w ko-
larstwie górskim.

Na najdłuższej trasie
MAX (64 km) najszyb-
szy okazał się Damian

Walczak (MTB Silesia), minimal-
nie przed Arkadiuszem Jusiń-
skim (Renault Eco2 Team) i To-
maszem Szalą (Airbike.pl Rocky
Mountain). Formą błysnął też
Dariusz Baranowski (w barwach
Danielo Sportswear), zajmując
wysokie 19 miejsce w klasyfika-
cji generalnej i doskonałe dru-
gie - w swojej kategorii wieko-
wej. Wśród kobiet zwyciężyła
Katarzyna Różycka (Rozycky Te-

am), która wyprzedziła Katarzy-
nę Pakulską (SK Bank Team) i
Izabelę Pazynę (Komobike
Scott). Faworytka, wcześniej nie-
pokonana w LOTTO Poland Bi-
ke Marathon, Urszula Luboiń-
ska (BDC Retro MTB Team) tym
razem była czwarta.

Na dystansie MINI (34
km) pierwszy na me-
cie zameldował się Mi-

chał Kostrzewa (TRW Cloudwa-
re Team). Za nim finiszowali Jan
Czapliński i Marek Długołęcki
(obaj Komobike Scott). Rywali-
zację kobiet, już czwarty raz z
rzędu, wygrała Izabela Macut-
kiewicz (SK Bank Team). Dru-
ga była Magdalena Dąbrowska
(New Age Fitness SklepRowero-
wy.pl), a trzecia Olga Niewia-
rowska (Trek Gdynia). Magdale-
na Sadłecka (Fundacja Teraz

Twój Ruch Racing Team) uplaso-
wała się na 10 pozycji w klasyfi-
kacji generalnej i trzeciej w swo-
jej kategorii wiekowej.

Na trasie FAN (9 km)
uczniowie i uczenni-
ce szkół podstawo-

wych ścigali się w otwartych
mistrzostwach Konstancina-Je-
ziorny w kolarstwie górskim.
Wśród chłopców zwyciężył Ma-
teusz Jakubiuk (MTB Między-
rzec Podlaski), tuż przed Kac-
prem Szabłowskim (KK24h
Ostrołęka) i Dominikiem Ku-
charkiem (RKS Family Active).
W gronie dziewcząt triumfowa-
ła Aleksandra Lach (UKK Hu-
ragan Wołomin), przed Mają
Płończyk (Oriflame Cycling Te-
am) i Kingą Matuszewską (UKK
Huragan Wołomin). W Mini
Crossie na terenie Miasteczka

Poland Bike jeździły też dzieci w
wieku 2-4 i 5-6 lat. 

Wrywalizacji druży-
nowej triumfował
TRW Cloudware Te-

am, przed New Age Fitness Skle-
pRowerowy.pl i Mybike.pl. Kla-
syfikację rodzinną wygrali La-
chowie, przed Pomorskimi i Mi-
chalczykami. W punktacji
Omnium Poland Bike prowadze-
nie wśród mężczyzn zachował
Kamil Kuszmider (TRW Clo-
udware Team). Drugi jest Arka-
diusz Jusiński (Renault Eco2 Te-
am), a trzeci Ireneusz Kowalski
(Super Drob Bike Team). W gro-
nie kobiet liderką pozostała Ka-
tarzyna Skura (Kolarski.eu Te-
am). Drugą lokatę zajmuje Alek-
sandra Świątek (IBOX Gravitan
MTB Team), a trzecią Marta Sza-
łaj (Polonia Warszawa MTB).

Finałem imprezy była efek-
towna dekoracja na sce-
nie amfiteatru w Parku

Zdrojowym z udziałem burmi-
strza Konstancina-Jeziorny Kazi-
mierza Jańczuka, organizatora
zawodów Grzegorza Wajsa oraz
kolarskiego mistrza Dariusza Ba-
ranowskiego. XI etap LOTTO Po-
land Bike Marathon został zorga-
nizowany przy współpracy z Urzę-
dem Miasta i Gminy Konstancin-
-Jeziorna. Kolejne kolarskie emo-
cje w niedzielę 28 września w Ja-
sienicy w powiecie Ostrów Mazo-
wiecka. Tam odbędzie się przed-
ostatni, XII etap LOTTO Poland
Bike Marathon 2014. Później już
tylko Wielki Finał, 12 październi-
ka w warszawskim Wawrze.

WWiięęcceejj nnaa wwwwww..ppoollaannddbbiikkee..ppll
ii wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//PPoo-
llaanndd..BBiikkee..MMaarraatthhoonn

LOTTO Poland Bike Marathon z udziałem kolarskich gwiazd

Świetny debiut Konstancina-Jeziorny

Warsaw Judo Open to naj-
większy turniej tej
dyscypliny w Polsce i jeden
z największych w Europie.
Bierze w nim udział mło-
dzież w wieku 11 – 20 lat.
Tegoroczna edycja zawo-
dów odbędzie się w week-

end, 27-28 września w ha-
li Torwar I (ul. Łazienkow-
ska 6a).

Tegoroczny Warsaw Judo
Open odbędzie się już po raz 16.
Jak przewidują organizatorzy w
tym roku w zawodach weźmie
udział około 1200 judoków i ju-

doczek z 20 państw. W 2013 ro-
ku w WJO wystartowało 1111
zawodników obu płci z 20
państw i aż 206 klubów.

Podobnie jak w latach ubie-
głych turniej prowadzony będzie
całkowicie elektronicznie, z wy-
korzystaniem programu Judo-
Shiai, na 9 matach. Każdy za-
wodnik otrzyma identyfikator z
kodem kreskowym, którym bę-
dzie legitymował się zarówno
podczas weryfikacji wagi, jak i
przed każdą z walk. Wszystkie
potyczki będą rejestrowane
przez kamery, obsługiwane
przez sędziów klasyfikatorów, a
wyniki oraz transmisja video z
walk medalowych będą dostęp-
ne on-line na stronie turnieju.

Turniej prowadzony jest we-
dług najwyższych europejskich
standardów, dzięki czemu stał
się turniejem kwalifikacyjnym
do kadr narodowych dla zawod-
ników z Estonii, Litwy, Łotwy i
Polski. 

Widownia hali Torwar I ma
ponad 4800 miejsc, dzięki cze-
mu każdy z sympatyków spor-
tów walki, będzie mógł w kom-
fortowych warunkach podziwiać
zmagania najlepszych młodych
judoków. Wstęp na zawody jest
bezpłatny.

Głównym organizatorem tur-
nieju jest Uczniowski Klub Judo
„Ryś”, a współorganizatorami są
Centralny Ośrodek Sportu – Tor-
war i Warszawsko-Mazowiecki
Związek Judo. 

WWiięęcceejj iinnffoorrmmaaccjjii nnaa ssttrroonniiee::
hhttttpp::////wwwwww..wwjjoo..oorrgg..ppll// 

Program „Brydż 60+” re-
alizowany będzie od paź-
dziernika do grudnia
2014 r. przez Sekcję Bry-
dża Sportowego NOK, któ-
remu patronuje P.Z.B.Sp.,
Ministerstwo Pracy, PZU,
a w jakimś stopniu spon-
soruje Unia Europejska! 

Inaugurujące spotkanie odbę-
dzie się w nowo otwartej siedzi-
bie Warszawskiego Związku
Brydża Sportowego przy ul. Po-
linezyjskiej 10, w dniu 3 paź-
dziernika o godz. 18.00. W spo-
tkaniu, oprócz uczestników i re-
alizatorów, zapowiedzieli swój
udział przedstawiciele Urzędu
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawa, prezesi Spółdzielni
Mieszkaniowych, utytułowani
arcymistrzowie, mistrzowie
świata, Europy i Polski z Janu-

szem Połciem i Ireną i Janem
Chodorowskimi na czele!!!

