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Z nowu mamy w kraju modę
na wielkie uniesienia ducho-
we, na prawienie politycz-

nych frazesów, podszytych sztucz-
nym futrem religijnych dogmatów,
na budowanie pomników imagi-
nowanych dokonań i na bujanie
w obłokach. Jest to poniekąd na-
wrót do dawnego myślenia ideali-
stów, których niezapomniany Sta-
nisław Wyspiański sprowadził na
ziemię, przypominając w „Wese-
lu” o prozie życia – akurat słowa-
mi Poety:
„Duch się w każdym poniewiera -
że czasami dech zapiera  - tak by
gdzieś het gnało, gnało - tak by się
nam serce śmiało - do ogromnych
wielkich rzeczy - a tu pospolitość
skrzeczy - a tu pospolitość tłoczy -
włazi w usta, uszy, oczy...” 

N o i mnie właśnie to i owo
wlazło ostatnio w zezowa-
te ślepia. Zaparkowałem

otóż w jednym z najbardziej repre-
zentacyjnych miejsc Warszawy –
u wrót Teatru Narodowego, tak
pięknie zasłoniętego z drugiej stro-
ny przez nieco większy Cedet (dla
młodszych Czytelników: Central-
ny Dom Towarowy u zbiegu Alej
Jerozolimskich, Brackiej i Kruczej),
czyli szklany biurowiec Metropoli-
tan, pasujący do zabudowy placu
Piłsudskiego jak pięść do nosa. No
i parkując między Narodowym a
namiastką dawnego Ratusza,
omal nie połamałem nóg na po-

krywającej parking kostce, która
zamieniła się nagle w luźne, prze-
wracające się w różnych kierun-
kach brykiety, przypominające po
trosze skład węgla. Od razu mi się
skojarzyło, że podobne zjawisko
występuje regularnie na Krakow-
skim Przedmieściu, gdzie dla od-
miany rozpada się kostka pokry-
wająca jezdnię, położona przez fa-
chowców z bożej łaski. 

B ystry obserwator Wyspiań-
ski już ponad sto lat temu
zauważył tę polską skłon-

ność do tromtadracji, do snucia
niebotycznych wizji, słusznie zwra-
cając uwagę, że najpierw należało-
by zrobić trochę porządku wokół
siebie. No bo jak to jest, że buduje-
my w Warszawie metro, stawia-
my iście nowojorskie lub zgoła du-
bajskie wieżowce, otwieramy su-
per- i hipermarkety, a nie umiemy
położyć przyzwoitej nawierzchni? 

W Warszawie mamy z tym
problem nagminny.
Dziurawy asfalt już krót-

ko po wylaniu, zagłębione na pół
samochodowego koła pokrywy stu-
dzienek – stanowią stały krajobraz
stolicy. Na Ursynowie świeży wy-
bój, dyskretnie pokryty asfaltem,
zafundowano nam na ulicy Rodo-
wicza-Anody, tuż po minięciu przej-
ścia dla pieszych, gdy się zmierza w
kierunku skrzyżowania z Ciszew-
skiego. Uliczna fuszerka jest swego
rodzaju znakiem rozpoznawczym
Warszawy. W roku 1975, czyli w
czasach, gdy nie jakość wykona-
nia, lecz dotrzymanie terminu od-
dania czegoś do użytku z okazji
państwowego święta było celem
nadrzędnym, stolica dostała Trasę
Łazienkowską z asfaltem już na
wstępie wołającym o pomstę do nie-
ba. Czy jednak w obecnej dobie
warto nadal trzymać się złych wzo-
rów z okresu PRL? 

J ak na ironię, bynajmniej nie
wszystkie peerelowskie wzo-
ry były złe (zwłaszcza w sferze

kultury). Jednym z ówczesnych dą-
żeń w Warszawie było wytyczanie
maksymalnie przejezdnych, szero-
kich ulic, jakie powstały chociażby
na Ursynowie. Obecna moda na
zwężanie ważnych arterii jest, mo-
im zdaniem, zjawiskiem groźnym,
jakkolwiek mam duży szacunek
wobec narzucającego ją lobby rowe-
rowego. Rzecz jednak w tym, że bi-
cyklami nie da się w pełni zastąpić
samochodów, a jest ich w stolicy
już tak wiele, iż – przynajmniej w
najbliższym czasie – nie rowerzy-

