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P odobno najstarsza pirami-
da egipska, znajdująca się
w Sakkarze, powstała oko-

ło roku 2630 przed naszą erą.
Wedle wierzeń ówczesnych Egip-
cjan, piramidy miały pomóc
zmarłym władcom we wspięciu
się do nieba. W okresie ponad
4000 lat owe imponujące budow-
le były systematycznie rabowane
i dewastowane. Niemniej, do dziś
turyści mogą się zachwycać
wznoszącą się na blisko 147 me-
trów Wielką Piramidą Cheopsa
w Gizie i nikt nie zamierza jej bu-
rzyć. Odnosząc zaś ten problem
pro domo sua, warto się zasta-
nowić, jakie jest podejście do roli
wszelkiego rodzaju pomników w
Warszawie. 

O ile można wyrażać po-
dziw, że niemający współ-
czesnych środków tech-

nicznych starożytni Egipcjanie po-
trafili zbudować ponadstumetro-
wą piramidę w 20 lat, o tyle
wznoszenie 120-metrowego Błę-
kitnego (pierwotnie Złocistego)
Wieżowca przy placu Bankowym
(wcześniej placu Feliksa Dzierżyń-
skiego) w okresie 1968-1991 nie
było powodem do dumy. Dlatego
warszawiacy zachowali ową bu-
dowę w pamięci jako swego ro-
dzaju pomnik nieudolności. Tak
naprawdę jednak zwlekano z
ukończeniem konstrukcji na sku-
tek nieustannych interwencji or-

ganizacji żydowskich, protestują-
cych przeciwko naruszaniu świę-
tości miejsca, w którym od 1878
stała Wielka Synagoga, zburzo-
na w 1944 przez hitlerowskiego
zbrodniarza Jürgena Stroopa.
Mówiło się, że wznoszony przez
ponad dwie dekady wieżowiec ob-
łożony był „klątwą rabinów”. 

W przeciwieństwie do Błę-
kitnego Wieżowca bu-
dowa pomnika prezy-

denta RP Lecha Kaczyńskiego w
stolicy nie trwała aż tak długo,
jakkolwiek napotykała admini-
stracyjne, prawne i polityczne
przeszkody. Zaczęło się od dysku-
sji, czy Lech na pomnik w ogóle
zasłużył. Przeciwnicy upamiętnie-
nia jego osoby twierdzili wszak, że
to on właśnie jest winien katastro-
fy rządowego tupolewa w 2010
roku. Zginął wtedy wraz z 95 in-
nymi osobami, które nie mogły
się doczekać, żeby dał zgodę pilo-
towi na nielądowanie we mgle na
wyłączonym już w zasadzie z
użytkowania lotnisku pod Smo-
leńskiem. W związku z tym przy
wielu okazjach spierano się na-
wet o terminologię. Jedni bowiem
twierdzili, że „poległ” tam w służ-
bie ojczyzny, co nadawało zwy-
kłemu wypadkowi wymiar żoł-
nierskiego bohaterstwa, inni zaś
podliczali ogrom strat w ludziach
i sprzęcie, spowodowanych nie-
przemyślaną i źle zorganizowa-
ną wyprawą do Smoleńska, cho-
ciaż miała ona szlachetny cel, ja-
kim było uczczenie pamięci 20 ty-
sięcy polskich oficerów, ofiar so-
wieckiej zbrodni katyńskiej. Jak
stwierdzono w raporcie eksper-
tów, tupolewa pilotowała niedo-
szkolona i w większości nieposia-
dająca odpowiednich uprawnień
załoga, a szefowie Biura Ochrony
Rządu oraz znajdujący się na po-

kładzie dowódca wojsk lotniczych
gen. Andrzej Błasik pozwolili, by
wbrew regulaminowi lotów typu
„Head” lądowano na tak prymi-
tywnym lotnisku jak smoleński
Siewiernyj (z tych samych wzglę-
dów nie miał prawa odbyć się
wcześniejszy lot do Smoleńska
premiera Donalda Tuska). W efek-
cie całej serii niedopuszczalnych
zaniedbań poszły w błoto setki mi-
lionów złotych, związanych nie
tylko z wartością i kosztami re-
montów zarówno rozbitego Tu-
polewa 154M, jak i drugiej takiej
maszyny, którą unieruchomiono
w kraju, skoro nagle zabrakło pi-

lotów mających kwalifikacje do
prowadzenia owego modelu. Do
tego doszły ciężkie miliony wyda-
ne na odszkodowania dla rodzin
ofiar katastrofy. O jakimkolwiek
bohaterstwie przy tym smutnym
zdarzeniu nie mogło być mowy,
za to o braku elementarnego po-
czucia odpowiedzialności – jak
najbardziej. 

N a skutek lekkomyślnego
działania paru służb cy-
wilnych i wojskowych do-

szło do wielkiej tragedii, jaką by-
ła przecież nie tylko śmierć pre-
zydenta i jego małżonki. Na pew-
no nie jest to powodem do chwa-

ły, więc upamiętnienie tej pirami-
dy bałaganiarstwa pomnikiem,
postawionym w tak prestiżowym
miejscu, jak plac Piłsudskiego w
Warszawie, musiało wzbudzić
zdumienie. Krytyka została jed-
nak skierowana głównie pod ad-
resem inicjatorów postawienia
tam drugiego, znacznie większe-
go monumentu, jakim jest po-
mnik wielkiego patrioty Lecha Ka-
czyńskiego, czyli postaci, której
na pewno należy się wdzięczna
pamięć i szacunek rodaków – cho-
ciażby za jego dzielną, obywatel-
ską postawę w okresie pierwszej
Solidarności, a także za później-

szą dobrą pracę na stanowiskach
prezesa Najwyższej Izby Kontroli
i ministra sprawiedliwości. Jed-
nakże multiplikacja upamiętnie-
nia katastrofy smoleńskiej w jed-
nym miejscu (po pomniku ogól-
nym – osobny pomnik Lecha, nie
mówiąc już o tym, że dwa lata
wcześniej wystawiono mu pa-
miątkową tablicę przed stołecz-
nym ratuszem) – wydaje się już
przesadą. Tym bardziej, że statua
byłego prezydenta jest nawet wyż-
sza od posągu patrona placu,
bądź co bądź najważniejszego ar-
chitekta w konstruowaniu naszej
niepodległości w 1918 roku, czło-
wieka, który autentycznie w tym
celu nadstawiał głowy i to przez
wiele lat. 

W ostatnich latach w War-
szawie mieliśmy do czy-
nienia głównie ze zwa-

laniem pomników z okresu domi-
nacji sowieckiej nad Polską. Je-
den z radnych Warszawy zapo-
wiedział natomiast usunięcie po-
mnika Lecha Kaczyńskiego, gdy
jego partia dojdzie do władzy. By-
łoby to chyba jeszcze bardziej nie-
zręczne niż postawienie tego mo-
numentu akurat na placu Piłsud-
skiego, jakby w celu pomniejsze-
nia skali dokonań Marszałka.
Oczywiście, same pomniki nigdy
nie zastąpią czyichś faktycznych
zasług. Nie da się też zaprzeczyć,
że frymarczenie pamięcią o zmar-
łym w doraźnym celu politycz-
nym może budzić wyłącznie nie-
smak, przypominając skądinąd
traktowane ironicznie powiedze-
nie: Lenin wiecznie żywy. A prze-
cież Lech Kaczyński na pewno nie
zasługuje  na to, żeby kpić z jego
postaci post mortem.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Przyłapana na kradzieży
Ursynowscy policjanci za-
trzymali 29-latkę, podej-
rzaną o kradzież artyku-
łów przemysłowych. Pau-
lina D. była wielokrotnie
zatrzymywana, karana i
skazywana w przeszłości
za szereg przestępstw
przeciwko mieniu oraz
posiadanie narkotyków.
Kobieta trafiła do policyj-
nego aresztu. 

29-latka pięciokrotnie poszu-
kiwana, karana w przeszłości
za kradzieże i kradzieże z wła-
maniem, posiadanie narkoty-
ków oraz kilkakrotnie skazywa-
na na karę więzienia tym ra-
zem dopuściła się kradzieży ar-
tykułów przemysłowych w jed-
nym z sieciowych marketów na
Ursynowie. Jedyne, czym się
zdenerwowała podczas zatrzy-
mania, był fakt, że źle obliczyła
wartość skradzionych przez sie-
bie produktów. Zaplanowała,
że nie przekroczy kwoty 500 zł,
żeby dostać zarzuty za wykro-
czenie, a przekroczyła tę grani-
ce o około 20 złotych.

Kobieta została przyłapana
przez pracownika ochrony, gdy
próbowała wyjść ze sklepu bez
płacenia za towar, a następnie
zatrzymana przez ursynowskich
mundurowych. Noc spędziła w
policyjnym areszcie. Teraz od-

powie za kolejne przestępstwo,
za które sąd może ją skazać na-
wet na 5 lat więzienia.

Odpowie za przywłaszczenie
Dwa telefony komórkowe
oraz dwa komplety kluczy
do drzwi antywłamanio-
wych o wartości około
1300 zł stały się kością
niezgody i powodem za-
wiadomienia policjantów
z wydziału zajmującego
się ściganiem przestępstw
przeciwko mieniu. 

26-letnie pokrzywdzona
twierdziła, że Dariusz K. za-
brał te rzeczy, kiedy wyprowa-
dził się z domu. Policjanci prze-
prowadzili w tej sprawie czyn-
ności i zatrzymali Dariusza K.,
który – jak się okazało – był już
poszukiwany przez inną jed-
nostkę policji jako podejrzany
o kradzież. Policjanci zajęli się
sprawą i zebrali dowody, z któ-
rych wynikało, że 33-latek
mógł dopuścić się tego typu
przestępstwa. Następnie usta-
lili jego miejsce pobytu i za-
trzymali go.

Dariusz K. zaprzeczał jakoby
miał dopuścić się przestępstwa
wobec byłej konkubiny. Został
jednak zatrzymany, ponieważ
był już poszukiwany przez inną
jednostkę policji jako osoba po-
dejrzana o kradzież. Zatrzyma-
ny usłyszał zarzuty przywłasz-

czenia. Teraz o jego dalszym lo-
sie zadecyduje sąd.

Kradzież kosmetyków
Policjanci zatrzymali 21-
latkę podejrzaną o kra-
dzież drogich perfum,
kremów i innych kosmety-
ków wartych około 4000
zł. Alicja K. – będąc za-
trudniona w jednej z war-
szawskich drogerii – wy-
nosiła towar z magazynu. 

Kiedy kierownictwo jednej z
drogerii na Mokotowie zauwa-
żyło, że ze sklepowego magazy-
nu sukcesywnie giną markowe
perfumy, kremy i inne drogie ko-
smetyki, ustalono, że sprawczy-
nią może być niedawno u nich
zatrudniona 21-latka. A że samo
podejrzenie nie wystarczyło, po-
stanowiono zebrać dowody, in-
stalując w newralgicznych miej-
scach kamery. Dobrze ukryte
urządzenia zarejestrowały kilka
przypadków podkradania towa-
ru przez Alicję K. Kierownictwo
firmy zwolniło z pracy nieuczci-
wą pracownicę i powiadomiło o
przestępstwie policjantów.

Kryminalni zgromadzili do-
wody ewidentnie wskazujące
na 21-latkę. Ona sama została
zatrzymana, a kosmetyki trafi-
ły do depozytu. Kobieta już
usłyszała zarzuty, za które sąd
może ją skazać nawet na 5 lat
pozbawienia wolności.

Kronika Stróżów Prawa
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W niedzielę 11 listopada przed ursynow-
ską publicznością, licznie przybyłą do
kościoła pw. bł. Władysława z Gielnio-
wa, wystąpiła Orkiestra Kameralna Fil-
harmonii Narodowej pod dyrekcją Jana
Lewtaka oraz soliści – Maria Machow-
ska (skrzypce) i Maciej Wota (fortepian).

Po krótkim wprowadzeniu, dokonanym przez
burmistrza dzielnicy Roberta Kempę, rozpoczęto
koncert od wspólnego odśpiewania  hymnu naro-

dowego. Następnie po nakreśleniu przez prowa-
dzącego występ tła powstania poszczególnych
kompozycji, wykonane zostały utwory autorstwa
m. in. F. Chopina (Polonez A-dur w wersji na or-
kiestrę, Etiuda rewolucyjna i Koncert fortepiano-
wy f-moll), I.J. Paderewskiego (Krakowiak fanta-
styczny) i H. Wieniawskiego (Polonez koncerto-
wy D-dur, Scherzo Tarantella). Na zakończenie za-
brzmiał poruszający Koncert Warszawski, skom-
ponowany przez Richarda Addinsella w 1941 ro-
ku. Pełna entuzjazmu widownia, nagradzając ar-
tystów głośnymi brawami, w ramach bisów usły-
szała jeszcze Poloneza z filmu „Pan Tadeusz” oraz
Oberka autorstwa Grażyny Bacewicz.

Występ ten zakończył obchody Tygodnia Pol-
skiego na Ursynowie, a zarazem był ostatnim z
trzech koncertów, przygotowanych przez Urząd
Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy specjalnie na
obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Dla uczestników koncertu Urząd
Dzielnicy przygotował kokardy narodowe pod-
kreślające wyjątkowy charakter tego wydarzenia.

Jednym z najważniejszych wydarzeń zakończonego 11 listopada Tygodnia Polskie-
go na Ursynowie, zorganizowanego przez dzielnicę Ursynów z okazji 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości, był koncert zespołu ZAKOPOWER. 

W Multikinie – Ursynów wraz ze swoim zespołem wystąpił charyzmatyczny wokalista i skrzypek Se-
bastian Karpiel Bułecka.  W programie koncertu znalazły się największe przeboje zespołu ZAKOPOWER,
głęboko zakorzenione w polskiej tradycji, a jednocześnie pełne nowoczesnej folk-rockowej energii. W wy-
pełnionej do ostatniego miejsca sali doskonale bawiło się kilkuset ursynowskich fanów zespołu. 

Tydzień Polski na Ursynowie w spektakularny sposób zwieńczył cykl ponad 30 wydarzeń kultural-
nych, które z okazji 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotował dla mieszkań-
ców Urząd Dzielnicy Ursynów. Wśród różnorodnych przedsięwzięć  znalazły się imprezy plenerowe,
koncerty, spektakle teatralne, seanse filmowe, wernisaże i wykłady odnoszące się do wydarzeń histo-
ryczny bądź zjawisk istotnych dla naszej tożsamości kulturowej i narodowej. W imprezach których łącz-
nie wzięło udział ponad 21 000 mieszkańców naszej dzielnicy. Mieszkańcy swoją frekwencją i entuzja-
zmem pokazali jak ważny to dla wszystkich Polaków jubileusz. Urząd dzielnicy zapowiedział, że rów-
nież przyszły rok będzie obfitował w interesujące wydarzenia kulturalne i społeczne.

XIII Ursynowskie Dyktan-
do odbędzie się w niedzie-
lę 18 listopada o godzinie
10.00, w sali sportowej
Ursynowskiego Centrum
Sportu i Rekreacji przy ul.
Dereniowej 48. 

Uczestnicy zmierzą się po raz
kolejny z tekstem, który przygo-
tują  prof. dr hab. Jerzy Bralczyk

oraz doc. dr Grażyna Majkow-
ska. Czekając na wyniki, uczest-
nicy tradycyjnie wysłuchają wy-
kładu na temat języka polskiego
oraz zapoznają się z zasadami
pisowni trudnych słów użytych
w dyktandzie.

– Mam nadzieję, że trzynast-
ka dla nikogo nie będzie pecho-
wa, bo już po raz trzynasty spo-

tkamy się na Ursynowie, aby
zmagać się z ortografią naszego
ojczystego języka. Już dziś mo-
gę zdradzić tajemnicę, że tekst
dyktanda będzie nawiązywać
do stulecia  odzyskania przez
Polskę niepodległości. Jak co
roku, zachęcam do udziału
wszystkich, którzy kochają mo-
wę ojczystą i chcą sprawdzić się,
pisząc trudne dyktando – mówi
burmistrz Ursynowa Robert
Kempa.

Dyktando od lat cieszy się
ogromnym zainteresowaniem –
nie tylko mieszkańców Ursyno-
wa. Co roku bierze w nim udział
około 250 uczestników. Organi-
zatorzy zapraszają wszystkich
chętnych, interesujących się
piękną polszczyzną i jej prawi-
dłową pisownią – bez względu
na wiek, wykształcenie i wyko-
nywany zawód. Od 2012 r. Dyk-
tando nosi imię wybitnego
mieszkańca Ursynowa Andrzeja
Ibisa-Wróblewskiego.

W Dyktandzie wyłonieni zo-
staną laureaci w czterech kate-
goriach:

– kategoria Open – wszyscy
uczestnicy Dyktanda, z wyłącze-
niem kategorii Ekspert

– kategoria Juniorzy – roczni-
ki 1999-2004

– kategoria Młodzicy – roczni-
ki 2005 i młodsi

– kategoria Ekspert – osoby,
które zawodowo zajmują/zaj-
mowały się ortografią języka pol-
skiego, w tym absolwenci filo-
logii polskiej z tytułem magistra
bądź licencjata, a także pracow-
nicy naukowi z tego zakresu oraz
wszyscy laureaci dzielnicowych,
miejskich, powiatowych, woje-
wódzkich i ogólnopolskich Dyk-
tand (z wyłączeniem laureatów
Ursynowskich Dyktand w kat.
Juniorzy i Młodzicy).