Wykład inaugurujący realiza-
cję całego cyklu zajęć pt. „A mo-
że partyjkę brydża? – Jak dbać o
dobrą pamięć u seniora”, wygło-
si dr nauk medycznych Magda-
lena Gugała-Iwaniuk, neurop-
sycholog, specjalista w zakresie
diagnozowania poznawczego i
emocjonalnego, w tym zaburzeń
pamięci, pracownik 1. Kliniki In-
stytutu Psychiatrii w Warszawie
oraz Poradni Psychogeriatrii i
Zaburzeń Pamięci przychodni
psychiatryczno-psychologicznej
NZOZ Centrum DIALOG miesz-
czącej się na Ursynowie!

Wykłady będą mieli również:
Janusz Połeć, Jan Chodorowski i
Arkadiusz Ciechomski. Pozosta-
ła część „Programu” będzie re-
alizowana w siedzibie Sekcji Bry-

dża w NOK przy ul. Na Uboczu 3
– w każdy pierwszy i trzeci piątek
miesiąca od godz. 17.00-19.00 i
w każdy drugi i czwarty czwar-
tek miesiąca od godz. 11.00-
13.00. Uczestnicy zajęć otrzymu-
ją podręcznik do nauki gry w bry-
dża przysłany przez Krajowego
Koordynatora programu „Brydż
60 +” Marka Małysa z Gdańska!

Organizatorzy przyjmują jesz-
cze zapisy – tel: 22/6486581,
509578284, 608295266,
506831165, 503027444. Stani-
sław Wzorek.

Brydżyści wznawiają rywali-
zację o Puchar Burmistrza

VIII Turniej Brydża Sportowe-
go w ramach Mistrzostw Ursyno-
wa rozegrany zostanie we wto-
rek 30 września o godz. 17.45 w
NOK (ul. Na Uboczu 3). Zapisy u
sędziów prowadzących zawody.

Warsaw Judo Open na Torwarze Sekcja Brydża Sportowego NOK

Mate na macie... Program Brydż 60+

FOTO LECH KOWALSKI
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To będzie w niedzielę 28 września wielkie święto biegaczy Warszawy. Legion mara-
tończyków wystartuje o 9.00 z Mostu Poniatowskiego, by po obiegnięciu miasta do-
trzeć do mety na Stadionie Narodowym.

Organizatorzy – z dyrektorem Markiem Troniną na czele – wybrali najbardziej malowniczą trasę,
jaką można znaleźć w Warszawie. Wielotysięczny tłum zawodników i zawodniczek przebiegnie bo-
wiem obok Muzeum Narodowego poprzez Rondo De Gaulle’a do Marszałkowskiej, Placu Piłsudskie-
go, Zamku Królewskiego, by z Krakowskiego Przedmieścia ruszyć Miodową, mijając po drodze gmach
Sądu Najwyższego, skierować się do zbiegu na Wisłostradę, którą dociągnie się do ul. Szwoleżerów
i Myśliwieckiej. A stamtąd Aleją Tomasza Hopfera trasa powiedzie dalej przez Łazienki z powrotem
do Wisłostrady i ulicą Sobieskiego doprowadzi do alei Rzeczypospolitej w Miasteczku Wilanów,
gdzie nastąpi zawrotka przy Świątyni Opatrzności Bożej i następny etap: Ursynów. A w tej dzielnicy
maratończycy pobiegną Arbuzową, Nowoursynowską, Kiedacza, Nugat oraz Indiry Gandhi do alei KEN
i pod traktem Dolinki Służewieckiej dotrą do Puławskiej, a w końcu przez Plac Unii Lubelskiej i Plac
na Rozdrożu Alejami Ujazdowskimi, Nowym Światem i Alejami Jerozolimskimi popędzą ku mecie na
Narodowym. 

W godzinach 10:30-14:30 od skrzyżowania Indiry Gandhi będzie się ciągnąć na Ursynowie wzdłuż
KEN Strefa Kibica ze sceną dla mających ochotę wystąpić artystów. Zdaniem Marka Troniny, Ursynów
i Wilanów co roku przyjmują biegaczy najbardziej entuzjastycznie, więc i tym razem doping miesz-
kańców obu dzielnic powinien być gorący. 

W 2013 zwyciężyli w maratonie reprezentant Polski – pochodzący z Etiopii Yared Shegumo
(2:10:34) i Etiopka w rodzimych barwach Haftu Teshema Goitetom – 2:29:32 (rekord trasy). W tym
roku nie tylko o nagrody pieniężne, lecz również o samochód Volvo V60 T3 powalczą przedstawicie-
le Kenii, Etiopii, Ukrainy i Rosji. Najlepszym wynikiem pośród startujących mężczyzn legitymuje się
Kenijczyk Samson Kiprono Barmao (2:08:52), a wśród kobiet Etiopka Meseret Kitata Tolwak –
2:27:26. 

Yared Shegumo, który zyskał tego lata wielką popularność, zdobywając srebrny medal w marato-
nie na mistrzostwach Europy w Zurychu, pobiegnie symbolicznie na 5 kilometrów w rejonie Stadio-
nu Narodowego. 

W przeddzień Maratonu Warszawskiego o godz. 15.00 w Lasach Chojnowskich koło Konstancina
zostanie otwarta Ścieżka Biegowa im. Tomasza Hopfera, inicjatora tej imprezy, zainaugurowanej w
roku 1979 – z metą na nieistniejącym już dzisiaj Stadionie Dziesięciolecia. 

P E T R O

Jeszcze nie opadły emocje po fenomenalnych dla reprezentacji siatkarzy
Mistrzostwach Świata, a już 26 września kibice siatkówki znów będą mieli okazje
podziwiać grę najlepszych polskich zawodników. Od piątku do niedzieli w Arenie
Ursynów odbędą się mecze w ramach IX Memoriału im. Zdzisława Ambroziaka. 

Zaproszone drużyny stanowią elitę wśród klubów siatkarskich w Polsce. Obok dwóch najlepszych
z poprzedniego sezonu, czyli Asseco Resovii Rzeszów oraz ZAKSy Kędzierzyn Koźle swoją obecność
potwierdziły Indykpol Olsztyn oraz stały uczestnik imprezy, triumfator sprzed roku AZS Politechnika
Warszawska. Udział w turnieju zapowiedział też beniaminek PlusLigi BBTS Bielsko-Biała oraz drugi
z gospodarzy MKS MDK Legia Warszawa. Organizatorami imprezy są Ursynowskie Centrum Sportu
i Rekreacji oraz Fundacja im. Zbigniewa Ambroziaka, przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz
Miasta Stołecznego Warszawy. Patronem honorowym jest prezydent, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Zbigniew Ambroziak był nie tylko wielokrotnym reprezentantem Polski, olimpijczykiem, złotym
medalistą Mistrzostw Europy i mistrzem kraju, ale też niezastąpionym dziennikarzem. Jego
emocjonujące relacje z najważniejszych zawodów siatkarskich i tenisa na długo zostaną zapamiętane
jako wzorzec dla współczesnego dziennikarstwa sportowego. Nieczęsto zdarza się fenomen pokroju
Ambroziaka, którego talent pisarski wsparty był przez bogate doświadczenia z czasów kariery
sportowej. Jako zawodnikowi nie udało mu się doczekać złotej ery polskiej siatkówki, kiedy
reprezentacja Polski zdobywała mistrzostwo olimpijskie, świata i europy. Nie doczekał też największego
sportowego sukcesu od lat jakim jest złoty medal Polaków na ostatnich mistrzostwach. Memoriał ku
jego pamięci jest okazją do złożenia hołdu przez najlepszych polskich siatkarzy oraz kibiców.