stom należy podać rękę, tylko kie-
rowcom. Każdego dnia serwis infor-
macyjny na nośnych portalach lo-
kalnych zaczyna się od tego, że do-
wiadujemy się o porannych koli-
zjach, wypadkach, a nawet kata-
strofach drogowych. Nie każdy wy-
padek powodowany jest przez nie-
udolnie kierowany radiowóz lub
auto wicemistrzów (najdelikatniej
mówiąc) prowadzenia samocho-
dów z SOP (dawniej BOR) albo też
pijanego policjanta na motocyklu –
jak to się zdarzyło ostatnio. Wielki
tłok na jezdniach powoduje wszak-
że, iż karetce pogotowia ratunko-
wego niejednokrotnie trudno się

przecisnąć na miejsce groźnego wy-
padku, a czasem jest to wprost nie-
możliwe, jak na przykład w alejach
Niepodległości, gdzie jezdnie roz-
dzielone są barierką i auta nie ma-
ją jak zjechać na bok, żeby ustąpić
miejsca nadjeżdżającym ratowni-
kom. 

G ęstwę ruchu samochodo-
wego, która dodatkowego
wzmaga się, gdy przyjeż-

dżają auta z okolic Warszawy –
próbuje się różnymi sposobami roz-
ładować. Jednym z nich  – zapew-
ne najlepszym – jest powrót do
sprowadzonej w pewnym momen-
cie do roli ubogiego krewnego ko-

munikacji szynowej. W obrębie sa-
mego miasta już niedługo zosta-
nie przywrócony tramwaj do Wila-
nowa, a coraz poważniej rozważa
się możliwość puszczenia ruchu
pasażerskiego koleją z Kostancina
do stolicy, wykorzystując istnieją-
cą już linię towarową. W wieku 95
lat umarł właśnie kronikarz tej
miejscowości Józef Hertel, który
mógł po osiedleniu się tamże już
tylko opisać, jak zlikwidowano
ciuchcię, która po uruchomieniu
w 1896 jeździła w pewnym mo-
mencie z okolic placu Unii Lubel-
skiej przez Wilanów, Powsin, Kla-
rysew  do Konstancina-Jeziorny,
Skolimowa, Chyliczek i Piaseczna,
łącząc się tam z linią ciuchci grójec-
kiej. Obydwie linie ostatecznie za-
mknięto w 1971 roku i od tamtego
momentu Konstancin stał się osią-
galny w zasadzie tylko za pomocą
trakcji samochodowej. Potrzebę
odnowienia ruchu pasażerskiego
pomiędzy największym w Polsce
skupiskiem milionerów i miliarde-
rów a Warszawą nagłośnił parę
lat temu nadzwyczaj aktywny
działacz samorządowy, znany pu-
blicysta Grzegorz Kostrzewa-Zor-
bas, mający za sobą dobre do-
świadczenia amerykańskie. W
tych dniach w  Ministerstwie In-
frastruktury odbyło się w tej spra-
wie spotkanie z udziałem przed-
stawicieli powiatu piaseczyńskiego.
Ewentualnym „liderem” przedsię-
wzięcia byłyby PKP PLK. Wyglą-
da jednak na to, że zanim pomysł
doczeka się realizacji, upłynie kil-
kanaście lat, a w tym czasie droga
z Wilanowa do Konstancina już
całkiem się zatka i na Przyczółko-
wej, Drewny, Warszawskiej zrodzi
się druga Puławska... 

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

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

AA  tt uu  pp oo ss pp oo ll ii tt oo śś ćć  ss kk rr zz ee cc zz yy .. .. ..AA  tt uu  pp oo ss pp oo ll ii tt oo śś ćć  ss kk rr zz ee cc zz yy .. .. ..
RYS. PETRO/AUGUST
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PPAASSSSAA:: PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,,
wwiioossnnaa zzaa ookknneemm,, nniieekkttóórrzzyy mmóó-
wwiiąą,, żżee wwrręęcczz llaattoo,, aa ttoo zzwwiiaassttuu-
jjee nnaajjppooppuullaarrnniieejjsszzee ddzziieellnniiccoo-
wwee iimmpprreezzyy...... 