Urząd Dzielnicy Ursynów
zaprasza 22 listopada na
czwarty, ostatni już wy-
kład z okazji 100-lecia od-
zyskania niepodległości
przez Polskę. Natomiast
tydzień później (29.11) od-
będzie się specjalny warsz-
tat dla dzieci ze szkół pod-
stawowych.

2222 lliissttooppaaddaa 22001188 rr.. –– PPaallcceemm
ppoo mmaappiiee

„Wszędzie jest dobrze, tam,
gdzie nas nie ma, ale my wszę-
dzie jesteśmy” – śpiewał nie bez
kozery Wojciech Młynarski. Rze-
czywiście: biało-czerwona flaga
powiewała na masztach w naj-
bardziej egzotycznych zakątkach
świata, kiedy… Polski na ma-
pach nie było. Czy zatem „po-
dróżnik” znaczyło wówczas „pa-
triota”? Wykład będzie o egzo-
tycznych przygodach Bronisła-
wa Malinowskiego, Henryka
Arctowskiego i politycznej sła-
wie Eugeniusza Romera.

2299 lliissttooppaaddaa 22001188 rr.. –– NNiiee-
zzwwyycciięężżoonnee ssąą bbaarrwwyy bbiiaałłoo-cczzeerr-
wwoonnee

Skąd wzięły się polskie sym-
bole i barwy narodowe? Czym
różni się flaga od bandery? Kie-
dy i w jakich okolicznościach
można posługiwać się jedną i
drugą? Kto dziś nie rusza się
bez polskiej flagi w plecaku?
Dzieci wykonają przy tej okazji
kotyliony w barwach narodo-
wych.

Oba wydarzenia odbędą się
w czwartki, o godz. 18.00 w sa-
li J. U. Niemcewicza w UD Ursy-
nów przy al. KEN 61

Wykład poprowadzi Hanka
Warszawianka (Hanna Dzieliń-
ska) – przewodnik, dziennikar-
ka i popularyzatorka dziejów
miasta, warsztat – Szymon Go-
towski – animator, edukator.

Koncert z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości

Zakopower ma POWER!

Piszemy pod dyktando Bralczyka!

Przyjdź na wykład, będziesz mądrzejszy

CCeennttrruumm KKoommuunniikkaaccjjii SSppoołłeecczznneejj pprroowwaaddzzii kkoonnssuullttaaccjjee ssppoołłeecczznnee ddoottyycczząąccee zzaassaadd pprrzzyysszzłłoorroocczznneejj
eeddyyccjjii BBuuddżżeettuu PPaarrttyyccyyppaaccyyjjnneeggoo.. WWaarrttoo pprrzzyyjjśśćć nnaa ssppoottkkaanniiee ww ppoonniieeddzziiaałłeekk 1199 lliissttooppaaddaa oo ggooddzziinniiee
1188..0000 ddoo UUrrzzęędduu DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww ((aall.. KKEENN 6611- mmeettrroo IImmiieelliinn)),, bbyy ppoorroozzmmaawwiiaaćć oo pprrzzyysszzłłoośśccii BBPP....
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To był dla patriotów Marsz Stulecia 

PPiikknniikk NNiieeppooddlleeggłłoośścciioowwyy
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

C hociaż – złośliwie komentu-
jąc – od stu lat było wiadomo,
dokładnie kiedy będzie setna

rocznica, to władze państwowe (ale
także miejskie) nie podjęły prawie żad-
nych działań, aby rocznicę odzyskania
Niepodległości obchodzić radośnie,
godnie i z fantazją,  ale przede wszyst-
kim,  aby pozostały po niej trwałe ślady
w postaci obiektów symbolicznych, a
jeszcze lepiej – takich, które przez lata
służyć będą Narodowi. Obserwując od
dziesięcioleci polską scenę polityczną,
doszedłem do wniosku, że nasi polity-
cy są nadzwyczaj mało kreatywni.
Członkowie kolejnych ekip są wysokiej
klasy specjalistami  w grze o władzę, a
szczególnie w zapewnianiu sobie do-
brego miejsca na kolejnych listach wy-
borczych. Trudno jednak wskazać ich
realne i potrzebne pomysły cywiliza-
cyjne na miarę przedwojennej Gdyni,
czy Centralnego Okręgu Przemysłowe-
go. Nie jest prawdą, że Polacy nie ma-
ją pomysłów. Można postawić tezę, że
współcześni polscy politycy ich nie ma-
ją, a przede wszystkim boją się realizo-
wać projekty, których nie są autorami,
a z tym – jak wskazuje praktyka – jest
bardzo krucho.

W dniu 17 stycznia 2018 r. w
gronie czterech osób: księ-
dza Wojciecha Gnidzińskie-

go (proboszcza parafii św. Katarzyny),
prof. Tomasza Boreckiego (byłego rek-
tora SGGW), prof. Mariana Marka
Drozdowskiego (historyka i varsavia-
nisty) oraz niżej podpisanego – zrodził
się pomysł, aby z okazji setnej rocznicy,
zorganizować na Ursynowie przedsię-
wzięcie, które przez pokolenia będzie o
tym przypominać. Pomysł nawiązywał
do istniejącego (do 1945 r.) obok kościo-

ła św. Katarzyny w najstarszej parafii na
terenie naszego miasta  – Gucin Gaju.
Park ten powstał w pierwszej połowie
XIX w. celem uczczenia Stanisława Kost-
ki Potockiego (i jego brata). Poszcze-
gólne drzewa posadzone były przez naj-
wybitniejszych ludzi ówczesnej epoki,
m. in. przez bliskiego nam Juliana Ur-
syn-Niemcewicza. Wymienione na
wstępie cztery osoby sporządziły pi-
smo, które 12 lutego 2018 r. złożone
zostało w Kancelarii Prezydenta RP. Au-
torzy pisma poprosili Prezydenta o opi-
nię na temat  pomysłu utworzenie  na
wzgórzu opodal kościoła św. Katarzyny
ogólnodostępnego Gaju Pamięci 100-le-
cia Niepodległości. Zasugerowali też,
aby posadzenie pamiątkowych drzew
(w sumie – czternastu) dokonane było
przez wskazanych przez Prezydenta
najwybitniejszych gości uroczystości 11
listopada 2018 r. Na pismo odpowie-
dział (19 marca 2018 r.) minister Woj-
ciech Kolarski – pełnomocnik Prezy-
denta RP ds. obchodów rocznicy.  Nie
ustosunkował się on do propozycji po-
sadzenia drzew przez gości Prezyden-
ta, ale podziękował za aktywne włą-
czenie się  w obchody  i życzył sukcesów
przy realizacji projektu. 

W krótce potem (22 marca)
cała nasza czwórka spotka-
ła się z księdzem kardyna-

łem Kazimierzem Nyczem, głową Archi-
diecezji Warszawskiej, na której gruncie
postulujemy stworzenie gaju–pomn-
ika. Kardynał z zainteresowaniem wy-
słuchał relacji i wyraził swoje poparcie
dla przedstawionego projektu.  Wstęp-
na dokumentacja wykonana została
gratisowo przez życzliwych architek-
tów z SGGW.  Rozmowy  z wybranymi
prezesami ursynowskich spółdzielni
mieszkaniowych zaświadczyły, że „ko-
mitet” może liczyć na ich pomoc w ma-
teriałach  i robociźnie. W tej sytuacji
ksiądz proboszcz wysłał pismo do kon-
serwatora zabytków, informując  o za-
mierzonym przedsięwzięciu. 

M azowiecki Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków pismem
nr

WZW.5183.1067.2018.PSU z 28 lipca
2018 r. w odpowiedzi napisał m. in., że
zaproponowane zagospodarowanie jest

„dopuszczalne z konserwatorskiego
punktu widzenia”, „jednakże biorąc pod
uwagę wielkość planowanej inwestycji
oraz wyniki dotychczasowych badań,  z
uwagi, iż planowana inwestycja zlokali-
zowana jest na terenie stanowiska ar-
cheologicznego (…), przed prowadze-
niem jakichkolwiek działań inwestycyj-
nych ingerujących w strukturę gruntu
niezbędne jest przeprowadzenie na tym
terenie wyprzedzających badań arche-
ologicznych”. Następnie podał, że zgod-
nie z takim, a takim przepisem, osoba fi-
zyczna lub jednostka organizacyjna jest
zobowiązana pokryć koszty badań ar-
cheologicznych oraz ich dokumentacji,
jeśli przeprowadzenie tych badań jest
niezbędne w celu ochrony tych zabyt-
ków”. Poinformował też, że niniejsza
opinia nie zwalnia  z obowiązku uzyska-
nia pozwolenia na prowadzenie badań
archeologicznych, a zezwolenie takie
należy uzyskać od Mazowieckiego Woj.
Konserwatora Zabytków.

Zaproponowana procedura jest
oczywiście zgodna z obowią-
zującymi przepisami, a jedno-

cześnie skutecznie hamuje społeczną
inicjatywę, popartą przez prezydenta i
kardynała, który udostępnił nieodpłat-
nie niezbędny grunt. Posadzenie,  na
pamiątkę stulecia odzyskania Niepod-
ległości, czternastu drzew w miejscu,
gdzie podobne rosły przez setki lat, oraz
postawienie między nimi krzyża-ka-
pliczki – wymaga więc kosztownych i
czasochłonnych działań,  które nie są do
udźwignięcia przez inicjatorów pomy-
słu. Analizując tylko ten jeden spośród
wielu licznych przykładów społecznej
inicjatywy związanej ze stuleciem Nie-
podległości, nie można się dziwić, że
obchody tej niezwykłej rocznicy, nie za-
owocują materialnymi śladami. Po rocz-
nicy, jak po Sylwestrze, pozostały śmie-
ci, które zostawili uczestnicy pikników
i pochodów, a także coraz większe roz-
czarowanie społeczeństwa propaństwo-
wą „sprawnością” administracji.

A dodam jeszcze, że 16 stycznia
2018 r. sam złożyłem w Biurze
Podawczym KPRM list do Pre-

zesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej: „Szanowny Panie Premierze,
zwracam się do Pana  z bardzo uprzej-
mą prośbą o rozważenie  poniższego
pomysłu, który związany jest z przypa-
dającą  w bieżącym roku setną roczni-
cą odzyskania Niepodległości. 

U stanowienie polskiej państwo-
wości, po przeszło stu latach
niewoli, jest niewątpliwie jed-

nym z najważniejszych wydarzeń w
dziejach Polaków.  Uważam, iż dla pod-
kreślenia tego faktu powinniśmy pozo-
stawić pomnik godny tej rocznicy. Pro-
ponuję, aby pomnikiem była instytucja
naukowa, tak wyposażona i zorganizo-
wana, żeby mogła konkurować z naj-
lepszymi  na świecie. Jestem przekona-
ny, że zespół Pańskich doradców może
określić dziedzinę, w której placówka
mogłaby działać i odnosić sukcesy, tak
aby wreszcie  zacząć w sposób zdecydo-
wany przechodzić  od „gospodarki opar-
tej na węglu” do „gospodarki opartej na
wiedzy”. Istotne jest także to, aby stwo-
rzony model funkcjonowania służył  z

pożytkiem Narodowi i Państwu  przez
bardzo wiele lat. Moim zdaniem, po-
mysł wpisuje się w realizowaną przez Pa-
na politykę nakierowaną na wyjście z
pułapki średniego rozwoju.

Zważywszy, iż w ostatnich latach
wybudowano wiele obiektów
z przeznaczeniem do celów na-

ukowych, być może nie trzeba wznosić
nowego (budynku), a jedynie wypraco-
wać stabilny i długookresowy system fi-
nansowania, np. na wzór niektórych pla-
cówek na Zachodzie. Być może, powin-
na to być Fundacja Narodowa, utworzo-
na ze składek społeczeństwa i wkładu
państwa polskiego.  Istotą pomysłu jest,
aby placówka mogła – w wybranej wą-
skiej specjalności – rywalizować z naj-
lepszymi na świecie, a to wymaga cho-
ciażby niestandardowego finansowania.
W międzynarodowych rankingach nasze
najlepsze uniwersytety zajmują miejsca
w czwartej setce. Z okazji zbliżającej się
rocznicy stwórzmy  więc przynajmniej
jedną placówkę, która znajdzie się  w
pierwszej dziesiątce światowej! (…)

O dpowiedź na to moje pismo
otrzymałem z datą 29 sierp-
nia 2018, tj. po siedmiu mie-

siącach.  Poniżej zamieszczam pełny
jej tekst, z której wynika, że nasza na-
uka ma się dobrze  i niczego nie trzeba
zmieniać. W tym miejscu chcę przyto-
czyć jedno ze stwierdzeń Manuela Ca-
stellsa – dyrektora ds. badań na wy-
dziale socjologii Uniwersytetu w Cam-
bridge: „badania naukowe w naszych
czasach są albo globalne, albo przesta-
ją być naukowe”.

Po przeczytaniu odpowiedzi,
nad którą biedził się premier,
minister kultury i dziedzictwa

narodowego oraz minister nauki i szkol-
nictwa wyższego, przestałem mieć na-

dzieję, że wyjdziemy z zaklętego kręgu
niemożności; nadzieję, że liczba pol-
skich patentów, zgłaszanych do Euro-
pejskiego Urzędu Patentowego, nie bę-
dzie jedną z najniższych w Europie. Mo-
im zdaniem – taką refleksję umacnia
m. in. obejrzenie przygotowań do pań-
stwowych obchodów setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Smutne to,  ale prawdziwe! 

T akże niewesołe refleksje bu-
dzi stosunek ogółu mieszkań-
ców do setnej rocznicy. Spa-

cerując w niedzielę (11 listopada), po
Ursynowie, zauważyłem, że flagi na
balkonach były zjawiskiem sporadycz-
nym. Niekiedy kilka na bloku,  ale czę-
sto żadnej nie było! 

S mutne jest również to, że Pre-
zydent RP Andrzej Duda na po-
czątku swego emocjonalnego

przemówienia podczas uroczystości
przed Grobem Nieznanego Żołnierza
przywitał przybyłych, wymieniając kra-
jowych dostojników, ale nie przywitał
jedynego „zagranicznego” gościa, tj.
Donalda Tuska, pełniącego nieformal-
ną funkcję „Prezydenta Unii Europej-
skiej”, a więc piastującego najwyższą
godność polityczną, jaką kiedykolwiek
osiągnął Polak. Może nie zauważył go
na trybunie honorowej, gdyż ulokowa-
ny został w trzecim (piątym ?) rzędzie
na skrzydle oficjalnych gości. Nie wypo-
wiedział też słów: „Unia Europejska”,
której – póki co – jesteśmy częścią. Zdu-
miewające  i niepokojące jest także to,
że nikt ze światowych i europejskich
oficjeli nie raczył odwiedzić Warszawy
w dniu największego od stu lat polskie-
go święta narodowego. To, niestety, jest
wymownym miernikiem obecnej po-
zycji Polski we współczesnym świe-
cie.To także bardzo, bardzo smutne! 

Refleksje po setnej rocznicy Niepodległości
Od kilku lat zastanawiałem się, jak będziemy obchodzić setną
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyobrażałem so-
bie, że władze państwowe uczynią ten dzień niezapomnianym, m.
in. przez stworzenie jubileuszowych obiektów, które przez lata, a
może przez stulecia przypominać będą Polakom o tym doniosłym
fakcie. Mogły by one być, chociażby tak symboliczne, jak słynny ze-
gar milenijny na Pałacu Kultury (ufundowany z okazji początku
nowego tysiąclecia). Z biegiem czasu zacząłem jednak nabierać
podejrzenia, że te oczekiwania są zbyt wygórowane... 

MMiieejjssccee,, ww kkttóórryymm ppllaannoowwaannyy bbyyłł GGaajj PPaammiięęccii..

KKrrzzyyżż-kkaapplliiccaa GGaajjuu PPaammiięęccii..

PPiissmmoo MMiinniissttrraa NNaauukkii zz 2288 lliippccaa 22001188 rr..
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Radni już po ślubowaniu przed nową kadencją

Mogą pracować dla dzielnicy

B o g u s ł a w  L a s o c k i

To już koniec fetowania wygra-
nej w wyborach i pławienia się
w błogim nastroju sukcesu. Na-
wet nie miesiąc, ale niespełna
trzy tygodnie “miodowe” wła-
śnie się skończyły wraz z po-
twierdzeniem słowem “Ślubuję”
roty ślubowania, wypowiedzia-
nym przez radnych Ursynowa w
dniu 9 listopada podczas I sesji
nowo wybranej Rady. 

Przed radnymi nastał czas pracy.
Pracy wytężonej tym bardziej, że prze-
cież wielość i waga zadań i proble-
mów, których realizację i rozwiąza-
nie obiecywali wyborcom, były orę-
żem w zmaganiach z konkurentami
o możliwość członkostwa w komisjach
i prawo uczestnictwa w sesjach jako
radni.

Entuzjazm i poczucie 
zobowiązania

Nastroje tuż przed rozpoczęciem I
sesji Rady były podniosłe. Nic dziw-
nego, wśród wybranych 25 osób aż 11
osób zostało radnymi po raz pierwszy. 