W tym roku w Memoriale wezmą udział kluby, które w swoich szeregach skupiają bohaterów
ostatniego mundialu. W kadrze rzeszowskiej Resovii są m. in: Piotr Nowakowski, Fabian Drzyzga,
Dawid Konarski, Rafał Buszek i Krzysztof Ignaczak. ZAKSA dysponuje Pawłem Zagumnym, Marcinem
Możdżonkiem i Pawłem Zatorskim. Wszyscy wyżej wymienieni mogą być największymi gwiazdami
nadchodzącego wydarzenia. Mimo że będzie to turniej towarzyski to pikanterii dodaje fakt, że co roku
mecze rozgrywane na Memoriale są ważnym sprawdzianem przed zaczynającymi się już w październiku
rozgrywkami PlusLigi. Aż cztery razy cały turniej wygrywała PGE Skra Bełchatów, potwierdzając później
swoją wysoką formę w sezonie zasadniczym. Rywalizacja pomiędzy Resovią a ZAKSą może więc być
zapowiedzią arcyciekawie zapowiadających się rozgrywek ligowych. W ramach ciekawostki wspomnę,
że w 2007 roku tytuł najlepszego zawodnika turnieju otrzymał... Stéphane Antiga (obecny trener złotej
reprezentacji). Pierwszy mecz odbędzie się 26 września (piątek) o godzinie 17:00. Finałowe spotkanie
planowane jest na 28 września (niedziela) o godzinie 13:00. M a c i e j  To p o l e w s k i

WW nniieeddzziieellęę 2288 wwrrzzeeśśnniiaa uulliiccaa-
mmii WWaarrsszzaawwyy pprrzzeebbiieeggnniiee 3366..
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wwooddnniiccyy bbęęddąą bbiieeggllii,, jjuużż ppoo rraazz
cczzwwaarrttyy,, rróówwnniieeżż uulliiccaammii UUrrssyy-
nnoowwaa.. CCzzyy DDzziieellnniiccaa pprrzzyyggoottoo-
wwaałłaa ccoośś nnaa ttęę ookkaazzjjęę??

- Już po raz kolejny przygoto-
waliśmy Ursynowską Strefę Kibi-
cowania, w której mieszkańcy
Ursynowa będą mogli zagrze-
wać maratończyków do sporto-
wej walki. –mówi wiceburmistrz
Piotr Machaj. Podczas poprzed-
nich maratonów nasza strefa na-
leżała do najbardziej aktywnych
i głośnych miejsc kibicowania.
Tysiące osób dopingowało za-
równo najlepszych zawodników,
jak i tych, którzy zmagali się ze
swoimi słabościami, a ich ma-
rzeniem było przebiegniecie dy-
stansu 42 km 195 m. 

Ursynowska Strefa Kibicowa-
nia będzie rozciągała się w al.
KEN – od stacji metra Imielin po
stację metra Ursynów. Zawod-
nicy w tym miejscu będą prze-
biegać w godz. 10.30 – 13:45. 

Atrakcją, zarówno dla uczest-
ników maratonu, jaki i zebranych
mieszkańców będą występy ze-
społów muzycznych: przy skrzy-
żowaniu Ciszewskiego oraz Gan-
dhi. Widowiskowe, jak zawsze,
będzie dopingowanie zawodni-
ków w punkcie żywieniowym po-
łożonym tuż przed trzydziestym,
krytycznym kilometrem biegu.

Nie zabraknie także atrakcji dla
najmłodszych, którzy będą mogli
umilić sobie czas kolorując ry-
sunki w dzielnicowych namio-
tach – podkreśla Piotr Machaj.

W związku z 36. PZU Marato-
nem Warszawskim w dniu 28
września br. na Ursynowie wy-
stąpią następujące utrudnienia
w ruchu drogowym:

ul. Arbuzowa – wyłączona z
ruchu w godz. 9:00-13:00. 

ul. Nowoursynowska – wyłą-
czona z ruchu w godz. 9:00 –
13:30. 

ciąg ulic Kiedacza - Nugat - In-
diry Gandhi (przejazd ul. Roso-

ła) wyłączony w godz. 10-13:30;
w tym czasie prosimy o korzysta-
nie z ul. Płaskowickiej, Pileckie-
go oraz Al. KEN. 

Al. Komisji Edukacji Narodo-
wej - wyłączona z ruchu na od-
cinku Indiry Gandhi - Dolina Słu-
żewiecka w godz. 10:00-13:45.
Wyłączony jest tylko odcinek w
kierunku Mokotowa, druga nit-
ka al. KEN w kierunku Kabat jest
przejezdna. 

Skrzyżowanie al. KEN z Gan-
dhi - wyłączony jest tylko kawa-
łek skrzyżowania a mianowicie
sam skręt z Gandhi w al. KEN.

M a r e k  K o z ł o w s k i

W niedzielę 21 września
po ciężkiej chorobie zmarł
w wieku 68 lat Jan Wer-
ner, były mistrz Europy w
biegu na 400 metrów, dłu-
goletni dyrektor WKS
Gwardia. 

Ten dawny gwiazdor polskiej i
światowej lekkoatletyki zdobył
dwa tytuły mistrza kontynentu.
Najpierw w Budapeszcie (1966)
sięgnął po złoto w sztafecie 4 x
400 m (wraz z Edmundem Bo-
rowskim, Stanisławem Grędziń-
skim i Andrzejem Badeńskim),
by trzy lata później wywalczyć
już w Atenach mistrzostwo indy-
widualnie, a w 1971 w Helsin-
kach dołożyć do tego indywidu-
alny brąz i srebro w sztafecie.
Piękną karierę uwieńczył Werner
na igrzyskach olimpijskich 1976 w
Montrealu kwalifikując się do fi-
nału 400 metrów i zdobywając

srebrny medal w biegu sztafeto-
wym - wespół z Ryszardem Pod-
lasem, Zbigniewem Jaremskim i
Jerzym Pietrzykiem, który czu-
wał nad kolegą z bieżni do ostat-
nich chwil jego życia, dając przy-
kład nadzwyczajnej przyjaźni. 

Werner ustanowił świetne re-
kordy życiowe: 100 m - 10.3 se-
kundy; 200 m - 20.4 (rekord Eu-
ropy), 400 m - 45.44 (pomiar
elektroniczny w Montrealu). 

Po zakończeniu kariery spor-
towej pracował w WKS Gwardia
przy Racławickiej, dochodząc do
stanowiska dyrektora klubu, w
którym uprawiało sport blisko
1000 osób. Gdy w ostatnich la-
tach wykorzystywane przez klub
bezumownie obiekty sportowe
przy Racławickiej 132 zaczęły
podupadać wobec braku doin-
westowania, zarząd całego tere-
nu przejęła Komenda Główna

Policji, która postanowiła zastą-
pić stadion piłkarsko-lekkoatle-
tyczny i inne obiekty - biurowca-
mi. Werner daremnie toczył de-
speracką walkę o klubowy byt.
Dziś Gwardia jest kolejnym klu-
bem warszawskim, który ginie,
przez co Mokotów straci ostatnie
pełnowymiarowe boisko piłkar-
skie. Lekkoatleci gwardyjscy
przestali trenować już rok temu,
a obecnie resztki 1000-osobo-
wego korpusu sportowego (ju-
docy i bokserzy) kołaczą się jesz-
cze w blaszanej budzie przy Ra-
cławickiej. 

Klub, który szczycił się naj-
większymi gwiazdami sportu
polskiego, mistrzami olimpijski-
mi w boksie (Jerzym Kulejem i
Jerzym Rybickim), mistrzami
olimpijskimi i rekordzistami
świata w lekkoatletyce (Włady-
sławem Komarem, Teresą Suk-
niewicz, Grażyną Rabsztyn),
umiera w zapomnieniu, tak jak
umarł jego ostatni dyrektor. 