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO,, zzaassttęęppccaa
bbuurrmmiissttrrzzaa UUrrssyynnoowwaa:: Wiosen-
no-letnia oferta kulturalna dziel-
nicy przenosi się w plener. Nasze
propozycje kulturalne coraz czę-
ściej będą odbywać się na świe-
żym powietrzu. Nasze parki już
się pięknie zazieleniły, a już nie-
długo wypełni je kultura.  Nie
zabraknie koncertów muzyki
klasycznej, rozrywkowej, jak
również recitali fortepianowych
oraz pikników, potańcówek czy
spektakli dla dzieci, no i oczy-
wiście sztandarowych imprez –
takich jak Dzień Cichociemnych
czy Dni Ursynowa. Obecnie
trwają przygotowania do Dnia
Cichociemnych, czyli pikniku mi-
litarno-historycznego, poświę-

conego pamięci elitarnej forma-
cji polskich komandosów z cza-
sów II wojny światowej. W roku
100-lecia zrzucenia przez Polskę
jarzma zaborców rozszerzymy
tradycyjną już tematykę Dnia Ci-
chociemnych o różnorodne dzia-
łania i prezentacje odnoszące się
do starań i walki Polaków o wy-
bicie się na niepodległość i jej
utrzymanie. Nie będzie to jedy-
na zmiana, ponieważ ze wzglę-
du na utrudnienia komunikacyj-
ne, wynikające z budowy Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy
w tunelu pod Ursynowem i istot-
ne zagrożenia związane z orga-
nizacją imprezy masowej w bez-
pośrednim sąsiedztwie dużej in-
westycji, podjęliśmy decyzję o
nowym, tymczasowym zlokali-
zowaniu tego przedsięwzięcia –
pod Kopą Cwila w parku im. Ro-
mana Kozłowskiego. Piknik od-
będzie się już 20 maja.  A nie-
długo później czekają nas oczy-
wiście Dni Ursynowa. 

KKttoo wwyyssttąąppii ppooddcczzaass tteeggoorroocczz-
nneeggoo śśwwiięęttaa ddzziieellnniiccyy?? 

Dni Ursynowa odbędą się w
piątek i sobotę 8-9 czerwca tra-
dycyjnie pod Kopą Cwila. Pierw-
szego dnia wystąpi związana z
Ursynowem Joanna Klepko, czy-
li CLEO, znana z takich przebo-
jów jak „My Słowianie” czy
„Łowcy gwiazd” oraz doskonale
znane zespoły IRA i AFROMEN-
TAL. Natomiast w sobotę roz-
poczniemy od koncertu Ursy-
nowskiego Chóru Iuvenis, któ-
ry wraz z orkiestrą symfoniczną
zaprezentuje piosenki z reper-

tuary legendarnej „ABBY”. Na-
stępnie wystąpi energetyczny
MESAJAH” w klimacie reggae, a
kolejni wykonawcy zafundują
solidną dawkę rockowych emo-
cji – będą to Lao Che oraz Kult.
Jestem przekonany, że z tak sze-
rokiego wachlarza artystów
można wybrać tego jednego, dla
którego warto będzie przyjść
pod Kopę Cwila.  Dni Ursynowa
to także wielki piknik rodzinny i
moc atrakcji dla całych rodzin, a
szczególnie dla najmłodszych.
Dlatego już dziś warto wpisać
ten termin do kalendarza, bo na
największej imprezie plenero-
wej w naszej dzielnicy po pro-
stu trzeba być. 

AA ccoo zz uurrssyynnoowwsskkiimmii ppoottaańń-
ccóówwkkaammii?? KKiieeddyy wwyyssttaarrttuujjąą??

Potańcówki to imprezy, które
już od trzech lat sprawiają miesz-
kańcom dużo frajdy. Wiem, że
ursynowianie niecierpliwie cze-
kają na pierwszą, otwierającą
potańcówkę, która odbędzie się
w czerwcu.  Tak jak w poprzed-
nich edycjach, będziemy bawić
się przez całe lato. W tym roku
nowością i niespodzianką będą
imprezy z muzyką graną na ży-
wo. Jest to efekt wielu sugestii
stałych uczestników potańcó-
wek. Uważam, że warto wypró-
bować nową formułę. Plenerowe
imprezy taneczne są znakomitą
formą integracji sąsiedzkiej. Aż
dziw bierze, że nie były organi-
zowane na Ursynowie wcześniej.
Zatem do zobaczenia na dzielni-
cowych wydarzenia plenero-
wych.