– To fantastyczne, naprawdę duże
przeżycie – powiada jeden z dwóch
najmłodszych radnych Bartosz Za-
wadzki z Projektu Ursynów. – Pierwsza
sesja musi być emocjonująca. Ale wcze-
śniejsze moje doświadczenia jako rad-
nego młodzieżowego pozwolą mi szyb-
ko oswoić się z nowymi zadaniami i
rozpocząć efektywną pracę. Nowa ka-
dencja jest dłuższa, pięcioletnia. Dlate-
go będzie można nie tylko podjąć wię-
cej tematów, ale również więcej spraw
zakończyć. Wszystkie tematy, które po-
jawiły się w kampanii, znajdą przełoże-
nie w mojej pracy jako radnego. Nato-
miast zobaczymy, jak to się uda zreali-
zować w praktyce. Ponieważ Koalicja
Obywatelska czyli PO i Nowoczesna
mają teraz samodzielną większość,
sprawdzimy na ile radny nie będący w
koalicji rządzącej jest w stanie zmie-
niać rzeczywistość. Jednakże uważa-
my, że dzięki zwartej, aktywnej działal-
ności stowarzyszenia Projekt Ursynów,
damy radę robić wszystko tak samo
skutecznie jak do tej pory – mówi mło-
dy radny. 

– Jesteśmy tuż przed ślubowaniem i
mam poczucie dużego zobowiązania
wobec wyborców – włączył się Mateusz
Rojewski z PiS. – Zresztą, podjąłem już
pierwsze działania. Na przykład napisa-
łem pismo w sprawie autobusu linii 504
i przystanku Natolin Północny, aby lu-
dzie mogli łatwiej dojechać do pracy. In-
teresowałem się tymi problemami, za-
nim zostałem radnym, a teraz będę
mógł je rozwiązywać skuteczniej. Będę
aktywny cały czas, również po wybo-

rach, i będę w kontakcie z mieszkańca-
mi przez całą pięcioletnią kadencję –
zapowiada Rojewski.  

– A ja mam świetne samopoczucie
przed ślubowaniem – stwierdził Ma-
ciej Antosiuk z Projektu Ursynów. –
Mieszkańcy Ursynowa czekają, aż za-
czną być rozwiązywane ich kluczowe
problemy, związane chociażby z Połu-
dniową Obwodnicą Warszawy czy za-
mknięciem  ul. Lanciego. Trzeba za-
stanowić się, czy istnieje możliwość,
aby z ulicy  Migdałowej był skręt w kie-
runku centrum w ulicę Rosoła, czy cho-
ciażby uporządkowanie tego, co się
dzieje wokół obwodnicy. Mieszkańcy
skarżą nam się np. na wszelkiego ro-
dzaju smród i kłopoty wynikające ze
sposobu realizacji tej budowy. Więc po-
ra wreszcie wziąć się do roboty i zająć
się tymi tematami. Wszyscy mamy bar-
dzo dobre samopoczucie i jesteśmy w
bardzo optymistycznych nastrojach –
mówi Maciej Antosiuk. 

Optymistycznie wygląda poczucie
zobowiązania młodych radnych wobec
mieszkańców, którzy przecież byli ich
wyborcami. 

– Pracy było bardzo dużo, i to nie tyl-
ko podczas kampanii, ale też wcze-
śniej. Ostatnie miesiące i cała poprzed-
nia kadencja to był czas pracy na rzecz
mieszkańców – opowiadał  Piotr Świąt-
kowski z PiS, drugi spośród najmłod-
szych radnych. – Teraz pracy będzie
jeszcze więcej, ale bardzo się cieszę, że
będę mógł działać na rzecz mieszkań-
ców. Będę miał więcej możliwości, na
przykład dzięki interpelacjom, ale rów-

nież dzięki temu, że podczas kampanii
udało mi się nawiązać jakieś relacje z
większą liczbą aktywnych mieszkań-
ców Zielonego Ursynowa, by działać
na rzecz tej naszej małej “ojczyzny”.
Oczywiście, będę radnym całego Ursy-
nowa, nie tylko Zielonego, więc jeśli ja-
kieś sprawy wypłyną, będę również
interweniował. Jestem związany z ca-
łym Ursynowem. Tutaj chodziłem do
szkoły, tutaj mieszkam i sprawy całe-
go Ursynowa są mi bliskie. Niemniej,
zostałem wybrany głosami Zielonego
Ursynowa i mam pewne zobowiązanie
by skupić się na tym aspekcie. Pierw-
sze tematy moich interwencji to będą
na przykład  światła na ul. Kłobuckiej.
To kwestie poruszane już wcześniej,
ale nadal wymagające wznowienia,
jak zalewanie ul. Pustułeczki i kilka
nie mniej ważnych lokalnych spraw –
zwierza się Piotr Świątkowski. 

– Ja również mam szczerą wolę, ta-
kie silne postanowienie działania na
rzecz mieszkańców – dodaje Karol Ra-
dziwiłł, również z PiS. -–Chcę skupić
się na Kabatach, tam w trakcie kampa-
nii obiecałem wyborcom, że zajmę się
bardzo konkretnymi sprawami. W nie-
których miejscach chodzi o progi zwal-
niające, w niektórych o odświeżenie
pasów, bardzo mi się marzy uporząd-
kowanie terenów zielonych, nieużyt-
ków, miejsc będących dotychczas dzi-
kimi wysypiskami śmieci. Marzy mi
się również zamalowanie wszystkich
graffiti z wulgaryzmami. Takie oczysz-
czenie przestrzeni w otoczeniu miesz-
kańców ma bardzo duży wpływ na
komfort życia. Myślę, że uda się to zre-
alizować w tej kadencji – prognozuje
Karol Radziwiłł.

Niewiele minut, wielki krok 
do przodu

Zgodnie z obowiązującą formułą, do
czasu wyboru przewodniczącego Rady
przebiegiem pierwszej sesji kieruje rad-
ny - senior. Ta zaszczytna funkcja przy-
padła 80-letniemu Leszkowi Lenarczy-
kowi z Otwartego Ursynowa, będące-
mu już wielokrotnie radnym i posia-
dającemu kilkudziesięcioletnie do-
świadczenie samorządowe. Uroczyste
“Ślubuję”, najczęściej z dopowiedzia-
nym “Tak mi dopomóż Bóg”, wypo-
wiedzieli wszyscy obecni radni. Od te-
go momentu mogą sprawować swój
mandat.

Dla osób, które już wcześniej były
radnymi, nawet z przerwami, akt ślu-
bowania miał jeszcze inny, dodatko-
wy sens.

– Z uwagi na to, że już piąty raz bę-
dę składał ślubowanie, żadnej tremy
nie odczuwam – mówi Piotr Skubi-
szewski z Otwartego Ursynowa. – Ślu-
bowanie to powód do pewnej dumy,
ale najważniejsze jest złożenie zobo-
wiązania wobec mieszkańców, by na
ich rzecz pracować najlepiej jak się da
i zmieniać Ursynów na lepsze.  Pomy-
słów jest bardzo dużo, mam ich pełną
głowę.  Będę się głównie skupiać na re-
alizacji naszego programu, który
przedstawiliśmy w kampanii wybor-
czej. Będziemy działali na rzecz 10
priorytetów, które zawarliśmy w tym
programie. Między innymi będą to
działania na rzecz budowy pełnowy-
miarowego boiska do piłki nożnej,
działania na rzecz filtrów spalin z Po-
łudniowej Obwodnicy Warszawy,
zwiększenie liczby miejsc w szkołach,
żłobkach i przedszkolach, budowa cen-
trum aktywności seniora, budowa no-
wych parków na Ursynowie. Właśnie
wokół tych tematów chcę podejmo-
wać działania, a w najbliższych dniach
złożę kilka interpelacji, które dotyczą
nieco mniejszych spraw – deklaruje
Piotr Skubiszewski. 

Natomiast na kontynuację i zacho-
wanie ciągłości dotychczasowej pra-
cy zwraca uwagę radny Kamil Orzeł,
szef Projektu Ursynów. – Jako stowa-
rzyszenie Projekt Ursynów bardzo cie-
szymy się, że mieszkańcy nam zaufa-
li i docenili pracę, jaką wykonywali-

śmy dla nich i dla dzielnicy. Dzięki te-
mu mamy w Radzie Dzielnicy aż czte-
rech radnych. Chcemy jak najbardziej
kontynuować te wszystkie tematy, z
których jesteśmy znani już od szeregu
lat. Jest to Południowa Obwodnica
Warszawy, temat filtrów. Ze spraw
prostszych, ale również bardzo poży-
tecznych, będziemy kontynuować
BMW czyli “Baby - Mama - Wymiana”
- giełdę i wymianę dziecięcych ubranek
i zabawek, z wielkim powodzeniem
organizowaną cyklicznie już od kilku
lat, a kolejną edycję chcemy zorganizo-
wać jeszcze w tym  roku – informuje
radny Kamil Orzeł. 

Krok pierwszy - wybór 
przewodniczącego Rady

Wyniki wyborów dosyć jednoznacz-
nie określiły płaszczyznę porozumie-
nia. Uzyskanie bezwzględnej większo-
ści przez Koalicję Obywatelską (stwo-
rzoną przez PO i Nowoczesną) zapew-
niło jej niezależność formalną. Nie-
mniej, konieczność osadzenie sporej
liczby funkcji w Radzie niewątpliwie
będzie się wiązało z jakimiś ustępstwa-
mi na rzecz klubów mniejszościowych.
Szczegółów uzgodnień nie znamy i za-
pewne nie poznamy, niemniej “nie
wprost” można zauważyć, iż jakieś
ustalenia były i trwają nadal. 

Jako kandydat na przewodniczącego
Rady została zgłoszona tylko jedna oso-
ba – Michał Matejka z Koalicji Obywa-
telskiej. To doświadczony radny od wie-
lu lat, Radą kierował w końcowym okre-
sie poprzedniej kadencji. – Jako radny
posiada jeden z najdłuższych staży w
Dzielnicy – przedstawia kandydata To-
masz Sieradz z KO. – Będąc przewodni-
czącym Rady, funkcję sprawował bar-
dzo sprawnie. Michał Matejka jest
prawnikiem, absolwentem Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Jestem przekona-
ny, że wykształcenie, doświadczenie,
dobra organizacja, opanowanie i szuka-
nie konsensusu są cechami, które Matej-
ka będzie mógł wykorzystać jako prze-
wodniczący Rady – rekomenduje go
radny Sieradz. 

Wynik wyborów, chociaż przewidy-
walny co do kierunku, wskazał na zgod-
ność ocen głosujących radnych. W wy-
niku tajnego głosowania Michał Matej-
ka otrzymał aż 20 głosów przy tylko 4
sprzeciwiających się, co wskazuje na
znaczące poparcie nie tylko macierzy-
stego klubu, ale i opozycji.

–  Bardzo dziękuję za tak zdecydowa-
ne poparcie, to dla mnie duże zobowią-
zanie – powiada nowy przewodniczący
Rady. – Mam nadzieję, że uda się
wszystkim nam pracować dla dobra
dzielnicy, tak jak już wielokrotnie się
to udawało. I tak jak zapowiadaliśmy
jeszcze przed sesją w naszych rozmo-
wach, ogłaszam pierwszą przerwę. O
terminie wznowienia sesji zostaniecie
Państwo powiadomieni przez Biuro Ob-
sługi Rady – stwierdził przewodniczą-
cy Michał Matejka.

To trochę niespodziewane dla po-
stronnych obserwatorów zakończenie
sesji wskazało, że uzgodnienia w za-
kresie kandydatów na wiceprzewodni-
czących Rady nie zostały jeszcze doko-
nane. Zaistniałą sytuację wyjaśnił rad-
ny Tomasz Sieradz podczas rozmowy
już po zakończeniu sesji.

– Wybór wiceprzewodniczących Ra-
dy odbędzie się po przerwie. Było bar-
dzo mało czasu, ponieważ komisarz
wyborczy zwołał pierwszą sesję dla
Ursynowa dopiero przedwczoraj. Nie
było czasu na przeprowadzenie roz-
mów pomiędzy klubami radnych i
uzgodnienie kandydatów - mówił To-
masz Sieradz. 

Od początku 
ostra praca

Patrząc trochę z boku na wyniki wy-
borów, można oceniać, że niewiele się
zmieniło. PO z koalicjantami będzie
rządzić, reszta ugrupowań pozostaje w
mniejszości, niezdolna do stworzenia
przeciwwagi podczas głosowania ze
względu na trwały w perspektywie 5 lat
kadencji stosunek mandatów: 13 (Plat-
forma Obywatelska + Nowoczesna) do
12 (Projekt Ursynów + PiS + Otwarty
Ursynów). Ale ... każdy medal ma dwie
strony, a czasem nawet trzy. W tym kon-
tekście poprosiłem o krótką rozmowę
radnego Tomasza Sieradza, szefa ursy-
nowskiej PO, byłego wiceprezydenta
m. st. Warszawy, doświadczonego sa-
morządowca.

PPAASSSSAA::  MMoożżee ddoobbrrzzee ssiięę ssttaałłoo,, żżee wwłłaaddzzęę oobbjjęęłłaa ttaa ggrruuppaa,, kkttóórraa sspprraawwoowwaa-
łłaa jjąą ddoo tteejj ppoorryy,, bboo mmoożżnnaa oocczzeekkiiwwaaćć,, żżee nnaauucczzyyłłaa ssiięę cczzeeggoośś zz ppoopprrzzeeddnniieejj kkaa-
ddeennccjjii.. NNaattoommiiaasstt nniiee ppoowwiinnnnoo bbyyćć ttaakk jjaakk ppoopprrzzeeddnniioo,, aallee oodd ssaammeeggoo ppoocczząątt-
kkuu oossttrraa pprraaccaa.. PPrroobblleemmyy ssąą zznnaannee,, rroozzppoozznnaannee,, rroozzppoocczzęęttee sspprraawwyy......

TToommaasszz SSiieerraaddzz ((PPOO))::  Zgadza się, myślę że tak będzie i nie widzę powodu,
żeby miało być inaczej. Jest przede wszystkim dużo osób, którym na tym zale-
ży. W Radzie pojawiły się nowe osoby co prawda bez doświadczenia jako rad-
ni, ale są to osoby, które mieszkają na Ursynowie, znają problemy, były bardzo
aktywne również w kampanii. Często w wypowiedziach słyszeliśmy bardzo me-
rytoryczne wystąpienia na różne tematy. Zatem ja osobiście sądzę, że ta kaden-
cja będzie dobrą kadencją. Mogą być spory, niech będą, ale pod warunkiem że
będą to spory merytoryczne, w dobrym tonie, z uszanowaniem drugiego czło-
wieka i kulturą. Ale przede wszystkim liczę i zakładam, że będzie to kadencja
merytoryczna. Wszyscy wiemy, jakie są problemy Ursynowa, wszyscy się tymi
problemami interesujemy. Oczywiście, ich katalog może się zmienić w sensie
takim, że może kolejnych jeszcze przybyć, ale tak naprawdę te najważniejsze są
niezmienne. 

W związku z powyższym, skoro je znamy, możemy mieć różne recepty, ale i
tak powinniśmy od początku ruszyć z kopyta i się za nie zabrać. Zatem wszystko wskazuje na to, że to będzie dobra ka-
dencja. Zresztą sam wynik głosowania na przewodniczącego jest z jednej strony bardzo pozytywny, ale z drugiej stro-
ny jest zobowiązujący. Bo to, że dzisiaj bez mała wszystkie kluby zagłosowały za kandydaturą Michała Matejki, to przede
wszystkim jest dla niego olbrzymie wyzwanie. A na zaufanie trzeba będzie sobie zapracować. To nie są tylko przyjem-
ne rzeczy, ale również zobowiązujące. W tym znaczeniu uważam, i bardzo bym chciał, aby to byłą dobra i merytorycz-
na kadencja, przede wszystkim zogniskowana na sprawy mieszkańców i sprawy Ursynowa. Jestem przekonany, że tak
będzie od samego początku. 

AA jjaakk bbęęddzziiee zz ZZaarrzząąddeemm UUrrssyynnoowwaa??
Na razie funkcjonuje stary Zarząd, do momentu wybrania nowego, ale nie dłużej niż przez miesiąc. Następna sesja

będzie jakby kontynuacją przerwanej dzisiejszej. Wtedy powinniśmy rozpocząć od ustalenia liczby wiceprzewodniczą-
cych Rady i ich wyboru. Potem powinniśmy wypowiedzieć się na temat komisji, zakresu ich działania, zgłoszeń do tych
komisji, a także przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji, tak żeby mogła normalnie funkcjonować i praco-
wać Rada.  Potem dokonany będzie wybór burmistrza, i na wniosek nowego burmistrza – członków Zarządu Dzielni-
cy. Natomiast technicznie może to się odbyć w nieco innej kolejności. Po wyborze prezydium w następnej kolejności
może być burmistrz i zarząd, a komisje i przewodniczący później. Niemniej, te kwestie: burmistrz, zarząd, komisje,  prze-
wodniczący i składy komisji to są najistotniejsze rzeczy, żeby dzielnica mogła normalnie funkcjonować.

CCzzyyllii ppaattrrzząącc nnaa ddaattyy,, mmoożżnnaa ssiięę ssppooddzziieewwaaćć,, żżee ddoo ŚŚwwiiąątt wwsszzyyssttkkoo zzoossttaanniiee zzaałłaattwwiioonnee??
Zakładam, że to wszystko powinno się odbyć znacznie wcześniej i do Świąt ma być już ułożone.  A od dzisiaj każdy

radny może wykonywać swój mandat, ale jako członkowie komisji czyli pewnej zbiorowości, dopiero od chwili gdy się
wszystko ukonstytuuje. Mieszkańcy nie powinni się niecierpliwić ani niczym niepokoić, bo to nie jest tak, że na Ursy-
nowie jest jakieś bezkrólewie. Zarząd działa, funkcjonuje, jest jak najbardziej w prawie, burmistrz jeszcze ten sam. Na-
tomiast pewna dynamika musi być. Ta dynamika powinna się sprowadzać do tego, że do Świąt, myślę zresztą że znacz-
nie wcześniej, te wszystkie sprawy powinny być rozstrzygnięte. 