Pogrzeb Jana Wernera odbę-
dzie się w piątek, 26 września,
na cmentarzu w Powsinie, a po-
przedzi go o godz. 12.00 msza
święta w powsińskim kościele
św. Elżbiety przy ulicy Przyczół-
kowej 29. 

Kibice sportowi mogą potrak-
tować uroczystość jako równo-
znaczną z pogrzebem warszaw-
skiej Gwardii.

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

36. PZU Maraton Warszawski przez UrsynówMistrzowie świata w Arenie przy Pileckiego

Shegumo pobiegnie symbolicznieW hołdzie Ambroziakowi...

W niedzielę zbiórka w alei KENPogrzeb Jana Wernera, pogrzeb Gwardii...

Kibicujemy maratończykomPożegnamy legendę w Powsinie
FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI
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Kampania wyborcza do samorządu nabiera tempa. Dominujące w polskiej
polityce partie szukają sojuszników, najchętniej wspierając prezydentów
miast, którzy od lat mają w wyborach walkower. Rafała Dutkiewicza z Wro-

cławia i Piotra Uszoka z Katowic próbuje uwieść Platforma Obywatelska, nato-
miast Adama Fudalego z Rybnika adoruje Prawo i Sprawiedliwość. To klasyczna po-
lityczna gra na obecność w strukturach władzy w danym regionie - my nie będziemy mu szkodzić, bo
i tak nie mamy szans na utrącenie go, ale w ramach wdzięczności możemy liczyć na umocowanie przy
nim swojego wiceprezydenta wraz z grupką naszych zaufanych ludzi. PO kusi także cieszącego się du-
żym poparciem, wieloletniego prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. - Platforma oczekuje, że w za-
mian za poparcie w mieście Ferenc będzie “jedynką” tego ugrupowania w walce o stołki w sejmiku wo-
jewództwa - mówi pragnący zachować anonimowość członek podkarpackich struktur tej partii. 

Partie polityczne doskonale wiedzą gdzie jest prawdziwa władza i leżą konfitury. W Warszawie
niepartyjne ugrupowania obywatelskie mogły dotychczas szukać swoich szans wyłącznie w wyborach
do rad dzielnic. Kolejne szczeble - Rada m.st. Warszawy, prezydent Warszawy i Sejmik Wojewódzki -
to wybory polityczne. Po niespodziewanej  utracie władzy w 2010 r. w swoim mateczniku na Ursyno-
wie, m.in. na rzecz obywatelskiego ugrupowania “Nasz Ursynów”, radni rządzącej stolicą PO podjęli
działania mające na celu systematyczne pozbawianie dzielnic i tak niewielkich, jak idzie o decyzyjność,
kompetencji. Dzielnicowych radnych pozbawiono ostatnio nawet prawa opiniowania narzuconego im
przez stołeczny ratusz budżetu. Opiniowania, bo o jakimkolwiek wpływie na z góry ustalony budżet
nie mogą pomarzyć. Dzielnice sprowadzono do roli marionetek, niby mają one własne zarządy i wła-
snych burmistrzów, ale z niebywale wąskimi kompetencjami. Takie działanie jest niezgodne z zapisa-
mi Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, które mówią o maksymalnym przekazywaniu wła-
dzy na najniższy szczebel, ponieważ jest on najbliżej mieszkańców, więc najlepiej zna ich potrzeby. 

Jednak ku niezadowoleniu partii politycznych ruchy oddolne wyraźnie się nasilają. Wieloma mia-
stami rządzą prezydenci spoza partyjnego klucza i trzeba przyznać, że rządzą bardzo dobrze zysku-
jąc coraz większy szacunek oraz poparcie mieszkańców. Mało tego, miasta przez nich rządzone ma-
ją się znakomicie, co znajduje odzwierciedlenie w rankingach publikowanych przez organizacje po-
zarządowe. Wrocław z Dutkiewiczem, Rzeszów z Ferencem, Gdynia ze Szczurkiem, Kraków z Majchrow-
skim, Sopot z Karnowskim, czy Poznań z Grobelnym to miasta - liderzy wszelkich rankingów. 

W prestiżowym rankingu “Rzeczpospolitej” za rok 2014 wśród miast na prawach powiatu niekwe-
stionowanym liderem od dziesięciolecia jest Poznań. Miasto to aż sześć razy zajmowało w rankin-
gu pierwszą pozycję. Świetnymi wynikami mogą pochwalić się także Gdańsk, Sopot, Wrocław i Gdy-

nia. O Warszawie ci-
chutko. Miastem rzą-
dzi wiceszefowa naj-
większej polskiej par-
tii posiadająca tytuł
profesora, była szefo-
wa NBP i wicepreze-
ska europejskiego

EBOR, wydawać by się więc mogło, że takiego kalibru fachowiec powinien zrobić ze stolicy państwa
drugie Monako. Okazuje się jednakowoż, że nie to złoto, co się świeci i w tegorocznym rankingu
“Rzeczpospolitej” lepiej Warszawy nie szukać, bo wstyd.

Ludzie zaczynają dostrzegać sukcesy miast rządzonych przez bezpartyjnych fachowców oraz pro-
blemy, a często klęski miast zarządzanych przez partyjnych czynowników namaszczanych przez cen-
trale. Sukces “Naszego Ursynowa” i kilku ugrupowań pozapartyjnych z innych dzielnic w 2010 r.
zaowocował dynamicznym  rozwojem Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej. Referendum w spra-
wie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz to wielki sukces organizacyjny, jak również medialny te-
go ugrupowania. Bo jak inaczej określić fakt pójścia do urn prawie 400 tys. warszawiaków, z któ-
rych tylko 5 proc. zagłosowało przeciw. Natomiast aż 362 tys. obywateli naszego miasta domaga-
ło się pozbawienia HGW piastowanego stanowiska. Śnieżna kula nabierała rozpędu i dwa miesią-
ce przed wyborami WWS jako pierwsze ugrupowanie niepartyjne stoi przed wielką szansą wpro-
wadzenia do Rady m.st. Warszawy i sejmiku wojewódzkiego swojej reprezentacji. 

Widać duże poruszenie w szeregach PO. Nikt tam nie chce powtórki z Wrocławia, Gdyni, czy Kra-
kowa, gdzie władza wymknęła się z partyjnym z rąk. Nikt tam nie chce, aby w Warszawie pojawili
się np. drugi Dutkiewicz, Szczurek, czy Ferenc. Dlatego lider WWS Piotr Guział znalazł się na celow-
niku mediów sprzyjających władzy. Już nazajutrz po rozpoczęciu kampanii wyborczej w gazecie, zna-
nej skądinąd z publikowania klasycznych „agitek” i jednoczesnego wymachiwania hasłem wolności,
ukazały się dwa teksty tej samej autorki. Na stronie drugiej publicystka, nie mając widać innego punk-
tu zaczepienia, poddała miażdżącej krytyce większość liderów WWS za... partyjną przeszłość. Tak
jakby należenie kiedyś do partii była czynnikiem dyskredytującym kandydata startującego dzisiaj z
listy ugrupowania niepartyjnego. 

Ani słowa o programie WWS, ani słowa o priorytetach, osiągnięciach, czy też porażkach poszcze-
gólnych kandydatów, tylko zawoalowany apel do czytelników: “Byli kiedyś w partii, dzisiaj udają
bezpartyjnych, więc są to kłamcy i łgarze, którym nie można ufać”. W tym samym wydaniu, na str.
8 i 9 ta sama publicystka przeprowadza wywiad. Z kim? Zgadnijcie? Z Jarosławem Szostakowskim,
sekretarzem warszawskiej PO, liderem partii w Radzie Warszawy. Wyjątkowo subtelna i wyrafino-
wana gra dziennikarska porównywalna do wyczynów słonia w składzie porcelany.