Na Ursynowie w okolicy
tzw. „Górki Kazurki” po-
wstanie rowerowy plac za-
baw zwany także pod na-
zwą PUMPTRACK. Jak po-
informował Urząd Dziel-
nicy Ursynów, umowa z
wykonawcą której war-
tość wynosi 405 900,00 zł,
została już podpisana. 

Z możliwości nowego obiektu
na sportowej mapie Ursynowa
będzie można wykorzystać już w
wakacje, ponieważ planowany
termin zakończenia prac to 31
lipca. Rowerowy plac zabaw w
okolicy tzw. „Górki Kazurki”
(Trzech Szczytów) powstanie w
ramach realizacji zadania z bu-
dżetu partycypacyjnego. 

GGddzziiee ppoowwssttaanniiee ppllaacc??
Budowa obejmuje tereny we

wschodniej części Parku Trzech
Szczytów (Park im. Cichociemnych
Spadochroniarzy AK) przy ul. Bel-
gradzkiej. Inwestycja jest realizo-
wana w ramach zadania z Budże-
tu Partycypacyjnego pn.: “Rowero-
wy plac zabaw w okolicy górki Ka-
zury (Trzech Szczytów) - Pump-
track Warszawa Ursynów”. Jest to
ostatnia w tym miejscu inwestycja
przed planowanym zagospodaro-
waniem tego terenu. Teren parku
jest bowiem objęty programem
unijnym pn. „Utworzenie terenów
zieleni o symbolice historycznej na
obszarze m. st. Warszawy”.

DDllaa kkooggoo ppllaacc?? 
Celem projektu jest udostępnie-

nie terenu różnym grupom użyt-
kowników – spacerowiczom, ro-
werzystom „tradycyjnym” i jazdy
grawitacyjnej, rolkarzom. Podpi-
sana umowa przewiduje budowę
toru pumptrack dla początkują-
cych i zaawansowanych (FLOW
TRACK) wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą, taką jak plac do wypo-
czynku, podjazd startowy, obiekty
małej architektury oraz zagospoda-
rowanie terenów zieleni.

CCoo kkoonnkkrreettnniiee ppoowwssttaanniiee ?? 
Asfaltowy, tor rowerowy -

PUMPTRACK składa się z garbów,
zakrętów profilowanych oraz ma-
łych „hopek” ułożonych w takiej
kolejności, by możliwe było rozpę-
dzanie się i utrzymywanie prędko-
ści bez pedałowania. Przeszkody
toru wraz z zakrętami tworzą za-
mkniętą pętlę, po której można
jeździć w obu kierunkach. Dla
maksymalnego wykorzystania te-
renu zaprojektowano liczne od-
nogi i alternatywne linie przejaz-
du. Planowana powierzchnia to-
ru to 1294,00 mkw.

KKoommeennttaarrzz wwłłaaddzz ddzziieellnniiccyy::

– To bardzo potrzebna inwe-
stycja, wpisująca się w sporto-
wy wizerunek naszej dzielnicy.
Plac będzie uzupełnieniem kil-
kunastu obiektów sportowych,
m. in. kilku wybudowanych w
obecnej kadencji siłowni plene-
rowych, z których to obiektów
korzystają aktywni mieszkańcy.
Sam tor stwarza możliwości oby-
cia z rowerem oraz rozwija koor-
dynację ruchową, a korzystanie
z niego to prosty i przyjemny
sposób na aktywność sportową,
bez względu na wiek – podkre-
śla burmistrz Ursynowa Robert
Kempa.