B o g u s ł a w  L a s o c k i

W piątek, 9 listopada, ok.
godz. 22.00 wykonawca
Południowej Obwodnicy
Warszawy wprowadził
zmiany w organizacji ru-
chu na ul. F. Płaskowic-
kiej. Zamknięty został
wlot ul. F. M. Lanciego.
Zmieniły się trasy autobu-
sów linii: 136, 192, 195,
401, 503, 504 i N37.

Zmieniły się również przy-
stanki, na których autobusy koń-
czą swoje trasy. Objazdy zostały
wytyczone:

113366,, w kierunku MŁYNÓW:
CYNAMONOWA 52 – F. Płasko-
wickiej – al. KEN – I. Gandhi – …
– MŁYNÓW,

119922,, w kierunku OS. KABA-
TY (w trakcie prac na ulicy J.
Rosoła do pętli KIEPURY): ME-
TRO WILANOWSKA – … – De-
reniowa – Stryjeńskich – Bel-
gradzka – al. KEN – Przy Ba-
żantarni – J. Rosoła – KIEPURY
02, w kierunku METRO WILA-
NOWSKA: KIEPURY 02 – J. Ro-
soła – Przy Bażantarni – al. KEN
– Belgradzka – Stryjeńskich –

Dereniowa – … – METRO WI-
LANOWSKA,

119955,, w kierunku NATOLIN
PŁN.: PL. TRZECH KRZYŻY – …
– Cynamonowa – F. Płaskowic-
kiej – J. Rosoła – Belgradzka – al.
KEN – METRO NATOLIN 03, w
kierunku PL. TRZECH KRZYŻY:
METRO NATOLIN 03 – al. KEN
–F. Płaskowickiej – Cynamono-
wa – I. Gandhi – Dereniowa – F.
Płaskowickiej – … – PL. TRZECH
KRZYŻY

440011,, kursy wariantowe tylko w
kierunku URSYNÓW PŁD.: WKD
RAKÓW/PKP URSUS – … – J.
Ciszewskiego – al. KEN – F. Pła-
skowickiej – NATOLIN PŁN. 14,

550033,, w kierunku NATOLIN
PŁN.: KONWIKTORSKA – … – I.
Gandhi – al. KEN – F. Płaskowic-
kiej – NATOLIN PŁN 64, w kie-
runku KONWIKTORSKA: NA-
TOLIN PŁN 64 – F. Płaskowic-
kiej – Dereniowa – … – KON-
WIKTORSKA

550044,, w kierunku OS. KABA-
TY: DW. CENTRALNY – … – De-
reniowa – Stryjeńskich – Wąwo-
zowa – al. KEN – OS. KABATY, w

kierunku DW. CENTRALNY: OS.
KABATY – al. KEN – Wąwozo-
wa – Stryjeńskich – Dereniowa –
… – DW. CENTRALNY,

NN3377,, w kierunku OS. KABA-
TY: DW. CENTRALNY – … – Cy-
namonowa – Płaskowickiej – J.
Rosoła – Wąwozowa – al. KEN –
OS. KABATY, w kierunku DW.
CENTRALNY: OS. KABATY – al.

KEN – Przy Bażantarni – J. Roso-
ła – F. Płaskowickiej – Cynamo-
nowa – … – DW. CENTRALNY.

Przystanek NATOLIN PŁN 61
znajduje się w al. KEN, w kierun-
ku południowym, przed skrzyżo-
waniem z ul. F. Płaskowickiej, a
NATOLIN PŁN 64 na ul. F. Pła-
skowickiej w kierunku zachod-
nim, za skrzyżowaniem z al. KEN.

Zmiany w ruchu na Ursynowie

W dniu 14 listopada 2018
r. odbyło się seminarium
dla mieszkanek Ursynowa
w ramach projektu „Pra-
ca – czemu nie?”. 

Projekt powstał z inicjatywy
Zespołu Rozwoju Zawodowego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Ursynów m. st. War-
szawy i jest skierowany do ko-
biet, mieszkanek Ursynowa, a
jego celem jest zdiagnozowa-
nie sytuacji społecznej i zawo-
dowej kobiet w przedziale wie-
kowym 25 – 44 lata. W tym
przedziale według statystyk
Urzędu Pracy najwięcej kobiet
jest zarejestrowanych jako bez-
robotne. 

We wrześniu tego roku firma
Instytut Badawczy IPC z Wro-
cławia, którego przedstawicie-
le byli obecni podczas semina-
rium, przeprowadziła badania
ankietowe wśród mieszkanek
Ursynowa. 

Badania te miały na celu dia-
gnozę sytuacji ursynowianek po
to, by w kolejnych latach plano-
wać projekty i działania ade-
kwatne do ich realnych potrzeb
i możliwości. 

Seminarium stanowiło kon-
tynuację prowadzonej diagno-
zy, było także okazją do zapo-
znania się z wynikami przepro-
wadzonych badań oraz prze-
strzenią dzielenia się, a także
zapoznania się z różnymi spo-
sobami aktywizowania się i
czerpania pomysłów na własny
rozwój. 

Spotkanie, jak również cały
projekt, zostały przygotowane
przez  Ośrodek Pomocy Społecz-
nej Dzielnicy Ursynów, który re-
prezentowali: dyrektor Marek
Pawlęga, kierowniczki Działu
Pomocy Specjalistycznej – Be-
ata Oliwa i Sylwia Zielińska oraz
pracownice Zespołu Rozwoju
Zawodowego: Agata Kuszew-
ska, Magdalena Kozłowska i Ka-
tarzyna Jagielska. 

Urząd Dzielnicy reprezento-
wał Marcin Czempiński, naczel-
nik Wydziału Spraw Społecz-
nych i Świadczeń. 

Seminarium miało charakter
coachingowo – motywacyjny,
zachęcający kobiety do aktyw-
ności, nie tylko zawodowej, a
także do realizowania własnych
pasji i zainteresowań. Spotkanie
było skierowane do kobiet i pro-
wadzone przez kobiety. Prelek-
cje prowadziły kolejno:

- Karolina Wołowska z Instytu-
tu Badawczego IPC, która pre-
zentowała wyniki badań ankie-
towych;

- Anna Grzelewska i Kinga
Szafrankowska, prowadzące
własne firmy podzieliły się do-

świadczeniami jak zacząć od no-
wa, jak pogodzić życie prywatne
z zawodowym;

- Agnieszka Szaniawska – wła-
ścicielka 3 warszawskich klubów
fitness, psycholożka, dietetycz-
ka, zachęcała i motywowała do
podążania własną ścieżką i re-
alizowania zamierzonych celów;

- Hanna Wieloch – psychotera-
peutka, trenerka rozwoju osobi-
stego, prowadziła prelekcję doty-
czącą życia w zgodzie ze sobą i
znalezienia własnego miejsca i
poczucia wpływu na własne życie. 

Po prelekcjach uczestniczki
miały możliwość zadawania py-
tań prelegentkom oraz wymiany
własnych doświadczeń. W wy-
darzeniu wzięło udział ok. 40
kobiet zainteresowanych wła-
snym rozwojem. 

W kolejnych dniach odbędą
się 3 spotkania warsztatowe,
podczas których ursynowianki
będą mogły doprecyzować swo-
je oczekiwania i potrzeby, jak
również podzielić się pomysłami
na dokonywanie zmian w życiu
zawodowym. 

Badania społeczne, w tym do-
precyzowanie potrzeb i oczeki-
wań mieszkanek Ursynowa, mo-
gą w przyszłości posłużyć zapla-
nowaniu projektów, a także form
pomocy adekwatnych do po-
trzeb tej grupy.    

Serdecznie dziękujemy Panu
Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów
p. Robertowi Kempie za udostęp-
nienie sali w urzędzie i umożli-
wienie realizacji tego przedsię-
wzięcia. A K
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A naliza projektów do BP, szcze-
gólnie tych, które sprawiły
najwięcej kłopotów podczas

ich weryfikacji czy realizacji lub nie zo-
stały w ogóle pozytywnie zweryfiko-
wane czy zrealizowane – pokazują, że
dotychczasowe narzędzia partycypacji
są niewystarczające. Można więc zapy-
tać: czego symptomem jest aktywność
mieszkańców zgłaszających „trudne”
projekty do BP oraz biorących udział
w licznych petycjach i czy tę aktywność
można z większym pożytkiem dla Ursy-
nowa i demokracji wykorzystać przy
użyciu nowych narzędzi?

G łównym powodem negatyw-
nej weryfikacji projektów do
BP była ich niezgodność z re-

gulaminem – okazywały się zbyt czaso-
chłonne, zbyt drogie, zlokalizowane na
terenach przeznaczonych pod inne
funkcje itd. Niezgodność z regulami-
nem w wielu przypadkach bywała dys-
kusyjna, gdyż negatywna weryfikacja
„chroni” przed przegłosowaniem kon-
trowersyjnych pomysłów i późniejszymi
protestami osób „obudzonych” dopiero
na etapie realizacji projektu. Z tego też
powodu pojawiają się corocznie postu-
laty wyłączenia pewnych rodzajów in-

westycji czy zadań z Budżetu Partycy-
pacyjnego. Takimi trudnymi projektami
są na przykład projekty dotyczące sze-
roko rozumianej polityki mobilności, a
więc dotyczące dróg, ścieżek rowero-
wych, przejść dla pieszych, miejsc par-
kingowych, zmian organizacji ruchu. 

C zęść zgłaszanych projektów
z tego obszaru to pewnego
rodzaju „miejska partyzant-

ka”. Jej celem jest zmuszenie zarządu
miasta do podjęcia działań, których z
różnych względów władza nie podej-
muje, choć powinna. Warto bowiem
przypomnieć, że najbardziej oprote-
stowane pomysły z ubiegłych edycji,
czyli zmiany na ul. Dereniowej, Cyna-
monowej, Stryjeńskich, Bartoka itd. –
były projektami jak najbardziej zgod-
nymi z przyjętymi strategiami rozwo-
ju miasta i wiedzą ekspercką. Dlatego
też zostały swego czasu pozytywnie
zweryfikowane. 

W ostatnich edycjach BP wła-
dza jest już ostrożniejsza i
ograniczenia regulamino-

we charakterystyczne dla BP (limity
czasowe i budżetowe) będące najczę-
ściej powodem odrzucenia tego typu
projektów są jednocześnie wygodną

wymówką, by zachować status quo, nic
nie robić i nikogo nie antagonizować –
co widać np. w przypadku negatywnie
zweryfikowanego projektu buspasa na
Puławskiej.

I nnym wariantem takiej party-
zantki są projekty dotyczące zie-
leni miejskiej – zakładania par-

ków, skwerów, budowy infrastruktury
rekreacyjnej na terenach zielonych.
Część z nich to rzeczywiście oddolne
pomysły nowego zagospodarowania
miejskich nieużytków, ale wariantem
„zielonych” projektów są na przykład
pomysły obliczone przede wszystkim
na uchronienie terenu  przed niechcia-
ną zabudową lub zmianą jego funkcji
(np. projekty parku, ptasich budek czy
bieżni przy ul. Polaka w proteście prze-
ciw rozbudowie tymczasowego bazar-
ku). Realizacja takich projektów może
być ostatecznie zgodna z preferencjami
mieszkańców, ale ewidentnie mamy tu
do czynienia z wykorzystaniem narzę-
dzia, jakim jest BP do zupełnie innego
celu, co jest oznaką niewydolności in-
nych kanałów komunikacji z decyden-
tami oraz braku zaufania do zarządu.

G eneralnie, kłopotem dla BP
są też wszystkie projekty  -
prowokacje, które mają cel

zupełnie inny od tego formalnie de-
klarowanego. Sztandarowym przykła-
dem z ostatniej edycji jest projekt za-
miany pasa ruchu w alei KEN na miej-
sca postojowe – to happening, w któ-
rym autor obsadził weryfikatorów (i
mieszkańców) w niekoniecznie akcep-
towanych przez nich rolach, bo celem
nadrzędnym było zwrócenie uwagi na
pełną absurdów i niekonsekwencji po-

litykę transportowo-parkingową mia-
sta i dzielnicy (o ile polityką można
nazywać serię podejmowanych wy-
rywkowo działań). Ów rys prowokacji
widać też w zgłoszonym do BP pomy-
śle happeningu „Chcemy pediatrii w
szpitalu południowym”, w którym pro-
jektodawca – świadomie lub nie - za-
przęga urzędniczą machinę do oby-
watelskiego quasi-protestu przeciwko
samej sobie. Takie projekty są skraj-
nym przykładem braku autentycznego
dialogu między władzą i mieszkańca-
mi w zakresie potrzeb oraz priorytetów
w ich zaspokajaniu (np. polityki mobil-
ności czy zdrowotnej).

K olejnymi projektami, które
mają małą szansę na pozytyw-
ną weryfikację w ramach BP  –

choć niekoniecznie wynika to z wad
tych pomysłów – to projekty systemo-
we, mające na celu zmianę sposobu za-
rządzania  na poziomie dzielnicy różny-
mi dobrami publicznymi. Przykładami
takich projektów są np. pomysły otwo-
rzenia popołudniami i w weekendy
przedszkolnych placów zabaw. Projek-
ty takie nie przechodzą weryfikacji al-
bo z powodów celowo wygórowanych
na potrzeby tego procesu wymagań
(np. uwzględnienia kosztów wielogo-
dzinnego, udostępniania obiektu wraz
z animatorem/dozorcą), albo przyję-
tego sposobu zarządzania mieniem
(wymagania uprzedniej zgody od kie-
rownika obiektu). BP nie zawsze jest
najlepszą formułą dla tego typu pomy-
słów, ale to, że takie projekty są składa-
ne świadczy również o braku innych
dobrych kanałów komunikacji miesz-
kańców z władzą. 

N ie ulega bowiem wątpliwo-
ści, iż BP jest wciąż najbar-
dziej atrakcyjnym narzę-

dziem obywatelskiej partycypacji. Nic
dziwnego, że na Ursynowie, w dzielni-
cy, gdzie poziom obywatelskiej aktyw-
ności jest relatywnie wysoki, będzie
dość chętnie wykorzystywany. BP ma
bardzo niski tzw. próg wejścia (wystar-
czy pomysł i – do tej pory – 30 głosów
poparcia innych mieszkańców). Daje
to gwarancję, że ktoś się nad każdym
pomysłem pochyli, a w przypadku, gdy
projekt zyska uznanie pewnej liczby
mieszkańców w głosowaniu, będzie
musiał być zrealizowany (przynajmniej
na poziomie deklaracji, bo w rzeczywi-
stości bywa z tym różnie). 

P owyższy, pobieżny przegląd
projektów jest symptomem
kryzysu demokracji przedsta-

wicielskiej – bierze się z „bezradności”
i bierności radnych, scedowania dużej
władzy na organ wykonawczy (zarząd)
i jego arbitralności, słabości debaty pu-
blicznej i trudności w uzyskaniu legity-
macji dla podejmowanych działań. Tych
słabości nie są w stanie naprawić same

z siebie pojedyncze narzędzia obywatel-
skiej partycypacji, choćbyśmy nie wia-
domo jak ulepszano np. regulamin BP. 

Z wróćmy też uwagę, iż werdykt
głosujących w BP na projekt
zmian na ulicy Stryjeńskich,

Bartoka, Jastrzębowskiego, Herbsta
podważano m. in. inną popularną me-
todą partycypacji tj. petycją. Tymcza-
sem nie sposób udowodnić wyższości
petycji nad Budżetem Partycypacyj-
nym, a  wszystkie cierpią na brak re-
prezentatywności – jakaś liczba podpi-
sów/głosów pod konkretnym rozwiąza-
niem w żaden sposób nie pokazuje roz-
kładu preferencji mieszkańców ani tym
bardziej ich gotowości do przyjęcia al-
ternatywnego rozwiązania. 

T ak więc, jeśli zależy nam na
pogłębianiu demokracji, nale-
żałoby zarówno pojedyncze

narzędzia ulepszać, jak i rozszerzać
ich katalog. Wśród stosowanych na-
rzędzi społecznej partycypacji braku-
je dziś takich, które mogłyby łączyć
zalety BP (zobowiązanie miasta do
wdrażania zwycięskiego pomysłu) z
nastawieniem na wypracowanie kon-
sensusu i zapewnienia większej repre-
zentatywności głosujących/wypowia-
dających się. 

W śród narzędzi, które moż-
na w tym kierunku rozwi-
jać, jest np. sondaż delibe-

ratywny czy panel obywatelski. Nazwy
te są często w praktyce używane wy-
miennie, choć teoretycznie istnieją mię-
dzy nimi różnice. Generalnie chodzi o
wdrożenie narzędzia umożliwiające-
go poznanie preferencji mieszkańców
(dobranych mi. in. drogą losową), za-
poznanych z alternatywnymi (poparty-
mi również wiedzą ekspercką) scena-
riuszami rozwiązania danego proble-
mu, i pozwalającego wspólnie wypra-
cować wiążące rekomendacje.  Nawet
na poziomie dzielnicy wydaje się, że
byłby to dobry sposób na mierzenie się
wspólnie z mieszkańcami z problema-
mi, których rozwiązania mogą być
szczególnie kontrowersyjne – kwestii
zapewniania miejsc parkingowych, or-
ganizacji ruchu samochodowego, ro-
werowego i pieszego (pasy, ścieżki,
przejścia), efektywniejszego wykorzy-
stywania mienia publicznego (dostępu
do szkolnych/ przedszkolnych placów
zabaw, boisk, przestrzeni na aktywno-
ści społeczne i kulturalne) i wielu in-
nych.  W Polsce mamy już przykłady
wdrażania takich narzędzi, jest więc
zasób doświadczeń, do których można
się odwołać. 