Guział i WWS nie znajdą uznania u większości mediów, które są zbyt blisko ośrodka decyzyjnego,
jakim jest Rada m.st. Warszawy. Ja jako dziennikarz nigdy nie ukrywałem sympatii do ugrupowań nie-
partyjnych, ponieważ przez 20 ostatnich lat zdążyłem się przekonać, że dominacja partii politycznych
w samorządzie to nic dobrego. Mają one tam rzecz jasna swoje miejsce, ale nie jak dotychczas w roli
dominatora. Musi znaleźć się miejsce także dla osób nie podłączonych do żadnej centrali, niezależnych,
nie podlegających dyscyplinie partyjnej, działających nie wedle nakazów  “góry”, lecz w zgodzie z wła-
snym sumieniem. Dlatego m. in. zdecydowałem się kandydować do rady miasta z listy WWS.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Moje wyborcze credo

Piórem Derkacza
Mirosław Przedpełski

pprreezzeess PPoollsskkiieeggoo ZZwwiiąązzkkuu 
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Gdzieś nad Wisłą trwały mistrzo-
stwa świata w dyscyplinie sportowej
numer 2 w Polsce. Dobro narodowe
w postaci reprezentacji Polski roz-
grywało na polskiej ziemi swoje me-
cze. Wydarzenie, na które podatnicy
naszego kraju dali swoje pieniądze,
było dla większości imprezą zamknię-
tą. Pieniądz robi pieniądz. Ta stara
maksyma sprawdziła się tutaj ideal-
nie. Komercja zabiła ducha sportu.
Dobrze, że dzięki „kibicowi nr 1” mo-
gliśmy obejrzeć finał z udziałem Pol-
ski. Przy tej okazji zobaczyliśmy i usły-
szeliśmy „kibica nr 1” , który gratulo-
wał sukcesu piłkarzom.... Ot takie
drobne przejęzyczenie.

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

Na ciężkie czasy trzeba chłopa!
Stąd nowy Premier: Ewa Kopacz!

I chociaż wciąż zapewnia szczerze:
- Jestem kobietą. Ja nie wierzę!

Możemy się przekonać sami,
Że to jedyny chłop z jajami.

Ród męski teraz byle jaki:
Same wymoczki i mięczaki.

Przed babą każdy chłop wymięka,
Potrzebna twarda babska ręka.

A skoro chłopy są tak słabe,
Diabeł nam musiał posłać babę!

W dodatku kilka kobiet naraz.
Każda o sukces się postara.

Nadchodzi kobiet dominacja:
Nauka, sztuka, edukacja.

Policja i specjalne służby…
Któżby to zrobił lepiej, któżby?

Resort siłowy? Toż to betka.
Na czele stanie katechetka.

Na prawo patrz! Kolejno odlicz!
W najgorszym razie się pomodli.

Jest specjalistka od kolei, 
Żeby się rząd nie wykoleił.

Co przyjdzie jeść, gdy sześć kucharek,
A dla ozdoby Grześ i Czarek?
Jakiego piwa nam nawarzy

Asysta kilku dawnych twarzy?
Najwyżej trzeba będzie pościć

Gdy dostaniemy niestrawności.

Chcieliśmy baby, mamy babę.
Musimy teraz zjeść tę żabę.

Lecz się nie bójmy co wysmaży.
W końcu jest w rządzie dwóch lekarzy.

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

Musimy teraz zjeść tę żabę

W o j t e k  D ą b r o w s k i

„Widać duże poruszenie w szeregach
PO . Nikt tam nie chce powtórki z Wro-
cławia, Gdyni, czy Krakowa, gdzie
władza wymknęła się partyjnym z rąk”

Zanotowaliśmy w historii ludzkości wiele kłamstw, przeinaczeń i pół-
prawd, stworzonych na użytek publiczny dla osiągnięcia własnych, naj-
częściej partykularnych celów. Jak psy łgali malarze naścienni z groty La-

scaux, przedstawiający współczesne im zwierzęta w przesadnych rozmiarach. Tu
jeszcze można złożyć co nieco na karb ludzkiej niedoskonałości. W przebiegu hi-
storii kłamali lub zmyślali fakty wszyscy artyści, co można i należy rozumieć jako licentia poetica.

Z upływem lat szło ku gorszemu. Pojawili się płatni piewcy swoich panów i sponsorów, ludzie,
którzy dla wygodnego życia gotowi byli popełnić dowolną podłość. Immanentna cecha ludzkiej na-
tury – skrywanie prawdy – zostało przez nich doprowadzone do absurdu. W imię zysków, przetrwa-
nia w dobrobycie gotowi byli powiedzieć i napisać dowolną bzdurę i bronić jej jak niepodległości.

Nic to Państwu nie przypomina? Czy to przypadkiem nie pierwociny marketingu i propagandy?
Sytuacja przeciętnego zjadacza chleba skomplikowała się z czasem jeszcze bardziej. Handlow-

cy, politycy, propagandyści stali sie jeszcze bardziej skuteczni. Nastąpiło to wraz z pojawianiem się
i upowszechnianiu nowych mediów. Spece od marketingu stali się na tyle bezczelni i poczuli się na
tyle bezkarni, że sami zaczęli tworzyć i kształtować otaczającą ich rzeczywistość. Pojawiły się ma-
nipulacje danymi i statystyką, prowadzące w prostej linii do zamierzonego oszustwa.

W przedstawionym przeze mnie świetle sytuacja dla odbiorcy reklamy jest nie do pozazdroszcze-
nia. Nie ma wpływu na kształt, wygląd i wymowę prezentowanych treści. Nie może się ich pozbyć,

nie zauważać, nie wie jak zaprotestować. Mądra-
le twierdzą, że przecież nie musi reklam oglądać,
a wybiera dokonując zakupów lub głosując raz
na cztery lata na swoich przedstawicieli.

Receptę powyższą niełatwo zastosować. Po-
nieważ żyjemy w zgniłym dzikim kapitalizmie,
to produkty, których nie kupimy, będziemy mu-
sieli zastąpić innymi, równie podłej jakości. Cwa-
niacka zaś teza, że przecież możemy w następ-

nych wyborach nie wybierać określonego posła-kłamcy jest niewiele warta. Przez cztery lata będzie
on psuł gospodarkę, załatwiał ze swymi totumfackimi ciepłe posadki z odpowiednim wynagrodze-
niem, a ja mogę powiedzieć mu „nie” dopiero po tym czasie? Równie dobrze możemy mu zagro-
zić odebraniem tytułu „Honorowego Obywatela” Pipidówki Górnej.

Ostatnio Apple odnotował kolejną, spektakularną wpadkę w sferze reklamy rynkowej, a do-
kładniej w kampanii reklamującej najnowszą linię smartfonów Apple’a. Okazało się, że jedną z za-
dowolonych z zakupu produktu jest Joan Rivers, zmarła 4 września, na dwa tygodnie przed pre-
mierą sprzętu. Nieżyjąca pozwoliła sobie nawet na wpis gratulacyjny na Facebooku i Instagramie.
Przytaczam za chip.pl: „- Ten twardziel jest wymieniany właśnie na iPhone’a 6 (nie tego grubego).
Tego dostałam w 2010 roku i po czterech latach jedyne, co mam mu do zarzucenia, to że aplikacje
są projektowane pod większe ekrany i że bateria jest już wymęczona. Nigdy nie miałam na niego
obudowy, bo był na nią zbyt piękny. Wielkie osiągniecie we wzornictwie. Wspaniały produkt.” Ten
wspaniały, od strony technicznej także, wpis szybko został usunięty! Zniknął? Oczywiście, że nie.
Liczyć na to mógłby jedynie nasz poseł, który przed podjęciem decyzji zasięgał porad niedorozwi-
niętego umysłowo sześciolatka.