WW ppoonniieeddzziiaałłeekk,, 1166 kkwwiieettnniiaa,, wwyycchhoowwaannkkoowwiiee pprrzzeeddsszzkkoollaa nnrr 5522 oorraazz ssttuuddeennccii SSGGGGWW wwrraazz zz bbuurrmmii-
ssttrrzzeemm DDzziieellnniiccyy RRoobbeerrtteemm KKeemmppąą ii zzaassttęęppccąą bbuurrmmiissttrrzzaa ŁŁuukkaasszzeemm CCiioołłkkoo śścciinnaallii żżoonnkkiillee zzaassaaddzzoonnee ww
zzeesszzłłyymm rrookkuu pprrzzeedd ssiieeddzziibbąą HHoossppiiccjjuumm OOnnkkoollooggiicczznneeggoo śśww.. KKrrzzyysszzttooffaa ww rraammaacchh aakkccjjii PPoollaa NNaaddzziieeii..
NNaassttęęppnniiee zz ssiieeddzziibbyy FFuunnddaaccjjii pprrzzeesszzeeddłł żżóółłttyy kkoorroowwóódd wwoolloonnttaarriiuusszzyy kkwweessttuujjąąccyycchh nnaa rrzzeecczz ppooddooppiieecczz-
nnyycchh hhoossppiiccjjuumm.. „„PPoollaa NNaaddzziieeii”” kkwwiittnnąą nnaa mmiieejjsskkiicchh rraabbaattkkaacchh,, ww ppaarrkkaacchh,, pprrzzeedd sszzkkoołłaammii,, pprrzzeedd-
sszzkkoollaammii,, sszzppiittaallaammii,, iinnssttyyttuuccjjaammii ssaammoorrzząąddoowwyymmii ii ddoommaammii kkuullttuurryy.. DDllaa wwiieelluu żżoonnkkiill ttoo zznnaakk pprrzzyy-
ppoommiinnaajjąąccyy oo lluuddzziiaacchh cchhoorryycchh,, cciieerrppiiąąccyycchh,, oocczzeekkuujjąąccyycchh ppoommooccyy ww nnaajjttrruuddnniieejjsszzyycchh cchhwwiillaacchh.. TToo
ssyymmbbooll nnaaddzziieeii nnaa nnoowwee żżyycciiee –– ooddrrooddzzeenniiee.. CCeelleemm kkaammppaanniiii jjeesstt ppoommoocc ffiinnaannssoowwaa hhoossppiiccjjuumm oorraazz pprroo-
ppaaggoowwaanniiee zzaassaadd ooppiieekkii ppaalliiaattyywwnneejj ii wwoolloonnttaarriiaattuu,, nniieessiieenniiaa bbeezziinntteerreessoowwnneejj ppoommooccyy.. OOrrggaanniizzaattoorrzzyy
wwłłąącczzaajjąą mmłłooddzziieeżż ii ddzziieeccii zz UUrrssyynnoowwaa ddoo pprraakkttyycczznneeggoo zzaaaannggaażżoowwaanniiaa ww ppoommoocc ddllaa lluuddzzii cciieerrppiiąąccyycchh..

Właściciele psów i kotów mieszkający w
stolicy mogą je poddawać bezpłatnym
zabiegom sterylizacji i kastracji. Zabiegi
sterylizacji i kastracji zwierząt, jak rów-
nież ich elektroniczne znakowanie wyko-
nywane jest w 31 lecznicach weteryna-
ryjnych w 15 dzielnicach Warszawy, w
tym w 3 lecznicach na Ursynowie.

Miasto stołeczne Warszawa pokrywa koszty za-
biegu obejmujące:

- wizytę kwalifikującą, w tym badanie klinicz-
ne przed zabiegiem w siedzibie zakładu lecznicze-
go dla zwierząt,

- wykonanie standardowego zabiegu steryliza-
cji/kastracji w narkozie infuzyjnej,

- zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do
czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym po-
danie środka przeciwbólowego i antybiotyku,

- wizytę kontrolną w siedzibie zakładu leczni-
czego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne
oraz zdjęcie szwów.

Miasto kontynuuje również akcję bezpłatnego
czipowania psów i kotów. W ciągu 11 lat prowadze-
nia akcji elektronicznemu znakowaniu poddanych
zostało ponad 92,5 tysiąca czworonogów. Tylko w
2017 roku zaczipowano 4452 czworonogi. Czipo-
wanie zwierząt wykonywane jest w tych samych
lecznicach co zabiegi sterylizacji i kastracji.

Szczegóły dotyczące wszystkich zabiegów są
dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta
– www.um.warszawa.pl

– W tym roku zwiększyliśmy pulę środków na za-
biegi sterylizacji i kastracji o blisko 80%. Szacujemy,
że dzięki temu zabiegom będzie mogło zostać pod-
danych nawet 2500 czworonogów. Ważna jest dla
nas konsekwencja w podejmowanych przez nas dzia-
łach na rzecz przeciwdziałania bezdomności zwie-
rząt. W ostatnich latach udało się nam znacząco
ograniczyć ten problem w naszym mieście. Korzysta-
my z doświadczeń innych, ale również sami wyzna-
czamy nowe trendy i standardy na tym polu – mówi
Michał Olszewski, wiceprezydent m. st. Warszawy. Coraz więcej miejsc w żłobkach