T akie właśnie działania powin-
ny towarzyszyć reformie bu-
dżetu partycypacyjnego, któ-

ra nas – w związku z wspomnianą już
nowelizacją ustaw – i tak czeka. 

A g n i e s z k a  M a j c h e r -Te l e o n

Nowe pomysły na większą partycypację mieszkańców w zarządzaniu miastem

Nie spoczywajmy na laurach

Poszerzenie i umocnienie partycypacji mieszkańców w samorzą-
dzie to jeden z celów wprowadzenia kilka lat temu Budżetu Party-
cypacyjnego, a także styczniowej nowelizacji kilku ustaw, w tym o
samorządzie gminnym, dającej m. in. umocowanie prawne budże-
towi obywatelskiemu (partycypacyjnemu) czy inicjatywie uchwa-
łodawczej. Przebieg dotychczasowych edycji BP na Ursynowie po-
zwala jednakże postawić pytanie czy dotychczasowe narzędzia
partycypacji, a także wspomniane powyżej zmiany rzeczywiście
poszerzą i wzmocnią partycypację mieszkańców i co można zaofe-
rować obok powyższych narzędzi. 

Drugiego listopada w pol-
skich kinach zagościł film
„Bohemian Rhapsody” w
reżyserii Bryana Singera,
opowiadający historię
grupy Queen i jej wokali-
sty Freddiego Mercu-
ry’ego.

Utwory Queen należą do gru-
py tych, które zna każdy. Siła od-
działywania muzyki Brytyjczy-
ków jest tak ogromna, że jedno-
czy całe pokolenia i mimo upły-
wu lat wciąż zaraża tą samą, ni-
czym nieskrępowaną energią.
Nic dziwnego, że filmowcy pró-
bowali  ją schwytać i napędzić
nią biograficzne dzieło, opowia-
dające o początkach zespołu.

„Bohemian Rhapsody” rozpo-
czyna się więc od sceny na lotni-
sku Heathrow, gdzie pracował
młody wokalista. Następnie
przechodzimy do pierwszego
spotkania członków zespołu,

podczas którego już iskrzy wza-
jemną energią i twórczą wymia-
ną zdań. Od tego momentu ak-
cja żwawo postępuje do przodu,
szybko odhaczając kolejne waż-
ne wydarzenia nie tylko w for-
mowaniu się grupy, co także w
tworzeniu kolejnych utworów.
Od tego narzuconego tempa film
zdaje się jednak w pewnym mo-
mencie dostawać zadyszki. Wy-
daje się, że twórcy wpadli we
własne sidła, biorąc na swoje
barki zbyt dużo materiału naraz.
Choć film Singera trwa ponad
dwie godziny, jest tak poprowa-
dzony, że większość intrygują-
cych fragmentów, które aż pro-
szą się o rozwinięcie, zostaje po-
kazanych powierzchownie, szyb-
ko, w pogoni za kolejną ważną
sceną, którą należy przecież od-
haczyć, opowiadając historię
grupy. Brakuje tu momentu re-
fleksji, oddechu, przyjrzenia się

poszczególnym chwilom, poka-
zania znaczenia najważniejszych
zdarzeń, czy ustawienia ich w
szerszym kontekście. I choć nie
jest to zły film, finalny obraz
sprawia raczej wrażenie długie-
go zwiastuna dzieła właściwe-
go, w którym w lepszy sposób
będą poruszone wszystkie zaak-
centowane tu wątki.

Filmy biograficzne sprawdza-
ją się najlepiej wtedy, gdy mają
na siebie wyraźny pomysł. Kiedy
nie pokazują całości życia oso-
by, o której opowiadają, a jedynie
wybrany jego fragment. Właśnie
dlatego takim sukcesem okaza-
ły się „Steve Jobs” Danny’ego
Boyle’a czy „The Social Network”
Davida Finchera. Oba skupiały
się na konkretnym fragmencie
życia swoich bohaterów, dzięki
nim głosząc ciekawą tezę nie tyl-
ko na temat tych konkretnych
jednostek, co stawiając sprawy w

szerszym, bardziej uniwersal-
nym kontekście. Bryan Singer w
„Bohemian Rhapsody” stara się
natomiast „złapać sto srok za
ogon” i w jednym filmie pokazać
większość wątków związanych z
historią grupy. To zaś sprawia,
że każda, nawet najciekawsza
scena, nie dostaje odpowiednie-
go czasu na pełne rozwinięcie. 

Warto jednak wynotować, że
Remi Malek, jako Freddie Mer-
cury, był świetnym wyborem. Je-
go prezencja, gestykulacja, czy
ruch sceniczny, są doskonałe, bli-
skie prawdzie i oddające ducha
nieokiełznanego wulkanu ener-
gii, jakim był wokalista grupy.
Dzieło błyszczy też w momen-
tach muzycznych. Gdy ogląda-
my artystów przy pracy, czy pod-
czas kilkunastominutowej se-
kwencji koncertowej pod koniec
obrazu, w pełni rozumiemy dla-
czego Queen cieszy się tak wiel-

ką popularnością, nie tylko
wśród melomanów. Gdy z ekra-
nu padają dźwięki najsłynniej-
szych utworów, noga samoist-
nie zaczyna tupać w rytm, a na
usta cisną się słowa. 

Nic więc dziwnego, że film
cieszy się dużą popularnością
widowni, która tłumnie zebrała
się w salach kinowych, by podzi-

wiać osiągnięcia legendarnej
grupy. Krytycy byli już mniej jed-
nogłośni, głównie z powodów
zaakcentowanych przeze mnie
powyżej. Jak będzie z Waszym
odbiorem - najlepiej przekonać
się samemu! Jedno jest jednak
pewne - po seansie na nowo za-
kochacie się w muzyce Queen!

M i c h a ł  K a c z o ń

Queen wszedł do kin!
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Siatkarze KS Metro po raz kolejny nie
okazali się gościnni i ponownie, grając
we własnej hali, zgarnęli całą pulę punk-
tów. Tym razem bez straty seta pokonali
drużynę UKS Centrum Augustów, dzięki
czemu umocnili się na 4. miejscu w tabe-
li grupy drugiej, rozgrywek o mistrzo-
stwo drugiej ligi mężczyzn.

Pierwsza partia spotkania to spora dawka twar-
dej, wyrównanej walki, jednak początkowo szczę-
ście bardziej sprzyjało gościom, którzy dość szyb-
ko wypracowali sobie kilkupunktową przewagę.
Po asie serwisowym Sebastiana Kowalskiego pro-
wadzili już 5:2. Gdy kilka minut później dwukrot-
nie tym samym odpowiedział Adrian Gwardiak,
Metro doprowadziło do remisu po 7, by po chwi-
li stracić cztery oczka z rzędu. Szybka reakcja tre-
nera Wojciecha Szczuckiego i na efekty nie trze-
ba było długo czekać. Jego podopieczni zaczęli sys-
tematycznie odrabiać straty, a z kolei w drużynie
gości coś się zacięło. Marcin Mołs straszył w polu
serwisowym, co przełożyło się na skuteczną grę
blokiem gospodarzy i w efekcie siedem kolejnych
punktów trafiło właśnie na ich konto – 19:15. Kil-
ka wykorzystanych przez gości kontr sprawiło, że
złapali oni jeszcze kontakt z rywalami (20:19), jed-
nak siatkarze Metra nie pozwolili już sobie wy-
drzeć z rąk zwycięstwa w tym secie, a zakończył
go jeden ze stosunkowo niewielu błędów siatka-
rzy z Augustowa – 25:22.

Niesieni pozytywnym obrotem spraw gospo-
darze kontynuowali swoją skuteczną grę, czego
niestety nie można powiedzieć o ich rywalach,
którzy nie potrafili dotrzymać kroku i z minuty na
minutę popełniali coraz więcej błędów. Nie poma-
gały zmiany ani przerwy na żądanie grającego
trenera, Wojciecha Iwanowicza. W efekcie Metro
systematycznie powiększało swoją przewagę i bez

najmniejszych problemów wygrało tę partię do 17,
a rozstrzygnął ją atakiem ze środka Jakub Pluto.
Bardzo dobrze w tej partii spisywali się Mołs i Ko-
pyść, który po początkowych problemach w pierw-
szym secie, pokazał, ze jest silnym ogniwem dru-
żyny Wojciecha Szczuckiego. 

Wyrównany początek ostatniego seta dawał na-
dzieję na większą dozę emocji, ale ostatecznie miał
on bardzo podobny przebieg co poprzednia odsło-
na. Solidna - choć nie idealna - gra gospodarzy
wystarczyła, by spokojnie pokonać drużynę z Au-
gustowa. Przyjezdnym nie można było odmówić
woli walki, ale ewidentnie nie sprzyjały im ściany
– w przenośni i dosłownie, ponieważ wiele podbi-
tych przez nich piłek dotykało sufitu. Autorem
ostatniego punktu został świetnie spisujący się w
tym spotkaniu Janek Kopyść, a nagroda MVP po
raz kolejny powędrowała w ręce Marcina Mołsa.

- Przed meczem wiedzieliśmy, że to spotkanie
nie będzie należało do najłatwiejszych. Bardzo
cieszymy się z tego wyniki na 3 do 0. Moim zda-
niem, zagraliśmy w tym spotkaniu bardzo dobrze
zagrywką i udało nam się odrzucić przeciwników
od siatki, przez co musieli atakować na wysokich
piłkach, dzięki czemu nam też łatwiej było sta-
wiać blok w takich sytuacjach. Przed kolejnym
meczem musimy na pewno popracować nad kon-
centracją, bo sportowo jesteśmy gotowi do kolej-
nej walki – mówił po spotkaniu przyjmujący KS
Metro, Janek Kopyść. 

Drużynę KS Metro Warszawa czekają teraz dwa
wyjazdowe spotkania - 17 listopada z Legią War-
szawa oraz 24 listopada z AZS UMW Olsztyn. Na
własną halę, wrócą dopiero w ostatni weekend
miesiąca - 30 listopada, kiedy podejmą podopiecz-
nych Krzysztofa Wójcika - MOS Wola Warszawa. 

D a r i a  M i k o ł a j c z a k  
F o t o :  A n n a  K l e p a c z k o / L U M I K A

CROSS Rosłon Kabaty jest
nową imprezą biegową,
która powstała z inicjaty-
wy Akademickiego Klubu
Lekkoatletycznego „Ursy-
nów”, we współpracy z
Urzędem Dzielnicy Ursy-
nów, a jej celem jest
uczczenie pamięci znako-
mitego trenera Sławomira
Rosłona. Zawody odbędą
się 17 listopada, w Parku
Kultury w Powsinie.

Sławomir Rosłon (1951-2017)
został zapamiętany jako wyjąt-
kowy szkoleniowiec, wielki fa-
chowiec i wspaniały pedagog.
W ciągu swojej bogatej kariery
sportowej zajmował się głównie
szkoleniem zawodników, specja-
lizujących się w biegach na śred-
nie i długie dystanse. Związany
był przede wszystkim z Akade-
mickim Klubem Lekkoatletycz-
nym „Ursynów” (dawniej UNTS
Warszawa) i Klubem Sporto-

wym Piaseczno. Jego podopiecz-
ni sięgali po laury w imprezach
rangi krajowej, a także zawo-
dach międzynarodowych.

Zawody organizowane z ini-
cjatywy przyjaciół, zawodników
i współpracowników Sławomi-
ra Rosłona są wyrazem pamięci

i szacunku dla pomysłów i za-
angażowania podeszłego rok te-
mu trenera. Wyrazem tego jest
bieg przełajowy – forma zawo-
dów, której był wielkim zwolen-
nikiem. Stanowi to jednocześnie
alternatywę dla masowych, ko-
mercyjnych ulicznych wydarzeń
biegowych, które dziś są najpo-
pularniejsze. Bieg główny na dy-
stansie 5 km odbędzie się w tere-
nie leśnym, podobnie jak Mila
Sławka (1609 m) oraz biegi dla
dzieci. Jest to najzdrowszy, naj-
ciekawszy i najlepszy pomysł
promowania sportu, kultury fi-
zycznej i zdrowia wśród miesz-
kańców Warszawy. 

Impreza odbędzie się 17 listo-
pada w Parku Kultury w Powsi-
nie. Pierwszymi konkurencjami
będą biegi dla dzieci na dystan-
se 400 (dzieci ur. W 2008 r. i
młodsze), 650 (dzieci ur. w 2007
r.)  i 850 metrów (dzieci ur. w
2006 r.). Biegi te odbędą się o
godzinie 11:00 i będą trwały do
godziny 11:45, kiedy to wystar-
tuje bieg na jedną milę. Mila
Sławka jest konkurencją prze-
znaczonym dla osób ur. w 2005
i starszym. Bieg główny na 5 km
ruszy o godzinie 12:15. W mię-
dzyczasie odbędą się konkuren-
cje sportowe-rekreacyjne. Biuro
zawodów otwarte będzie od go-
dziny 9:30, gdzie odebrać bę-
dzie można numery startowe.
Organizator przewiduje pamiąt-
kowe medale oraz puchary i na-
grody, dla najlepszych zawodni-
ków. Udział jest bezpłatny. Zgło-
szenia można dokonać na stro-
nie: http://biegi.waw.pl/.

A K L

Razem ku pamięci Sławka

Metro pokonuje Augustów!

MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO:: MMaa-
mmyy cczzaassyy RROODDOO,, ttyymmcczzaasseemm ppaa-
nnii ww ooggóóllee ssiięę zz ttyymm nniiee lliicczząącc,, zz
ccaałłąą bbeezzcczzeellnnoośścciiąą uujjaawwnniiłłaa nniiee
ttyyllkkoo ppeerrssoonnaalliiaa wwiieelluu ddaawwnnyycchh
pprrzzyyjjaacciióółł,, aallee nnaa ddooddaatteekk oobbssmmaa-
rroowwaałłaa iicchh ppaannii ww sswwoojjeejj kkssiiąążżccee
pptt.. „„NNootteess KKrryyssttyynnyy GGuucceewwiicczz,,
cczzyyllii FFoołłttyynn ww śśmmiieettaanniiee””......

KKRRYYSSTTYYNNAA GGUUCCEEWWIICCZZ:: Za-
stosowałam prapolską zasadę:
gwałt niech się  gwałtem  odciska
i stosuję własne paragrafy. Moje
RODO tłumaczy się tak: Rzeczy-
wiście Ochraniaj Dobre Osoby.
Czyli – chroń pamięć tych, o któ-
rych warto pamiętać. Żarty żar-
tami, ale tak naprawdę dlatego
powstała ta książka.

WWssppoommnniieenniiaa bbeezz nnaappuusszzee-
nniiaa......

Otóż to. Jestem osoba pogod-
ną i tak oglądam świat. Wszyst-
kie opowiedziane w książce hi-
storie zdarzyły się mnie, to już po
prostu moje szczęście.

CCaałłaa  WWaarrsszzaawwaa cczzyyttaa ttęę kkssiiąążż-
kkęę zz wwyyppiieekkaammii nnaa ttwwaarrzzyy......

Mało tego, jest to nawet zjawi-
sko ogólnokrajowe. Dostaję mnó-
stwo telefonów, listów, maili i od-
bieram zwykłe ludzkie gesty: na
ulicy, w teatrze, podczas spotkań
autorskich. Książka się podoba –
i co ja na to mogę poradzić? 

ZZ mmoojjeeggoo ppuunnkkttuu wwiiddzzeenniiaa
ddzziieełłoo mmaa nnaassttęęppuujjąąccee zzaalleettyy:: ppoo
ppiieerrwwsszzee –– aannii pprrzzeezz mmoommeenntt
nniiee nnuuddzzii;; ppoo ddrruuggiiee –– ddoottyycczzyy
śśrrooddoowwiisskkaa aarrttyyssttóóww,, kkttóórryycchh
wwsszzyyssccyy zznnaajjąą aallbboo zznnaallii;; ppoo ttrrzzee-
cciiee –– ppiisszząącc ttęę kkssiiąążżkkęę,, aauuttoorrkkaa
nniiee wwyywwiinnddoowwaałłaa sswwooiicchh bboohhaa-
tteerróóww nnaa ppiieeddeessttaałł,, aallee ppoozzoossttaa-
łłaa nnaa ppooggrraanniicczzuu tteeaattrraallnnyycchh kkuu-
lliiss ii pprryywwaattnneeggoo żżyycciiaa...... 

Życzę więc wszystkim czyta-
nia bez odrywania. Tę książkę
można otworzyć w dowolnym
miejscu i zawsze się spotka kogoś
wspaniałego. To jest mój hołd
wobec tych ludzi, wielkich arty-
stów, z którymi miałam zaszczyt
się przyjaźnić. Mimochodem wy-
szła z tego panorama półwiecza
polskiej kultury. Miałam szczę-
ście, że się w tym kręgu znala-
złam jako dziennikarka Expressu
Wieczornego, najpopularniejszej
gazety za czasów PRL.

DDzziiśś mmóówwiiąą,, żżee nnaa ppoolluu kkuull-
ttuurryy GGuucceewwiicczz ttoo kkoobbiieettaa-iinnssttyy-
ttuuccjjaa......

Tak się porobiło. Bo ja to „ko-
bieta pracująca, która żadnej
pracy się nie boi”.   

PPooddoobbnnoo ssaammaa ppaannii ggrryywwaa tteeżż
nnaa ffoorrtteeppiiaanniiee...... 