Przypomnę mniej makabryczną, ale mocno niemoralną i niepoprawną politycznie wpadkę pol-
skiego oddziału Microsoftu. Zgodnie z debilną zasadą political correctness na każdym obrazku re-
klamowym powinny znajdować się określone postacie. Przynajmniej jedna kobieta, przynajmniej
jeden Murzyn (Murzynka), jeden Azjata (Azjatka) i przedstawiciel(ka) rasy białej. Wychodząc z te-
go debilnego założenia na obrazku z oficjalnej strony Microsoftu (USA) można było zobaczyć: sko-
śnookiego mężczyznę, czarnoskórego przedstawiciela mniejszości etnicznej i białą kobietę. Marke-
tingowcy w polskim oddziale Microsoftu stwierdzili, że „Murzyn” w Polsce nie przejdzie i nieudol-
nie, przy pomocy Photoshopa (nie potrafią obsługiwać aplikacji innych niż ich własnej produkcji?).
I na zdjęciu mającym wspierać kampanię na rzecz „zwiększenia możliwości pracowników swojej fir-
my” pojawił się mężczyzna w typie caucasian (biały).

O zgrozo, do czegośmy doszli?

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Kłamstwo marketingowe

„Jedną z zadowolonych
z zakupu produktu Ap-
ple’a jest Joan Rivers,
zmarła na dwa tygodnie
przed premierą sprzętu”



1 3

W ostatni weekend znów sporo się działo w motoryzacji. Mam na
myśli zarówno zmagania sportowe na torach, trasach rajdowych,
jak również choćby na Stadionie Narodowym. Dodatkowo,
sportowe emocje potęgowane były przez niezwykle widowiskowe i
szczęśliwe dla nas finały siatkarskiego Mundialu. Ja
postanowiłem jednak napisać słów kilka na temat innego
samochodowego wydarzenia, które być może ze względu na skalę,
nie przez wszystkich zostałoby zauważone, a myślę, że dla fanów

motoryzacji jest czymś ciekawym, a z pewnością niecodziennym... 
Od wtorku do 19 października, w Centrum Sztuki Współczesnej, w Zamku Ujazdowskim w

Warszawie, po raz pierwszy w Polsce, obejrzeć można sześć absolutnie wyjątkowych, niezwykle
kolorowych dzieł sztuki na kołach, ze słynnej kolekcji BMW Art Car. To niezwykła gratka nie
tylko dla miłośników sztuki współczesnej oraz entuzjastów motoryzacji. Kolekcja obejmuje
wyjątkowe kreacje modeli BMW autorstwa światowej sławy artystów. Pojazdy prezentowane w
Warszawie, stworzyli: Andy Warhol (#04), Roy Lichtenstein (#03), Alexander Calder (#01), David
Hockney (#14), Jenny Holzer (#15) oraz Jeff Koons (#17). Każdy z pojazdów, prac, reprezentuje
całkowicie odmienne podejście do tematu.

Jak to się wszystko zaczęło i skąd pomysł na artystyczne malowanie aut? Pomysłodawcą był
francuski kierowca wyścigowy Hervé Poulain, który w roku 1975 zwrócił się do swojego przyjaciela,
amerykańskiego artysty Alexandra Caldera, z prośbą o pomalowanie jego wyścigowego BMW 3.0
CSL. Pragnieniem kierowcy było jak najsilniejsze podkreślenie dynamiki i ruchu jego bolidu. To
pierwsze artystyczne BMW, jest jednym z sześciu prezentowanych podczas wystawy w CSW.

W kolejnych latach wyzwanie stworzenia malarskich dzieł na kołach podejmowali m.in. Roy
Lichtenstein, BMW 320i (1977) oraz Andy Warhol BMW M1 (1979). Również i oni wykorzystali
karoserie pojazdów jako płótna malarskie, na których starali się uchwycić istotę dynamiki i ruchu.
W 1995 roku, David Hockney pokrył nadwozie BMW 850 CSi (1995) obrazami przedstawiającymi
wnętrze samochodu – począwszy od silnika aż po ukochane psy artysty, pokazane na tylnym
siedzeniu! Inne słynna amerykańska artystka, Jenny Holzer, na kolejnym z modeli, BMW V12 LMR
(1999), umieściła dla odmiany różne prowokacyjnych myśli i truizmy. Wśród nich apel: „Chroń
mnie przed tym, czego pragnę” (Protect me from what I want). Najnowszym w kolekcji jest dzieło
innego artysty, Jeffa Koons’a, BMW M3 GT2, z roku 2010.

Od 1975 roku, wybitni artyści z całego świata projektują samochody BMW będące
odzwierciedleniem artystycznych trendów danego okresu. Samochody z kolekcji BMW Art Cars
odzwierciedlają też kulturowy i historyczny rozwój sztuki, designu oraz technologii. Kolekcja BMW
Art Cars, dedykowana jest miłośnikom sztuki współczesnej oraz entuzjastom motoryzacji. Na co dzień,
kolekcję, która liczy obecnie 17 eksponatów, oglądać można w Muzeum BMW w Monachium. Przy
różnych okazjach, ten wyjątkowy zbiór, prezentowany jest również na wystawach na całym świecie.
Wśród nich znalazł się m.in.: paryski Luwr, wenecki Palazzo Grassi, muzeum Powerhouse w Sydney
czy muzea Guggenheima w Nowym Jorku i Bilbao. W roku 2006 w ramach intensywnego tournee,
kolekcja odwiedziła Malezję, Singapur, Filipiny, Koreę, Australię, Indie, Taiwan, Chiny, Rosję i Afrykę.
Między 2007 a 2010 gościła w muzeach w USA, Meksyku i Kanadzie. W lipcu 2012 roku, 16 pojazdów
pokazano na wystawie „Art Drive!” podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie, gdzie wyeksponowano
je na wielopoziomowym parkingu w centrum miasta. W pierwszych latach trwania projektu, w dzieła
sztuki przekształcano przede wszystkim samochody wyścigowe. Niektóre z nich startowały nawet
w słynnym wyścigu 24h Le Mans, gdzie każdorazowo wzbudzały ogromną sensację. Później kolekcję
rozszerzono także o samochody produkowane seryjnie. W kolekcji BMW Art Car, oprócz modeli
prezentowanych w Warszawie, znajdują się także prace wielu innych znanych artystów. Od ponad
40 lat fascynują one zarówno miłośników sztuki, jak i fanów marki BMW. Ze względu na swoją
unikatowość (kolekcja nie ma na świecie odpowiednika), jak i zaangażowanych artystów, została
uznana za bezcenną. Serdecznie zachęcam do odwiedzenia wystawy! M O T O W O J
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MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Motoryzacja i sztuka...

BMW Art Cars Exposé, które nie powinno – z uwagi na szczególne okoliczności – tak się
zresztą nazywać już w poniedziałek, 29. września. Liczne są te okolicz-
ności. Jest rząd tej samej koalicji, z premier będącą formalną i naturalną

następczynią poprzedniego premiera, który odszedł nie dlatego, że był słaby,
utracił zaufanie, większość, moc – lecz przeciwnie: awansował wybrany ze wzglę-
du na ocenę jego osoby jako polityka sukcesu z kraju, który postrzegany jest jako kraj sukcesu. Zmia-
ny w składzie Rady Ministrów dokonałyby się w tym samym czasie niezależnie od zmiany osoby
premiera. Mielibyśmy rekonstrukcję rządu. Odeszliby ministrowie, którzy teraz odeszli. Jedyna róż-
nica, że przyszliby, w trzech przypadkach. Nie byłoby w rządzie Schetyny, Halickiego, Piotrowskiej.
Pozostałby Sikorski. Nic nie zmieniło się w układzie koalicyjnym. PSL nie wymienił nikogo, ale też
należy przyznać, iż trzech jego ministrów to jest ekstraklasa ludowców. Wizerunkowo rządowi oni
nie szkodzą. 