W stolicy systematycznie przybywa miejsc dla najmłodszych warszawiaków. Dzieje się tak dzię-
ki budowie i modernizacji żłobków, wykupie miejsc w niepublicznych placówkach oraz zatrudnia-
niu opiekunów dziennych. W 2006 roku w warszawskich żłobkach było 3156 miejsc. Teraz w 61
żłobkach i 11 mini żłobkach jest 6931 miejsc, do tego dochodzą miejsca wykupione w 13 żłobkach
niepublicznych (316 miejsc) i u opiekuna dziennego (135 miejsc). Na wykup 316 miejsc w 13 żłob-
kach w latach 2016-2018 przeznaczyliśmy 9 505 320 zł. A już wiosną 2018 r. miasto ogłosi kolej-
ne konkursy ofert dla żłobków niepublicznych na wykup miejsc. Trwają budowy żłobków w innych
dzielnicach Warszawy - na Bemowie, Bielanach, Mokotowie, Wilanów, Ursynowie, Woli, w Ursu-
sie, Wawrze i Wesołej. Planowane uruchomienie placówek to 2018 i 2019 r. W wyniku tych inwe-
stycji przybędzie około 1300 miejsc.

Bezpłatne zabiegi dla czworonogów 
znów dostępne - także na Ursynowie

Łukasz Ciołko, zastępca burmistrza dzielnicy

Będą gorące Dni Ursynowa!

Akcja „Pola Nadziei“ raz jeszcze

W okolicy tzw. „Górki Kazurki” 
powstanie rowerowy plac zabaw



5

PPAASSSSAA::PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,, oodd
kkiillkkuu llaatt UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyy-
nnóóww bbaarrddzzoo iinntteennssyywwnniiee pprroommuu-
jjee ssppoorrtt nniiee ttyyllkkoo wwśśrróódd nnaajjmmłłoodd-
sszzyycchh mmiieesszzkkaańńccóóww.. DDllaacczzeeggoo
PPaannaa zzddaanniieemm pprroommooccjjaa ssppoorrttuu
jjeesstt ttaakk wwaażżnnaa??

AANNTTOONNII PPOOMMIIAANNOOWWSSKKII,, zzaa-
ssttęęppccaa bbuurrmmiissttrrzzaa UUrrssyynnoowwaa::
Mógłbym odpowiedzieć bana-
łem: sport to zdrowie. Jednak
sprawa jest całkiem poważna,
bo wszystkie badania wskazują
na spadającą aktywność fizycz-
ną, szczególnie wśród dzieci. To,
co zauważają naukowcy i anali-
tycy, potwierdza się niestety
również w obserwacjach prakty-
ków. Nasi nauczyciele WF opo-
wiadali mi ostatnio, że dzieci w
szkołach podstawowych mają
niejednokrotnie problem by po-
prawnie zrobić przysiad lub
pompkę.  Nie serię, a po prostu
jedną pompkę! Brak aktywno-
ści fizycznej to prosta droga do
szeregu problemów ze zdro-
wiem, od nadwagi i wad posta-
wy aż po naprawdę poważne
problemy układu krążenia czy
oddechowego. Dlatego uważam,
że jest to duże wyzwanie dla
urzędu, aby przynajmniej w
pewnym stopniu nie tylko po-
wstrzymać, ale wręcz odwrócić
tę tendencję. Uważam że powin-
niśmy dbać o odpowiedni po-
ziom aktywności –    zarówno
naszych dzieci, jak też naszej
własnej. Dlatego właśnie Dziel-
nica Ursynów tak aktywnie pro-
muje sport wśród uczniów ursy-
nowskich szkół oraz dorosłych
mieszkańców. Co roku wzboga-
camy naszą ofertę, aby każdy
mógł znaleźć w niej coś dostoso-
wanego do swoich potrzeb, moż-
liwości i upodobań.  

JJaakk ccoo rrookkuu DDzziieellnniiccaa pprrzzeekkaa-
zzuujjee ddoottaaccjjee kklluubboomm ssppoorrttoowwyymm
ddzziiaałłaajjąąccyymm nnaa UUrrssyynnoowwiiee..  NNaa
ccoo iiddąą ttee śśrrooddkkii?? 