Owszem, ale nie tak dobrze
jak bym chciała... 

OOppęęddzziićć ssiięę oodd ppaannii nniiee ssppoo-
ssóóbb.. BBoo KKrryyssttyynnęę GGuucceewwiicczz –– aa ttoo
ssłłyysszzyy ssiięę ww rraaddiioo,, aa ttoo oogglląąddaa ww
tteelleewwiizzjjii,, aa ttoo ssppoottyykkaa ssiięę nnaa
OOssttrryymm DDyyżżuurrzzee PPooeettyycckkiimm ww
TTeeaattrrzzee NNaarrooddoowwyymm.. JJeesstt ppaannii
jjeeddnnoocczzeeśśnniiee PPooeezzjjąą ii PPrroozząą......

Przypuszczam, że zdobył się
pan na komplement. „Notes” to
moja 21. książka, trochę pamięt-
nik, trochę summa. Wspomnę, że
jest w niej ponad 200 zdjęć, znako-
micie wkomponowanych w treść
książki przez prof. Macieja Busze-
wicza. Nigdy nie przestanę mu
dziękować za urodę tej książki. 

MMoożżee jjeeddnnaakk wwrróóććmmyy ddoo PPoo-
eezzjjii ii PPrroozzyy......

Jedno z drugim się nie kłóci.
Ani w życiu, ani w twórczości.
Dlatego machnę sobie od czasu
do czasu wspomnienia, biogra-
fie, coś, na co mam ochotę. Z
wierszami jest trudniej. Po pro-
stu słyszę je bezustannie i muszę
zapisywać, składać w tomiki i na
koniec trafiają do Czytelników.
To miłe zawirowanie wyobraźni.
Z tego wszystkiego narodził się
Ostry Dyżur Poetycki. Od 18 lat
spotykamy się w Narodowym.
Czytamy wiersze, szukając po-
rozumienia we wrażliwości, sen-
sie i nastroju. Bawię się tym, cho-
ciaż to ciężka praca i wielka przy-

jemność zarazem. Nawiasem
mówiąc, jest to największe
przedsięwzięcie charytatywne
polskiego środowiska aktorskie-
go. Wspieramy domy dziecka,
lecznice i oczywiście Dom Akto-
ra w Skolimowie. Warto być
kimś, kto się innym przydaje. 

MMyy ttuu ssoobbiiee ggaadduu,, ggaadduu,, aa ww
kkoońńccuu cczzaass ppoowwiieeddzziieećć,, kkooggoo ppaa-
nnii ww kkssiiąążżccee oobbssmmaarroowwaałłaa......

Ciepło, miło i życzliwie – mó-
wią, że tak to jest napisane. Na-
turalnie, mogłabym wyciągnąć
każdemu – sobie też – jakieś nie-
przyjemne fakty. Ale po co? W
pamięci i tak przechowuje się
tylko dobre wspomnienia. W in-
deksie książki pojawia się 1300
nazwisk – od Niny Andrycz do
Zbigniewa Zapasiewicza. Wspo-
minam, żartuję – a jest to kawał
mojego własnego życia. W dużej
mierze zabawnego – jak ta aneg-
dota Szymona Szurmieja. Może
ją przeczytam z pani książki:

„Chaim przychodzi do apteki,
kupuje aspirynę dla żony i wycho-
dzi. Nagle, w rozwianym fartuchu
wypada za nim aptekarz: ja panu
dałem zamiast aspiryny – strych-
ninę. – A jaka to różnica? – pyta
Chaim. – Dwa pięćdziesiąt...”. 

OObbrraaccaałłaa ssiięę ppaannii ww śśrrooddoowwii-
sskkuu wwyybbiittnnyycchh aarrttyyssttóóww,, mmaajjąącc nnaa

ccoo ddzziieeńń kkoonnttaakktt zz wwiieellkkąą śśppiiee-
wwaacczzkkąą MMaarriiąą FFoołłttyynn,, zzee ssłłaawwnnyymmii
aakkttoorraammii ddrraammaattyycczznnyymmii TTaaddee-
uusszzeemm ŁŁoommnniicckkiimm cczzyy GGuussttaawweemm
HHoolloouubbkkiieemm,, zz ggwwiiaazzddaammii tteelleewwii-
zzjjii –– jjaakk JJeerrzzyy GGrruuzzaa,, aa nnaa ddooddaatteekk
nnaawwłłóócczzyyłłaa ssiięę ppaannii ppoo śśwwiieecciiee......
PPooddoobbnnoo ssppoottkkaałłaa ssiięę ppaannii nnaawweett
zz ddzziissiieejjsszzyymm pprreezzyyddeenntteemm UUSSAA
DDoonnaallddeemm TTrruummppeemm......

Przez niego straciłam 100
dolarów i to w epoce przed
Balcerowiczem. Zgrałam się w
kasynie w Atlancie, zaproszo-
na na otwarcie tego przybytku,
należącego właśnie do Trum-
pa. 

NNoo ii aannii AAmmeerryykkaa,, aannii PPoollsskkaa
oodd tteeggoo nniiee uuppaaddłłaa......

Yes, Sir. 

Z Krystyną Gucewicz o jej notesie „Fołtyn w śmietanie”

Wspomnienia bez napuszenia

„Notes Krystyny Gucewicz”, wydawnictwo Arkady, 320 stron,
300 zdjęć. Autorka znana z łamów „Expressu Wieczornego” i „Szpi-
lek”. Współtwórczyni programów telewizyjnych („Wieczór z Alicją”,
„Na stojaka”) i radiowych. Kobieta wileńskiej proweniencji przeflan-
cowana pod Mińsk Mazowiecki, acz spędzająca najwięcej czasu w
Warszawie. Siostra spowiedniczka stołecznego środowiska artystycz-
nego, któremu zwykła udzielać rozgrzeszenia in gremio. Lektura jej
„Notesu” wciąga jak narkotyk. 
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Jaki nurt króluje obecnie w muzyce rozrywkowej w naszym kraju? Pop, so-
ul, blues, rock, a może hip hop? Cieszący się zaufaniem obywateli ośrodek
badania opinii publicznej CBOS przeprowadził badanie o preferencjach mu-

zycznych Polaków. 
Badanie przeprowadzono w dniach od 28 czerwca do 5 lipca 2018 r., metodą

wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) – na liczącej 952 oso-
by reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. I co się okazało? Aż 63 proc. ba-
danych przyznało, że najbardziej lubi słuchać utworów disco polo. Gatunek ten, wywodzący się z
muzyki granej na weselach i zabawach, ma najwięcej zwolenników wśród mieszkańców wsi. Aż 80
proc. z nich deklaruje, że najbardziej lubi słuchać właśnie disco polo. Najczęściej są to osoby o wy-
kształceniu średnim, zawodowym lub podstawowym. Najrzadziej w disco polo gustują osoby
mieszkające w miastach liczących powyżej 500 tys. mieszkańców (32 proc.).

Bayer Full, pierwszy zespół będący przedstawicielem tego gatunku, powstał 19 listopada 1984
r., natomiast kolejny – Top One – dwa lata później. Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku zespoły gra-
jące muzykę disco polo powstawały niczym grzyby po deszczu. Do najpopularniejszych należy za-
liczyć Akcent, Atlantis, Boys i Fanatic. W 1991 r. furorę robił utwór “Mydełko Fa” w wykonaniu Mar-
leny Drozdowskiej i Marka Kondrata. Utwór miał być pastiszem tego gatunku, tymczasem stał się
wielkim przebojem i przyczynił się do gigantycznego wzrostu popularności disco polo. Nazwę tę,
na podobieństwo popularnego w Polsce italo disco, wymyślił Sławomir Skręta, właściciel wytwór-
ni płytowej Blue Star w Regułach koło Warszawy. 

W pierwszej połowie lat 90. disco polo stało się zjawiskiem masowym, mimo że utwory tego ga-
tunku praktycznie były nieobecne w mediach. Nagrywane poza oficjalnym obiegiem kasety magne-
tofonowe i płyty kompaktowe osiągały jednak tak duże nakłady, że dyrektorzy anten radiowych i

telewizyjnych zostali wręcz zmuszeni do szerokiego
otwarcia reprezentantom tego gatunku drzwi do
muzycznych studiów nagrań. Przez pierwsze lata
nowego stulecia przyznanie się do bycia fanem disco
polo było tak zwanym obciachem. Podobnie jak przy-
znanie się do głosowania na PiS, czy puszczenie przy-
słowiowego bąka na salonach. Niby nikt disco polo

nie słuchał, a nagrania sprzedawano w milionach egzemplarzy. Niby nikt nie głosował na PiS, a par-
tia ta wzięła władzę w Polsce. Są to tak zwane preferencje ukryte. 

Dzisiaj gwiazdy disco polo, takie jak Zenon Martyniuk, czy Sławomir zarabiają miliony, a kalen-
darze mają wypełnione koncertami na rok z góry. W kwietniu zeszłego roku na kanale YouTube wy-
emitowano singiel z płyty „Miłość w Zakopanem”. Nagranie uplasowało się na 4. pozycji na liście
najczęściej odtwarzanych piosenek w polskich radiostacjach. Ogromna popularność tej piosenki za-
gwarantowała Sławomirowi występ podczas Sylwestra z Dwójką organizowanego w Zakopanem
przez TVP2. W Internecie, jak to w Internecie, nader często zdarzają się niewybredne komentarze
pod adresem disco polo i gwiazd tego gatunku muzyki, jak na przykład ostatnio: “Z Rolling Stone-
sami jest tak samo, jak z mercedesem. Wpierw ONI, potem długo, długo nic i dopiero później resz-
ta. Oczywiście nie myślę tu o Sławomirze, supergwieździe dla cebulaków z kraju kwitnącego bu-
raka”. Faktem jednak jest bezspornym, że disco polo stało się w Polsce muzyką mas i należy taki stan
rzeczy uszanować.   

Respondenci, pytani przez ankieterów CBOS z czego wynikają u nich preferencje dla disco po-
lo, odpowiadali, że jest to muzyka łatwa, lekka, przyjemna i wpadająca w ucho (39 proc.), rytmicz-
na i skoczna (29 proc.), dobra do zabawy i tańca (21 proc.), optymistyczna i wesoła (14 proc.). Na-
tomiast wynik badań co do ulubionego nurtu muzycznego Polaków jest jednoznaczny: szeroko ro-
zumiany pop (39 proc.), muzyka rockowa (17 proc.). CBOS zbadał również jak często Polacy słu-
chają muzyki. Aż 86 proc. respondentów zadeklarowało, że słucha muzyki przynajmniej kilka ra-
zy w tygodniu, najczęściej w radio (68 proc). Na drugim miejscu znalazła się telewizja (39 proc.)
oraz bezpłatne platformy w Internecie. Muzyki z płyt CD lub DVD słucha 14 proc. badanych, 11 proc.
z plików muzycznych zapisanych w pamięci urządzenia, 8 proc. z płatnych serwisów streamingo-
wych i tylko 2 proc. z płyt winylowych. Jedynie 4 proc. respondentów ujawniło, że w ogóle nie słu-
cha muzyki.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Jak powstało Disco Poland

„ Aż 63 proc. badanych
przyznało, że najbar-
dziej lubi słuchać
utworów disco polo”

Przeglądając prasę i śledząc różne doniesienia medialne z ostatnich dni,
trudno znaleźć takie, w których nie pojawiałyby się komentarze dotyczą-
ce obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Do tego dochodzą spektakularne zdjęcia, i filmy z marszów i imprez plenerowych,
które pokazują ich skalę i przebieg. Biorąc pod uwagę rangę wydarzenia wyda-
wało się, że otrzyma ono należną mu oprawę. Tymczasem zabrakło jednolitego przekazu ze stro-
ny decydentów. Zamiast tego zostaliśmy zaproszeni na marsz, który miał się nie odbyć. 

Ostatecznie wszystko dobrze się skończyło, ale nie tak powinno być to zorganizowane od same-
go początku. Marsz udał się dzięki szerokiemu udziałowi zwykłych obywateli, którzy zachowali się
lepiej niż politycy. Obchody rocznicy w Warszawie przebiegły bez większych zakłóceń. Tu trzeba od-
dać szacunek uczestnikom. Dzięki postanowieniu Sądu Okręgowego, uchylającego zakaz marszu
wydany przez warszawski ratusz, mógł on się odbyć podobnie, jak miało to miejsce w innych mia-
stach, ale stało się tak przede wszystkim dlatego, że dosłownie w ostatniej chwili w całe przedsię-
wzięcie włączył się wreszcie na całego prezydent RP, rząd i służby specjalne, które już na granicach
powstrzymały nadjeżdżających do Polski ekstremistów, mogących zakłócić przebieg patriotycznej
manifestacji. No i last but not least – po uzgodnieniu podwyżek dla policji udało się powstrzymać
„epidemię psiej grypy”, czyli nieoficjalny strajk funkcjonariuszy, którzy w efekcie bardzo dobrze za-
bezpieczyli w Warszawie narodowe święto. Biało-czerwony pochód Polaków, chcących zademon-
strować swój patriotyzm, okazał się wydarzeniem niemającym odpowiednika, jeśli chodzi o swój
przebieg i skalę. 

Imprezy związane z odzyskaniem niepodległości przez Rzeczpospolitą w dużej mierze były od-
dolną reakcją społeczeństwa. Marsz, który przeszedł ulicami stolicy, pokazał milionom Polaków, że
patriotyzm wcale nie jest kierowany przeciwko komukolwiek, ani też nie jest już „obciachem” – mó-
wiąc kolokwialnie. Okazuje się że patriotyzm może być i jest fajny, cool, czy jak tam ktoś to nazwie…
Wszystkie te określenia oddają to, co zobaczyliśmy w ostatni weekend. Oczywiście, zależy kto, w

którą stronę spoglądał i czego szukał za-
równo w marszu, jak i w uroczystościach
towarzyszących setnej rocznicy odzyskania
niepodległości.

Zostawiając na boku przepychanki poli-
tyczne wokół obchodów rocznicowych, na-
leży podkreślić, że objęcie ich patronatem
prezydenta RP i udział w nich premiera wy-
trąciło argumenty przeciwnikom. Marsz od-

był się bez większych ekscesów (rzucono tylko trochę rac i ktoś spalił flagę Unii Europejskiej), a jed-
nocześnie stał się wydarzeniem konsolidującym Polaków. Jak wiadomo, uczestniczyli w nim nie tyl-
ko warszawiacy, ale również wielu przyjezdnych z różnych stron Polski. O dziwo, byli też obcokra-
jowcy, i obywatele polscy obcego pochodzenia, nawet z tak odległych krajów jak Japonia. Udział
władz państwowych nadał marszowi ogólnopolską rangę. Niestety, pojawiają się narzekania ze stro-
ny środowisk organizujących dotychczasowe marsze. Na szczęście argument, że został im odebra-
ny, czy też zawłaszczony przez innych nie znajduje zrozumienia w opinii społecznej. Spór o to, do
kogo Święto Niepodległości, czy też marsz w ogóle – nie powinien mieć miejsca. Jest to bowiem świę-
to wszystkich Polaków. 

Przywrócenie Polski na mapy ma swoje odniesienia także dziś. I choć historia podobno nie lubi
się powtarzać należy pamiętać, że wolność i niezależność nie są dane raz na zawsze. Geopolitycz-
ne otoczenie i układ sił dookoła zmieniają się stale. Dlatego, wszelkie działania mogące jednoczyć
nas, obywateli zwiększają bezpieczeństwo. Tak, jak nasi dziadowie potrafili połączyć się na rzecz
wyzwolenia spod wieloletniego jarzma, tak my powinniśmy mówić jednym głosem w obliczu ze-
wnętrznych zagrożeń. 

Dla większości z nas bliższe są wszakże sprawy codzienne m. in. zakorkowane ulice, brak miejsc
parkingowych, rosnąca liczba pojazdów i towarzyszące temu zanieczyszczenie atmosferyczne,
śmieci wysypujące się z pojemników, których firmy zobowiązane do ich wywożenia nie zabierają
na czas, ale powinniśmy być świadomi tego, co dzieje się nie tylko w najbliższej otoczeniu. 

Problemów trapiących warszawiaków jest wiele. Mimo zapowiedzi, że nasza stolica będzie przy-
jazna pieszym i rowerzystom nagminnie na chodnikach i ścieżkach rowerowych są ustawiane roz-
maite przeszkody, poczynając od znaków drogowych po donice, kosze, latarnie etc. Pozostawiane
są drzewa, których zdecydowanie nie powinno tam być. Każdy pieszy i rowerzysta trafił nieraz na
pofałdowaną nawierzchnię asfaltową lub wypchnięte przez korzenie kostki brukowe. To tylko nie-
które problemy, o które my, warszawiacy potykamy się codziennie. I to dosłownie. Jednak musimy
pamiętać o naszych świętach narodowych. Mamy prawo oczekiwać od decydentów abyśmy mogli
uczcić je w sposób godny. 

Niedawne święto zmarłych pokazało, że wielu zwłaszcza starszych mieszkańców stolicy i okolic
niepotrafiących korzystać z nowoczesnej nawigacji satelitarnej miało problem z dotarciem na
cmentarze. Docierały do mnie sygnały od mieszkańców Ursynowa, że ludziom tym przydałyby się
tradycyjne mapy miasta z uwzględnieniem zmian w komunikacji dzielnicy. W czasie, kiedy w sto-
licy przybywa nowych dróg i ulic ludzie starsi potrzebują jasnych wskazówek jak przemieszczać się
w zmieniającej się szybko Warszawie. Taka mapa mogłaby być dodatkiem do gazety. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

To, co nas łączy…

„Obchody rocznicy 
w Warszawie przebiegły 
bez większych zakłóceń. 
Tu trzeba oddać szacunek
uczestnikom”

Raz do doktora po poradę przyszedł biskup.
Lekarz pacjenta przyjąć zgodnie chciał z zapisem,

Ale jest RODO! Jak go wezwać po nazwisku?
Więc rzekł: Zapraszam tego pana z syfilisem.