Premier Tusk wygłosił niepotrzebnie, dopiero co, coś na kształt nowej programowej deklaracji rzą-
du. I go zostawił. Dziwne to. Wiedział już, iż będzie wybrany na przewodniczącego Rady Europej-
skiej. Nie powinien był udawać, że zrealizuje to, co zapowiedział. Sprawił następczyni kłopot.
Związał ją swoimi słowami. Nie broni się hipoteza, że jego wystąpienie było podyktowane negocja-
cyjną taktyką w walce o Brukselę. Już wtedy nie walczył. Pozostawało powiedzieć „tak” albo „nie”.
Pisałem o tym jeszcze w lipcu. Reszta była grą.

W poniedziałek programowe wystąpienie pani premier. Bez znaczenia chyba, ze względu na po-
wyższe, jak idzie o wiedzę co do kierunku pracy rządu w roku wyborczym. Interesujące może tyl-
ko jest, czy premier powtórzy wszystkie przedwyborcze obietnice Tuska. Jednak dla niej samej, dla

jej przywództwa w kraju, w rządzie i w par-
tii, dla wizerunku – przeciwnie, będzie to
superważne wydarzenie. Zostanie odebrana
jako osoba, która ma szansę objąć przywódz-
two, lub przeciwnie, jako premier przejścio-
wy. Używając języka klasyka gatunku – „zde-
rzak”. Na czas wykształcenia się nowego

przywództwa Platformy, zapewne już po wyborach 2015 roku. Zależy to od tego, czy potrafi ode-
rwać się od Tuska, od jego wakacyjnej mowy programowej, jego narracji. Czy potrafi być rzeczo-
wa, poważna, zasadnicza. Czy jest liderem! Nie w grze o pozycję przy liderze i we własnej partii,
lecz wobec całego społeczeństwa – jego nadziei, jego marzeń i jego trosk.

Start miała pani premier niebezpiecznie nieudany. Nie o zmiany w rządzie chodzi. Tak napraw-
dę nie wiemy przecież jaka jest jakość nowych ministrów. Są przecież nowi. Poza jednym chyba przy-
padkiem, w którym trafność decyzji pani Kopacz uznam za zaskoczenie. Idzie oczywiście o panią
minister spraw wewnętrznych. Reszta okaże się. Arcyciekawie zapowiada się debiut Schetyny w po-
lityce zewnętrznej i obsada ministerstwa-giganta (infrastruktury i rozwoju) osieroconego przez pa-
nią Bieńkowską. PiS-owskie biadolenie o marności kadr jest niewiarygodne i śmieszy. Po Jasińskim
w skarbie, Lepperze wicepremierze, Giertychu w oświacie, Lipcu w sporcie (i w rządzie przede wszyst-
kim), Fotydze tam gdzie dziś Schetyna, trudno bardziej przestrzelić z tak nieprzyjazną opinią. Tyl-
ko amnezja wyborców usprawiedliwić może tę ściemę prezesa. To dopiero była narodowa kadra!

Pani premier fatalnie komentowała konflikt ukraiński. To było coś gorszego od błędu. Odsłoni-
ła swoje nieprzygotowanie w każdym możliwym wymiarze. Od fundamentów, czyli świadomości
tego co najogólniej może polski premier powiedzieć, po metodologię pracy w chwili obejmowania
przywództwa. Oczywiste pytanie o ukraiński dramat zaskoczyło panią Kopacz. Chyba że spec od
wizerunku jest do niczego. Trzecią interpretacją przyczyn tej katastrofy może być jedynie to, że cho-
dziło o jedno i drugie zarazem. 

Jeśli ten rząd ma być traktowany poważnie, pani premier musi w poniedziałek dać powód, by za-
pomnieć o tym, co działo się wokół niej w ubiegłym tygodniu. Musi nas zaskoczyć. Musi pokazać się
jako suwerenny lider. Musi nakreślić perspektywę swojego przywództwa. Musi pokazać, że zasłu-
żyła na tę nominację nie tylko lojalnością wobec mistrza, lecz całą swoją osobowością, włączając w
to wiedzę, talent, wyczucie czasu i miejsca. Musi przestać być uczennicą. Musi mentalnie oderwać
się od Tuska i wszystkich swoich terminów pod jego egidą w minionych siedmiu latach. Król umarł,
narodził się król. W przeciwnym wypadku pani premier polegnie. W oczach wyborców, świata po-
lityki i wobec specyficznego środowiska jakim jest jej Platforma dzisiaj, na rok przed wyborami.

A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l
a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

RESET Andrzej Celiński

Narodzi się nowy król?

„Interesujące jest tylko,
czy pani premier powtórzy
wszystkie przedwyborcze
obietnice Tuska”

W wielkim stylu rozpoczę-
li inaugurację roku kultu-
ralnego na Ursynowie,
uczestnicy zajęć z Pracow-
ni Sztuki Dziecka – Gale-
ria Działań. W Międzyna-
rodowym Konkursie Pla-
stycznym

„Piękno Beskidów i Bieszczad”
placówka ta zdobyła trzy nagro-
dy. Wśród laureatów są Lena
Szewczukiewicz lat 6, Anna Bie-
lawska lat 10 i Magdalena Kry-
nicka lat 12. 

Wszystkie osoby nagrodzone
są wychowankami artysty pla-
styka Ireny Moraczewskiej. Uro-
czystość wręczenia nagród od-
będzie się 4 października 2014
roku w Gorlicach.

Na reprodukcji praca Leny
Szewczukiewicz lat 6 „W Biesz-
czadach” – collage.

Równie dobre wiadomości dla
Pracowni Sztuki Dziecka nade-
szły z Czeskiej Republiki. W XXIV
Międzynarodowym Konkursie
Plastycznym w zakresie rysunku

i grafiki „Żywioły” wyróżnienia
otrzymali: Nela Gajewska lat 5,
Antoni Jankowski lat 12, Magda-
lena Kutela lat 11, Natalia Pa-
rzuchowska lat 11 i Sylwia Kar-
powicz lat 11. Wszystkim nagro-
dzonym i wyróżnionym gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukce-
sów. Tych wszystkich sukcesów
nie byłoby bez wspaniałej pracy
pedagogicznej, jaka wykonują
w tej pracowni artyści plastycy:
Irena Moraczewska i Katarzyna
Derkacz-Gajewska R e d a k c j a

Sezon na nagrody rozpoczęty
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KREDYTY, trudne i prywatne,
22 620-50-48

SZYBKIE I TANIE pożyczki 
na Mokotowie i Ursynowie,

664-525-666

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

KUPIĘ płyty 
winylowe i CD, dojazd, 

609-155-327

KUPIĘ 1-, 2-pokojowe, 
724-09-09-58

KOMÓRKA LOKATORSKA,
miejsce garażowe - sprzedam, 
KEN 85, tel. 660-686-650

ZAMIENIĘ mieszkanie 32,80 m2

Ursynów na większe do 48 m2,
Ursynów, 530-217-207

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

ANGIELSKI, efektywnie, 
502-371-607

ANGIELSKI, EKSKLUZYWNIE,
608-132-328

ANGIELSKI, początkujący, sp.,
gimnazjum, tanio, doświadczona,
502-583-141

ANGIELSKI, różne poziomy,
609-373-575

ANGIELSKI, SKUTECZNIE,
604-442-209

CHEMIA, FIZYKA, 505-203-153
FRANCUSKI, 797-346-233, 

22 641-10-29
FRANCUSKI, 880-321-787
HISZPAŃSKI, 507-087-609
HISZPAŃSKI, 603-97-40-04
KOMPUTER od podstaw, 

698-166-368
A  MATEMATYKA,

doświadczenie, 668-218-242
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

MATEMATYKA , FIZYKA, 
tel. 791-40-99-88

MATEMATYKA, nauczycielka,
604-399-221

NAUKA GRY: gitara, keyboard,
503-198-314

NIEMIECKI, 607-204-097
NIEMIECKI, 698-012-966
NIEMIECKI, 698-809-528
POLSKI, matura, doświadczona,