WIKARY SPOD ŁOMŻY
Pewien wikary spod Łomży
Sprawcą niejednej był ciąży.

Sto parafianek
Straciło wianek,

Nawet nie zdążył zdjąć komży.

MOŻNA W POŚCIE?
Spytał Jasiek na spowiedzi prosto z mostu:

– Czy to grzech jest, proszę księdza, i rozpusta,
Jeśli babę wychędożę w czasie postu?

– Możesz, Jasiu, byleby nie była tłusta.
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RODO W PRAKTYCE

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Ursynów podbił Wilno
Setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległo-
ści uczcili także Polacy
mieszkający na Litwie. We
wtorek 13 listopada, w
Centrum Kultury Polskiej
im. Stanisława Moniuszki
w Wilnie, odbył się uroczy-
sty koncert „Na skrzy-
dłach Orła Białego”.

Oprócz miejscowych zespo-
łów (Grzegorzanie oraz Młodzie-
żowa Orkiestra ze szkoły mu-
zycznej w Nowej Wilejce), do
udziału w koncercie, pani, prezes
Centrum Kultury w Wilnie Apo-
lonia Skakowska zaprosiła także
gości z Polski. Wszyscy repre-
zentowali Ursynów! W specjal-
nie przygotowanym na tę oka-
zję programie wystąpili artyści
mieszkający na Ursynowie: Klau-
dia Kulik, Marcin Molski i Woj-
ciech Dąbrowski.

Klaudia, na co dzień dokto-
rantka Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego, jest laure-
atką wielu konkursów wokal-
nych (Kultura Romansu, Festi-
wal piosenek Anny German).

Marcin, tegoroczny absolwent
ursynowskiego liceum im. Alek-
sandra Kamińskiego, jest obec-
nie studentem Wydziału Kom-
pozycji Uniwersytetu Muzycz-
nego im. Fryderyka Chopina.
Mimo młodego wieku, jest już
uznanym twórcą, stypendystą
ursynowskiej Fundacji Arkona
za utwory poetyckie, kompozy-
torem i multiinstrumentalistą,
gra na fortepianie, skrzypcach,
akordeonie, trąbce i gitarze (pi-
saliśmy o nim w „Passie”: artykuł
Brylant z Kamyka, nr 39/2017).

Wojciech Dąbrowski, nasz re-
dakcyjny kolega, od 15 lat jest dy-
rektorem artystycznym Ogólno-
polskich Festiwali Piosenki Retro
im. Mieczysława Fogga (Klaudia
i Marcin są laureatami konkur-
sów wokalnych tego Festiwalu).

W programie koncertu w Wil-
nie znalazły się zarówno pieśni
legionowe i wojenne, jak i współ-
czesne piosenki z repertuaru Jac-
ka Kaczmarskiego, własna kom-
pozycja Marcina do słów Zbi-
gniewa Herberta, utwory Fry-
deryka Chopina z tekstami Woj-
ciecha Dąbrowskiego.

Licznie zgromadzona publicz-
ność przyjęła koncert z wielkim
aplauzem i ogromnym wzrusze-
niem, nagradzając wykonawców
rzęsistymi brawami i podzięko-
waniami.

Kolejny koncert pieśni patrio-
tycznych z okazji 100-lecia Nie-
podległości, organizowany przez
Fundację Ogólnopolskiego Po-
rozumienia Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku, Wojtek Dąbrowski
poprowadził dzień później (14
listopada), w auli głównej SGH
w Warszawie.

R K
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Zakłady wzajemne zaliczane są
do szeroko rozumianego hazar-
du, czyli typowania i obstawia-
nia pieniędzy na wynik konkret-
nego wydarzenia, najczęściej
sportowego. Organizacją i
sprzedażą zakładów na wyścigi
konne, m. in. na torze Służewiec
zajmuje się Traf, spółka z grupy
kapitałowej Totalizatora Spor-
towego. Nad spółką zbierają się
ostatnio czarne chmury.

Prezesem zarządu Traf – Zakłady
Wzajemne Sp. z o.o. jest od wielu lat To-
masz Cekała, w przeszłości krytykowa-
ny przez nasz tygodnik za uporczywe
realizowanie własnych wizji, które –
niestety – nie przynosiły spodziewa-
nych efektów. Chodzi przede wszyst-
kim o wprowadzenie do poszczegól-
nych zakładów zbyt wysokich stawek
podstawowych, co niekorzystnie odbi-
ło się na grze i popularności końskiego
totalizatora, ponieważ znacznie zmniej-
szyła się przez to wysokość pul w po-
szczególnych zakładach, a tym samym
liczba graczy na Służewcu. Warto przy-
pomnieć, że na początku pierwszej de-
kady nowego wieku stawki we wszyst-
kich rodzajach gier wynosiły 2 złote.
Mimo kiepskiej sytuacji Służewca (ogło-
szona upadłość, w 2007 r. na tory
wszedł syndyk) obroty w końskim tota-
lizatorze owocowały pulami kwint na-
wet do 100 tys. zł, o czym dzisiaj Traf
może tylko pomarzyć. W 2008 r. Służe-
wiec został przekazany w 30-letnią
dzierżawę spółce Totalizator Sportowy.
Gracze widzieli w zamożnej państwo-
wej spółce męża opatrznościowego pol-
skich wyścigów konnych. Szybko prze-
konali się jednak, że na oczekiwany
progres tej wyjątkowo widowiskowej
dyscypliny sportu trzeba będzie długo
czekać. 

Nietrafione podwyżki
W 2010 r. podniesiono wysokość sta-

wek w grach pojedynczej, dwójkowej i
porządkowej z dwóch na trzy złote. Gra
jeszcze jakoś się kleiła i pule kwint na
poziomie 40–50 tysięcy były na porząd-
ku dziennym. W ostatnim dniu wyści-
gowym sezonu 2013 padł rekord – pu-
la kwinty osiągnęła w wyniku kumula-
cji wysokość 330 tys. zł. Nietrafione
wówczas pule w tym zakładzie wynosi-
ły kolejno: 20, 51, 125 i 203 tysięcy. Ta-
ką samą wysokość puli kwinty zanoto-
wano w 1999 r., po dwóch kwintach
nietrafionych. Dwóch, a nie trzech czy
czterech. To najlepszy dowód na to, że
im niższa stawka, tym wyższe obroty. W
2015 r. z dwóch na trzy złote podwyż-
szono stawkę w zakładach złożonych –
trójce, czwórce, tripli, kwincie i w dubli.
Z obserwacji wynikało, że podwyżka
przyjęła się jedynie w tripli, której obro-
ty pozostały mniej więcej na dotych-
czasowym poziomie. Siadła natomiast
gra w czwórkach i w kwincie. Wywin-
dowanie stawki do pięciu złotych w naj-
popularniejszym zakładzie, jakim jest
porządek, wywołało wściekłość graczy.
Jednak dla Tomasza Cekały gracz – na
całym świecie sól każdego toru wyści-
gowego – jest nikim. Pan prezes od za-
wsze realizował i nadal realizuje wy-
łącznie wizje własne. 

Cekała wyspecjalizował się w dreno-
waniu kieszeni bywalców Służewca, w
większości osób starszych – emerytów
i rencistów, którzy przychodzą tam od
lat, by kibicować i bawić się grą w konie.
Systematycznie podnosząc stawki w
poszczególnych zakładach, szef spółki
Traf powoli przekształcał zabawę wyści-
gami konnymi w twardy hazard. Miast
przyciągać na Służewiec młode pokole-
nie, odstraszał je wysokimi stawkami. Z
miesiąca na miesiąc zmniejszała się licz-
ba amatorów bywania na zabytkowym
hipodromie. Wielu graczy pamiętają-
cych czasy świetności Służewca z lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
odeszło, ponieważ nie stać ich było na
sprostanie wysokim wymogom, wpro-
wadzanym w końskim totalizatorze
przez prezesa Cekałę. Zabrakło też
atrakcyjnej oferty mogącej przyciągnąć
na zabytkowy hipodrom tłumy. Dzisiaj,
poza galami typu Wielka Warszawska,

Derby czy Dzień Arabski, zmodernizo-
wana za miliony złotych trybuna ho-
norowa świeci pustkami. 

Wkroczyła służba celna...
Niektóre pomysły Tomasza Cekały

ocierają się wręcz o kryminał. Podczas
Dnia Arabskiego pan dyrektor wpro-
wadził zasadę, o jakiej nie słyszeli naj-
starsi nawet wyścigowi górale. W na-
miocie VIP wywindowano podstawo-
wą stawkę w zakładzie porządkowym
do poziomu 15 zł! Żeby zagrać za obo-
wiązującą na Służewcu stawkę 5 zł,
trzeba było przejść kilkaset metrów do
trybuny środkowej. O różnej stawce
podstawowej na tym samym torze nie
słyszano od Epsom, poprzez Churchill
Downs w Kentucky i Sha Tin w Hong-

kongu, po Racecourse w Tokio. To
ewenement w skali światowej. Maso-
wy exodus graczy dał widać Cekale do
myślenia, bo nieco obniżył stawki i
wprowadził do gry septymę (prawi-
dłowe wytypowanie zwycięskich ko-
ni w siedmiu kolejnych gonitwach),
co ożywiło grę. Nadal jednak utrzy-
mał zbyt wysoką stawkę 3 zł w zakła-
dach trójkowych i czwórkowych, choć
gołym okiem widać, że obniżenie jej do
2 zł natychmiast zaowocowałoby
zwiększeniem pul w tych zakładach.
Wielokrotnie apelowaliśmy do szefa
spółki Traf, by skorzystał ze sprawdzo-
nych wzorców na Zachodzie, gdzie
można obstawiać końskie zakłady za
pół, a nawet za ćwierć stawki, bawiąc
się w ten sposób grą. Był to głos woła-
jącego na puszczy.  

W ubiegłym tygodniu do biur Trafu
wkroczyli funkcjonariusze Służby Cel-
nej, do których należy m. in. wykonywa-
nie zadań wynikających z ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardo-
wych. Spodziewaliśmy się kontroli cel-
ników, ponieważ w spółce Traf źle się
dzieje. Konkretnie, łamany jest zatwier-
dzony w 2017 r. przez Ministerstwo Fi-
nansów regulamin gier obowiązujący
na służewieckim torze. Niestety, nie są
to odosobnione przypadki. W opraco-
wanej przez spółkę Traf i kolportowanej
na torze ulotce “Jak grać” widnieje za-
pis: “Zakład czwórka jest przyjmowany
w gonitwach, w których uczestniczy co
najmniej 8 koni”. Jest to zakład, w któ-
rym należy poprawnie wytypować ko-
lejność czterech pierwszych koni na ce-
lowniku. Powyższy zapis jest przejrzy-
sty: “czwórka” może być rozgrywana
wyłącznie przy udziale co najmniej (to
bardzo istotny element tego zapisu)
ośmiu koni. 

W dniu 25 czerwca 2017 r. w goni-
twie 6. rozegrano jednak “czwórkę” w
wyścigu siedmiokonnym (ogier Elios
został wycofany). Gracze prawdopo-
dobnie nie zauważyli, że można obsta-
wiać “czwórkę”, ponieważ od lat mają
wpojoną do głowy zasadę, że ten za-

kład obstawia się tylko w gonitwach z
udziałem co najmniej 8 koni. Ktoś jed-
nak typował i trafił inkasując 1366,80
zł. Sytuacja powtórzyła się w dniu 23
września br. Jednak prawdziwym skan-
dalem należy nazwać to, co nastąpiło w
tegorocznej gonitwie Wielka Warszaw-
ska. Do wyścigu zapisano 9 koni, ale 2
zostały wcześniej wycofane. Pozostało
zatem tylko 7 uczestników wyścigu,
więc zgodnie z zapisem na ulotce
“czwórka” nie powinna być rozgrywa-
na. A została rozegrana. Mało tego, jed-
ną z dwóch dotowanych “czwórek” w
wysokości 5 tys. zł trafił Maciej H., pra-
cownik... spółki Traf. To żadna tajemni-
ca, ponieważ pan H. wcale nie krył się
z wygraną, co może potwierdzić wielu
świadków. 

Co z tą czwórką?

Jest niewyobrażalnym skandalem to,
że mający na bieżąco podgląd “gry”, a
więc ułatwione zadanie, pracownik
spółki organizującej koński totalizator
oficjalnie obstawia zakłady i trafia du-
że pieniądze w “czwórce”, która w ogó-
le nie powinna być rozgrywana ze
względu na zbyt małą liczbę koni
uczestniczących w gonitwie. Celnicy
kontrolujący Traf powinni zająć się tym
przypadkiem. Ale nie tylko. W Trafie
jest więcej dziwnie pachnących kwiat-
ków. Jak wyżej napisaliśmy, w ulotce
kolportowanej przez tę spółkę na tere-
nie Służewca zamieszczono zapis, że
“czwórka” może być rozgrywana w go-
nitwie, w której uczestniczy co najmniej
8 koni. To w ulotce. A co zapisane jest w
opracowanym przez Traf regulaminie
gier obowiązujących na torze Służe-
wiec, przepisie wyższego rzędu? W za-
łączniku do regulaminu, w § 2 czytamy:
“Zakład czterokonny jest przyjmowa-
ny w gonitwach nie wyłączonych z za-
kładów, w których ma wziąć udział co
najmniej 5 koni”.  

Konia z rzędem temu, kto zrozumie,
o co tu chodzi. Co to w ogóle za sformu-
łowanie “w których ma wziąć udział”?
Tryb przypuszczający w regulaminie
gry? Ma wziąć udział? Ktoś stworzył
duże pole do dowolnej interpretacji te-
go zapisu, oczywiście dla własnej korzy-
ści. To po pierwsze. Jak można było do-
puścić do sytuacji, by dwa zapisy stwo-
rzone przez jeden i ten sam podmiot
organizujący koński totalizator wza-
jemnie się wykluczały? Jak można w
tak podstępny sposób manipulować grą,
w której uczestniczą prywatni inwesto-
rzy? Bo dwa wzajemnie wykluczające
się zapisy w regulaminie powodują, że
“czwórka” jest rozgrywana nie wedle
ustalonych i zapisanych żelaznych pra-
wideł, ale wedle widzimisię organizato-
ra gry. Jest to niedopuszczalne. To po
drugie. Jak można było dopuścić, by
pracownik organizatora zakładów wza-
jemnych w sposób oficjalny uczestni-

czył w grze? To po trzecie. Jak to moż-
liwe, że prezes hazardowej spółki za-
leżnej, czyli Trafu, jest jednocześnie dy-
rektorem obszaru sprzedaży w spółce –
matce, czyli w Totalizatorze Sporto-
wym? To po czwarte. I na koniec: gdzie
jest nadzór spółki – matki nad działal-
nością spółki zależnej? 

Domyślamy się jak Tomasz Cekała
będzie odpierał zarzut rozgrywania
“czwórek” przy udziale w gonitwach
mniej niż ośmiu koni. Bełkotliwe tłu-
maczenie rozchodzi się bowiem od
dłuższego czasu po torze: “Konie zo-
stały wycofane zbyt późno, by unieważ-
nić zakład”. Bzdura. Cytujemy treść pa-
ragrafu 6, punkt 4 obowiązującego re-
gulaminu: “Traf może bez podania
przyczyny, najpóźniej 5 minut przed

rozpoczęciem gonitwy, odwołać przyj-
mowanie zakładów w tej gonitwie...
Uczestnikom przysługuje zwrot sta-
wek”. Zgodnie z regulaminem, “czwór-
ka” może zostać rozegrana przy udzia-
le mniej niż ośmiu koni jedynie w takim
przypadku, jeśli jeden (kilku) uczest-
ników gonitwy zostanie wycofanych
NA STARCIE z dyspozycji startera, bądź
lekarza weterynarii. W każdym innym
przypadku (wycofanie konia przez tre-
nera dzień wcześniej lub nawet w dniu
gonitwy) “czwórka” nie może być roz-
grywana, jeśli w wyścigu uczestniczy
mniej niż 8 koni.

Gdzie diabeł nie może...
Zbliżający się weekend będzie ostat-

nim wyścigowym weekendem w sezonie
2018. W poniedziałek 19 listopada służe-
wiecki hipodrom zapadnie w zimowy
sen, z którego obudzi się dopiero w po-
łowie kwietnia. Będzie to sen niespokoj-
ny, bo w nieźle dotychczas funkcjonują-
cym mechanizmie wyścigowym zaczyna
coś mocno zgrzytać. Wiosną odwołano
ze stanowiska, z dnia na dzień, wielolet-
niego dyrektora służewieckiego oddzia-
łu Totalizatora Sportowego, który przez
10 lat urzędowania  stał się wyścigowym
ekspertem. Oddział zreorganizowano w
taki sposób, że cały obszar Służewca,
włącznie z odrębnie dotychczas funk-
cjonującym departamentem inwestycji,
oddano w ręce nowo powołanej dyrek-
tor niemającej bladego pojęcia ani o koń-
skim biznesie, ani o realizowaniu inwe-
stycji. Ta natychmiast zatrudniła zastęp-
cę ds. wyścigów za jedyne 18 tys. zł mie-
sięcznie. Na szczęście jeden z członków
zarządu TS odmówił po pewnym cza-
sie finansowania zastępcy, który, mó-
wiąc nawiasem, bywał na torze od wiel-
kiego dzwonu. 