22 641-66-59, 507-52-96-01
POMOC I NAUKA w obsłudze

KOMPUTERA, INTERNETU i
KOMÓRKI. Osoby starsze:
PROMOCJA !   Student, 
533-404-404

DOM w Piasecznie 120/686 m2,
798-175-963

GRUNT rolny 0,5 ha i 2 ha
Prażmów, 602-77-03-61

WYCENA
nieruchomości
502-282-214

ELEKTRYK, 501-236-987

KRAWCOWA, 
samodzielna rencistka

potrzebna, 
692-101-784

OSOBY z Mokotowa i
Ursynowa na stanowisko

doradcy klienta, 
664-525-666

POMOC kuchenna/kucharka,
Mysiadło, 510-92-14-50 (proszę
dzwonić 15.00-17.00)

ŚLUSARZ - szlifowanie i
piłowanie spawów, Gołków, 
602-253-180

ZATRUDNIĘ kierowcę kat.C,
praca w Warszawie, 664-417-724

ANTENY, 603-375-875

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 696-500-201
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

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

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
ELEWACJE, remonty, dachy,

602-238-620

FreesatUK
509-610-850

HYDRAULIKA, remonty, 
602-651-211

KANCELARIA PRAWNA
URSYNÓW, porady prawne,
sprawy sądowe, umowy i pisma,
tel. 503-007-635

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

MALARSKIE, tapetowanie, 
22 644-94-55, 607-775-259

MALOWANIE, szpachlowanie,
722-920-650

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

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

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
22 641-80-74

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

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY, 503-046-852

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

REMONTY kompleksowo -
firma rodzinna, 692-885-279,
www.remontyfrimarodzinna.pl

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

A STOLARSKIE, szafy i
naprawy, 606-126-099

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

STOLARSKIE, meblowe, 
505-935-627

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

SUFITY, ścianki k/g,
malowanie, panele, gładzie,
ocieplanie, tynki, 885-397-821

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

ŚLUSARSKIE, 505-639-443
ŚLUSARSTWO, kraty,

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

TAPICER
Ursynów

694-158-973

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

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

ZŁOTA RĄCZKA , 503-428-653
ŻALUZJE, rolety 

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

JASNOWIDZ-WRÓŻBITA, 
501-336-174,
www.jasnowidzrobert.pl

TAROT, 508-899-255
WRÓŻKA, 22 648-68-41, 

602-731-299

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

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
781-287-396

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

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

PP oo ww akak acyacy jne zagadkijne zagadki
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje WWiieessłłaawwaa BBaarraańńsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

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

Co i kto

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 ((UUrrssyynnóóww)) 

0022-778855 WWaarrsszzaawwaa
TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355

SSoobboottaa,, 2277 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1188..0000::
Kino Dokumentu w Domu Sztu-
ki zaprasza na „Wieczór Filmowy
z Kingą Dębską”. 

NNiieeddzziieellaa,, 2288 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1166..0000::
Teatr Za Daleki w Domu Sztuki
zaprasza dzieci na bajkę p.t.
„Korsarz”. Bezpłatne karty wstę-
pu wydaje kasa Domu Sztuki od
czwartku, 24 września, od godz.
17.00.*

NNiieeddzziieellaa,, 2288 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1188..0000::
seans filmowy z cyklu „W Sta-
rym Kinie ze Stanisławem Janic-
kim”. Pokaz pierwszego filmu
dźwiękowego „Śpiewak jazzban-
du”. Wstęp wolny.*

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa fotografii An-
drzeja Żydaczewskiego „Afry-
kańskie safari”. Wstęp wolny.

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

44 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ww DDoommuu KKuull-
ttuurryy SSttookkłłoossyy oo ggooddzziinniiee 1199..0000

wystąpi kabaret Sakreble – lau-
reaci tegorocznej edycji festiwa-
lu PAKA. Wstęp wolny po
uprzedniej telefonicznej rezer-
wacji zaproszeń. Do odbioru od
poniedziałku 29.09 w godzinach
13.00-18.00. 

Zapisy na zajęcia baletowe dla
dzieci w wieku 5,6 lat w piątki o
godzinie 16 i 17stej A. Dzieńkow-
ska (tel. 789 336 838) 

Zajęcia teatralne do nowo
tworzonej grupy w poniedziałki
o godzinie 16.00 zapraszamy
dzieci w wieku 7lat. Tel. 855 35
17, zajęcia bezpłatne. 

Zajęcia wokalne, nauka śpie-
wu dla dzieci zapisy w ponie-
działki i środy : Ewa Dani
(tel.881 745 500). 

GGaalleerriiaa DDzziiaałłaańń SSMMBB IImmiieelliinn
uull.. MMaarrccoo PPoolloo 11
tteell.. 2222 664433 6655 3377

W Galerii czynna jest dorocz-
na wystawa prac plastycznych
dzieci i młodzieży Pracowni
Sztuki Dziecka. Prezentowane
są różne techniki: rysunek, ma-
larstwo, grafika, małe formy
rzeźbiarskie, ceramika, batik, wi-
traż, formy przestrzenne.

Wystawa czynna od ponie-
działku do piątku w godz. 14.00-
20.30.

Istnieje możliwość telefo-
nicznego umówienia się na
godz. przedpołudniowe. Za-
praszamy dzieci i młodzież
szkół ursynowskich wraz z na-
uczycielami.

KKlluubbootteekkaa 
DDoojjrrzzaałłeeggoo CCzzłłoowwiieekkaa
uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk.. 99

tteell..:: 888877 1133 1144 1144

2255..0099..22001144,,  cczzwwaarrtteekk  ggooddzz..
1188::0000 – Klub Podróżnika „SRI
LANKA - WYSPA UŚMIECHU”
spotkanie poprowadzi p. ANNA
SOBOLEWSKA w ramach pro-
jektu “Na fali życia” współfinan-
sowanego przez Dzielnicę Ursy-
nów i Klubotekę.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2255..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
„Literatura polska – onomasty-
ka” pt. „O imionach staropol-
skich i współczesnych”.

3300..0099 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu „Świat jest te-
atrem. Sceny z historii dramatu
i teatru” pt. „W starożytnej Gre-
cji – wiek złoty”.

Sprostowanie
W wydaniu PASSY z dnia

11 września ukazał się artykuł
pana Wojciecha Dąbrowskie-
go pt. „Godny jubileusz ursy-
nowskiego Domu Sztuki”, w
którym pojawił się błąd. In-
formujecie w nim Państwo o
„nowo wybranym prezesie
SMB JARY panu Mariuszu
Skrockim”. Prezesem Zarzą-
du SMB „JARY” jest pan Piotr
Malita, pan Mariusz Skrocki
jest nowo wybranym Zastęp-
cą Prezesa ds. eksploatacyj-
no-technicznych. Bardzo pro-
szę o zamieszczenie sprosto-
wania w kolejnym wydaniu
PASSY i dokonanie korekty w
wydaniu internetowym.

Olga Glesmann
Sekretariat SMB „JARY”

Biblioteka Pu-
bliczna im. J. U.
Niemcewicza w
Dzielnicy Ursy-
nów m.st. War-
szawy zaprasza
na spotkanie z Le-
chem Królikow-
skim, varsaviani-
stą i przewodni-
czącym Rady
Dzielnicy Ursy-
nów, poświęcone
jego najnowszej
książce pt. „Ursy-
nów – wczoraj,
dziś i jutro.

30 września
(wtorek) 2014 r.,
godzina 18.00 w
Ursynotece – Mu-
zewum przy ul.
Barwnej 8.
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