Wszystkie zaplanowane inwestycje
stanęły, ponieważ nowa dyrektorka nie
paliła się zbytnio do roboty, na której się
nie znała. Pieniądze na zaplanowane
na ten rok inwestycje i remonty nie zo-
stały wykorzystane. Pani dyrektorka
zasłużyła się jedynie tym, że w trakcie

ledwie półrocznego urzędowania od-
mówiła kilku firmom wynajmu części
Służewca na organizację eventów, przez
co TS stracił ponad 2 miliony zł gwaran-
towanego przychodu. We wrześniu od-
wołano tę wybitnie utalentowaną me-
nedżerkę i w dyrektorskim gabinecie
przy ul. Puławskiej 266 zrobił się wakat. 

Wieść gminna niesie, że o wielu plano-
wanych na Służewcu inwestycjach nale-
ży zapomnieć z powodu kurczących się
środków w kasie TS. A jest co robić. Zmo-
dernizowana za wiele milionów złotych
trybuna honorowa z jednej strony cieszy
oko, ale z drugiej straszy zrujnowaną
dżokejką i odpadającymi tynkami na
łączniku z budynkiem dyrekcji. To tak,
jakby wstawić osobie bezzębnej piękny
porcelanowy “garnitur” tylko w dolnej
szczęce, górną pozostawić bez jednego
kła i wystawić delikwenta do konkursu
piękności. Pilnego remontu wymagają
wspomniany wyżej budynek dyrekcji
oraz stajnie. Wyremontowano zabytko-
wą łaźnię i przyległe pokoje gościnne,
ale nie można z nich korzystać, ponieważ
pojawił się grzyb. 

Szpiegowski system
Wygasa decyzja o pozwoleniu na bu-

dowę biurowca, do którego miała prze-
nieść się spółka Totalizator Sportowy.
Wynajmowanie pomieszczeń na ul. Ki-
jowskiej 1 kosztuje w skali roku grube
miliony. Zaniechano budowy magazy-
nów, spółka korzysta z wynajmowa-
nych. Również za miliony. Nie realizu-
je się trafionego pomysłu wybudowania
w miejscu spalonego hotelu robotni-
czego nowego, trzygwiazdkowego o
umiarkowanych cenach, który byłby
ogólnie dostępny, ale przede wszyst-
kim służyłby pracownikom regional-
nych oddziałów TS masowo przyjeż-
dżających do centrali. Brak własnego
hotelu zmusza administrację TS do wy-
najmowania pracownikom goszczącym
w centrali (a jest ich mniej więcej trzy-
dziestu dziennie) pokojów w drogich
warszawskich hotelach, co także gene-
ruje niemałe koszty. 

Stan na dzień dzisiejszy nie nastraja
optymistycznie. Kolejny dyrektor słu-
żewieckiego oddziału TS, menedżer z
Poznania, ma przejąć obowiązki dopie-
ro z dniem 1 stycznia. Ponoć jest spraw-
nym zarządcą, organizował m. in. Mię-
dzynarodowe Zawody Jeździeckie “Ca-
valiada” oraz Czempionat Koni Arab-
skich. Za wzorową organizację “Cava-
liady” został uhonorowany na Balu
Sportowca specjalna nagrodą. Nie miał
jednak do czynienia z branżą wyścigo-
wą i mieszka z rodziną w Poznaniu,
więc zarząd TS powinien już myśleć o
utworzeniu stanowiska zastępcy dyrek-
tora dla kogoś znającego wyścigi i zakła-
dy wzajemne. Powinno się również
utworzyć etat dla zastępcy dyrektora
oddziału ds. inwestycji. 

W maju minęło równo 10 lat od prze-
jęcia przez TS w trzydziestoletnią dzier-
żawę 138–hektarowego obiektu zlokali-
zowanego ledwie kilka kilometrów od
centrum stolicy państwa, ze znakomi-
tym dojazdem z kilku stron. W każdej eu-
ropejskiej metropolii dzierżawca podob-
nej perły architektury wycisnąłby z niej
przez dekadę 100 proc. posiadanego po-
tencjału i liczył zyski. Ale nie w Warsza-
wie i nie w Polsce. Tu cała wspaniała in-
frastruktura zabytkowego hipodromu
oraz powiązane z nią zakłady wzajemne
i wyścigi konne z roku na rok tracą dyna-
mikę rozwoju. O jednym tylko nie zapo-
mniano, mianowicie o zainstalowaniu
na wyremontowanej trybunie honorowej
– poza koniecznym na tak dużym obiek-
cie monitoringiem – także kierunkowych
mikrofonów. Są to specjalistyczne urzą-
dzenia, dzięki którym operator ma moż-
liwość wychwycenia i nagrania dźwię-
ków z dużych odległości w bardzo dys-
kretny sposób. Mają one być zamontowa-
ne także na remontowanej od kilku lat
trybunie środkowej. W jakim celu typo-
wo szpiegowskie urządzenia montuje
się na torze wyścigów konnych? Odpo-
wiedź na to pytanie pozostawiamy na-
szym Czytelnikom.   

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
F o t o :  T S

Czarne chmury nad organizatorem zakładów wyścigowych

Co się zdarzyło dziwnym Trafem?

WWssppaanniiaałłaa iinnffrraassttrruukkttuurraa zzaabbyyttkkoowweeggoo SSłłuużżeewwccaa oorraazz ppoowwiiąązzaannee zz nniiąą wwyyśścciiggii kkoonnnnee zz rrookkuu nnaa rrookk ttrraaccąą ddyynnaammiikkęę 
rroozzwwoojjuu..
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CCHHWWIILLÓÓWWKKII,, pożyczki, kredyty
na dowód. Tel.: 577 668 566

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

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

FFUUTTRROO Elki,dlugie bardzo ładne
-grzbiety rozm. 44- okazyjnie 
796 777 175 

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

ŁŁÓÓŻŻEECCZZKKOO turystyczne dla
dziecka - do 2 lat, nieużywane,plus
stoliczek z krzesełkiem do
karmiena okazyjnie sprzedam.
796 777 175 

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSPPRRZZEEDDAAMM komplet garnków
Venice Pearl Collection, odkurzacz
Ambasador, materac do ćwiczeń
Casada, materac dwustronny
MediAir 3D - okazja. 
Tel. 507 57 90 34; 508 43 20 66

AANNGGIIEELLSSKKII duże
doświadczenie, dojeżdżam, 
502 378 901

AANNGGIIEELLSSKKII, podstawowa,
gimnazjum, doświadczenie, 
502 583 141

CCHHEEMMIIAA, MATEMATYKA, 
22 641 82 33

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 603 440 156
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 22

649 40 27, 691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA , FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

CHEMIA, skutecznie, 502 58 31 41

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361

DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjno-
budowlane, leśne, Prażmów, 
602 770 361

PPOOKKÓÓJJ z kuchnią Ursynów
zamienię na nieduże
dwupokojowe, 724 421 771

ZZŁŁOOTTOOKKŁŁOOSS, dom na działce
podzielnej na 3, cena  770 tys. zł.,
tel. 515 211 255

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

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

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
! 7700 mm22,, apartament,

kamienica, 601 720 840
!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 

2 pokoje, 601 720 840 
!KKaabbaattyy,, 4 pok.,116 m2, do

wejścia, 2 balkony, garaż, oś.
strzeżone, 1 mln. 50 tys.zł, 
601 720 840

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

!MMookkoottóóww, al. Wilanowska, 118
m2, 4 pok., piękne mieszkanie z
ochroną, cisza, spokój, 601 720 840

!OOttwwoocckk, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł. 
601 720 840

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

!UUrrssyynnóóww, 2 pok. 56 m2, do
wejścia, dobry standard, 
601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 3 pok. 93 m2, super
okazja tylko 550 tys. zł, 601 720 840 

!WWiillaannóóww, 58 m2, 2 pok.530
tys.zł,, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 90 m2, 3 pok. 950
tys. zł, 601 720 840

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

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, 

WWiillaannóóww,, PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn..
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, ok.

ul. Jagielskiej, działka 1500 m2, do
wejścia, 601 720 840

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

! JJóózzeeffoossłłaaww, segment 100 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840

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

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

!MMookkoottóóww, ok.Puławskiej, pół
bliżniaka 280 m2. Cena 1 mln 950
tys. zł, do neg., 601 720 840

!MMookkoottóóww, pół bliźniaka
220/280 m 2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1 mln
780 tys. zł, 601 720 840,, 

!UUrrssyynnóóww, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 601 720 840

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

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

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

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

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

!WWiillaannóóww, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

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

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!CCeennttrruumm, 75 m2, lokal

handlowy okolice Nowego Światu,
c. 1 mln.400 tys. zł, 601 720 840 

!KKaabbaattyy, 62 m 2, 3 pokoje,
piękne miejsce, cisza, spokój, taras,
3.500 tys.m-c,601 720 840

!MMiieesszzkkaanniiee k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c

!UUrrssyynnóóww, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan, 
601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 

! 440000 mm22, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.400 tys.
zł, 601 720 840 

!CCeennttrruumm 85 m2 lokal do
wynajęcia, świetny punkt na
gastronomię, pozwolenie na
alkohol lub inną działalność, 
601 720 840

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

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840

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

!ŻŻoolliibboorrzz,, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do
wynajęcia lub sprzedaży, 
601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

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

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

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

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, 
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh ii

cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

DDOO SSPPRRZZĄĄTTAANNIIAA bloków 
i terenów, 601 398 426; 
510 056 006

HHUURRTTOOWWNNIIAA W TARCZYNIE
ZATRUDNI KIEROWCÓW z kat. C.
UMOWA O PRACĘ. Kontakt od
poniedziałku do piątku w godz.
9:00 - 12:00 pod nr tel. 
600 404 293, 
e-mail: dj@jablonowo.pl

PPOODDNNAAJJMMĘĘ stanowisko
manicurzystce i fryzjerce
(zatrudnię) od 3000 zł. 
tel. 501 143 827

PPOOMMOOCC kuchenna do pracowni
garmażeryjnej, Mysiadło, dobre
warunki pracy i wynagrodzenia,
603 686 561

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE na Natolinie
zatrudni dokładną, sprawną osobę
do sprzątania i drobnych prac
gospodarczych; 5 godzin
popołudniami, tel. 500 118 462

RROOZZNNOOSSZZEENNIIEE ulotek po
blokach mieszkalnych. Wypłata co
tydzień. Praca od poniedziałku do
soboty w godz. 7-15. 
Tel. 695 800 080

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ montera ze
zdolnościami manualnymi w
Bielawie, 22 754 46 70(71)

SSPPRRZZEEDDAAMM  SPÓŁKĘ, 
503 033 385

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

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA,, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214 

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE,, hydraulika,
remonty, 501 050 907

SSZZAANNUUJJMMYY WWSSPPOOMMNNIIEENNIIAA
Kopiowanie kaset VHS 

na płyty DVD, 
502 288 514

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY kompleksowo,
glazura, hydraulika, 22 240 36 56

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

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO
NNAAPPRRAAWWYY

550055 993355 662277

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
502 250 803

TTEELLEESSEERRWWIISS, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

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

MMĘĘCCZZYY CCIIĘĘ BBYYCCIIEE
ZZMMĘĘCCZZOONNYYMM?? Skorzystaj z
szybkiej diagnostyki organizmu w
oparciu o mikroskopowe badanie
żywej kropli krwi oraz
biorezonans. 
PROMOCJA! w Zakątku Zdrowia
Ursynów, ul. Zamiany 16. Zapisy
tel. 573 260 157. W każdą środę
Seniorzy zniżka 50%
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 2 6  6 7  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. 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

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii,, BBoogguussłłaaww LLaassoocckkii..
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;; 
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Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje MMiicchhaałł RReezzuullsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 1177 lliissttooppaaddaa,, 1188..0000::
Kino Dokumentu „Zaduszki Fil-
mowe” – Antoni Krauze „Piwni-
ca”, Kazimierz Karabasz „Muzy-
kanci”, Piotr Szulkin „Życie co-
dzienne”. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 1188 lliissttooppaaddaa,, 1166..0000::
Teatr Za Daleki (spektakl dla
dzieci) pt. „Orlątko”

NNiieeddzziieellaa,, 1188 lliissttooppaaddaa,, 1188..0000::
Dyskusyjny Klub Filmowy – „Cień
już niedaleko”. Wstęp wolny.

ŚŚrrooddaa,, 2211 lliissttooppaaddaa,, 1188..0000::
wydawanie bezpłatnych kart
wstępu na spektakl dla dorosłych
pt. „6 sekund” (Teatr Za Daleki w
Domu Sztuki, niedziela, 25 li-
stopada, 19.00). 

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

WW nniieeddzziieellęę,, 1188 lliissttooppaaddaa oo
ggooddzziinniiee 1188::0000 zapraszamy na
Występ Kabaretu Świerszczy-
chrząszcz w ramach cyklu „Au-
torskie wieczory satyryków”.
Bezpłatne wejściówki do odbio-
ru w biurze placówki od środy
14.11, od godz. 18:00. Sfinanso-
wano ze środków dzielnicy Ursy-
nów m.st. Warszawy.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

1155..1111..22001188,, cczzwwaarrtteekk  ggooddzz..
1188::0000 POKAZ MULTIMEDIAL-
NY KLUBU FOTO - OPIEKUN

GRUPY – Maryla Zieleniewska,
projekt  „MOZAIKA PASJI”
współfinansowany ze środków
m. st. Warszawy

1199..1111..22001188,,  ppoonniieeddzziiaałłeekk
ggooddzz.. 1188::1155 - OTWARCIE WY-
STAWY W URZĘDZIE DZIELNI-
CY - HOL GŁÓWNY- Prace
uczestników warsztatów ręko-
dzieło, decoupage, foto oraz Wy-
stawa „Kobiety Niepodległości”,
projekt  „KOLORY TWÓRCZO-
ŚCI II edycja” współfinansowany
ze środków m. st. Warszawy

2222..1111..22001188,, cczzwwaarrtteekk  ggooddzz..
1188::0000 - ,,BIAŁE ŹRENICE’’ - Ka-
sia Trzeszczkowska – grafika, To-
masz Kołodziejczak – wiersze.
Prezentacja tomiku pisarza, pu-
blicysty i wydawcy, który od wie-
lu lat prowadzi osobiste notatki
poetyckie dotykające historii,
sztuki, podróży i codziennego
życia.  Wernisaż kolaży graficz-
nych artysty plastyka - Kasi
Trzeszczkowskiej.

2299..1111..22001188,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz..
1188::0000 - KLUB PODRÓŻNIKA -
„SPITSBERGEN”. Prowadząca
Aleksandra Kochanowska, spo-
tkanie otwarte.

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

Natoliński Ośrodek Kultury
wraz z Akademią Seniora Klu-
bu WRZOS serdecznie zaprasza-
ją na wykłady:

2200 ii 2277 ((wwttoorrkkii)),, ggooddzz.. 1133..4455
- 1155..1155 – Kultura języka polskie-
go. Poprawność językowa. Wy-
kłady Haliny Siwińskiej.Tematy
wykładów: 1. Pół tysiąca - półto-
ra (półtorej?) tysiąca... O niektó-

rych kłopotach z liczebnikami.2.
„Pani minister” czy „pani mini-
stra”? Trudności językowe zwią-
zane z zawodową ekspansją ko-
biet. Oraz we wtorek, 4 grudnia
godz. 13.45 - 15.15 Wykład Ha-
liny Siwińskiej : Czy coś może
się „strasznie podobać”? (roz-
ważania o języku potocznym).
Na wykłady wstęp wolny

NNaattoolliińńsskkii OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy
zzaapprraasszzaa 2200.. lliissttooppaaddaa  ((wwttoorreekk)),,
ggooddzz.. 1188..0000 - Koncert Jazzowa
Scena Młodych JAZZ Z KRA-
KOWSKICH KAMIENIC. Piosen-
ki z repertuaru Mieczysława Fog-
ga w jazzowych aranżacjach.

Wykonawcy: Ucznowie wo-
kalistyki jazzowej oraz nauczy-
ciele instrumentalistyki jazzo-
wej Szkoły Muzycznej II stopnia
im. Bronisława Rutkowskiego w
Krakowie

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1155..1111 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu Historia Ameryki Pół-
nocnej pt. „Imperium hiszpań-
skie w XVI – XVIII wieku”

2200..1111 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Znane
i nieznane tandemy polskiej kul-
tury XX wieku pt. „Barbara i Sta-
nisław Brukalscy: modernizm w
warszawskiej architekturze”

2222..1111 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Paczkowskim
w cyklu wieczorów czwartko-
wych pt. „Rok 1918 w Polsce i w
Europie”

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

Dom Kultury SMB Imielin Dereniowa 6 zaprasza na jubileusz 20 lecia iM Rock Sce-
ny (dwa dni).

1177..XXII ((ssoobboottaa)) 1188::0000 - wstęp - zaproszenia
1188..XXII ((nniieeddzziieellaa)) 1188::0000 - wstęp wolny
Przez dwa dni dużo dobrego rocka na żywo w wykonaniu “weteranów” iM Rock Sceny m.in.

Radosław Stolar oraz młodych zespołów m.in. MITH. Będą niespodzianki. Młodzi uczestnicy
Warsztatów zagrają znane przeboje polskie i obce. Wystawa, poczęstunek.. Zapewniamy super 
atmosferę!

20 lat iM Rock Sceny 
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