Kluby sportowe mogą otrzy-
mać środki na dwa rodzaje dzia-
łań. Pierwszym z nich jest szko-
lenie podstawowe, czyli zajęcia
dla dzieci rozpoczynających swo-
ją przygodę ze sportem. Tu sta-
wiamy nacisk przede wszystkim
na zainteresowanie ćwiczących
daną dyscypliną, aby “złapali
bakcyla” i chcieli trenować dalej
czerpiąc z tego przyjemność. Ten
pierwszy krok jest kluczowy i nie-
raz najtrudniejszy, zarówno dla
dzieci jak też rodziców. Dlatego
właśnie przekazujemy środki na
wynagrodzenia trenerów, wyna-
jem sal czy też sprzęt sportowy,
aby jak najwięcej młodych osób
rozpoczęło swoją przygodę ze
sportem w wybranej dyscyplinie.
Bo przecież wielka kariera spor-
towa zawsze zaczyna się od tego
pierwszego treningu.

Drugie działanie to tzw. szko-
lenie zasadnicze, czyli nasz pro-
gram “Z Ursynowa na igrzyska”.
Te środki idą z kolei na szkolenie
młodzieży, która już na poważ-
nie zajmują się daną dyscypliną.
Dzięki tym dotacjom kluby są w
stanie kształcić coraz lepszych
zawodników, a to z kolei pozwa-
la im później przywozić na Ursy-
nów wiele trofeów z kolejnych
mistrzostw i turniejów rozma-
itego szczebla. Niektórzy wycho-
wankowie ursynowskich klubów
są nawet reprezentantami Pol-
ski w swoich dyscyplinach. To
dla nich ogromne wyróżnienie,
a dla nas powód do dumy, a jed-
nocześnie niezbity dowód, że na-
sze działania przynoszą oczeki-
wane rezultaty.

KKlluubbyy ssppoorrttoowwee ww zzaammiiaann zzaa
oottrrzzyymmaanniiee ggrraannttóóww zzoossttaałłyy zzoo-
bboowwiiąązzaannee ddoo oorrggaanniizzaaccjjii ddnnii
oottwwaarrttyycchh.. CCzzyy PPaannaa zzddaanniieemm
ttaakkii ssyysstteemm ppoommoożżee ww pprroommoo-
wwaanniiuu ssppoorrttuu wwśśrróódd mmiieesszzkkaańń-
ccóóww UUrrssyynnoowwaa?? 

Wymóg “dnia otwartego” to
nowe rozwiązanie, które wpro-
wadziłem w tym roku. Dużo cza-
su poświęciłem na analizę tego,
co jeszcze można usprawnić w
procesie zrządzania ursynow-
skim sportem. Ponadto otrzymy-
wałem wiele sygnałów od miesz-
kańców, że nie do końca wiedzą
gdzie szukać informacji.  Stąd
wziął się pomysł wyjścia z tą
ofertą właśnie przez dzielnicowe
kluby sportowe, dla których jest
to zresztą także świetna okazja
do promowania swojej działal-
ności. Mamy na Ursynowie bo-
gatą ofertę, a idea “dnia otwarte-
go” znacząco zwiększa szansę,
aby informacja trafiła do możli-
wie dużej liczby potencjalnie za-
interesowanych osób. Każdy
klub, który otrzymuje dofinanso-
wanie ze środków dzielnicy, po-
winien zorganizować wydarze-
nie otwarte dla wszystkich
mieszkańców, podczas którego
będą mogli poznać działalność
klubu. Dokładną formułę dnia
otwartego pozostawiliśmy do
decyzji klubów, ważny jest
przede wszystkim aspekt wyj-
ścia z ofertą sportową do jak naj-
szerszego grona odbiorców.
Pierwszy taki dzień otwarty od-
był się ostatnio w klubie szer-
mierczym D’Artagnan, przy oka-
zji Mistrzostw Ursynowa Mło-
dzików. Połączenie tych wyda-
rzeń sprawdziło się znakomicie,
ponieważ mistrzostwa w oczy-
wisty sposób zgromadziły sze-

reg rodziców dzieci w nich star-
tujących, co zapewniło niezbęd-
ną frekwencję. Ciekawe prezen-
tacje, prowadzone przez trene-
rów klubu właśnie w ramach
dnia otwartego, cieszyły się du-
żym zainteresowaniem, ponie-
waż rozmowa z trenerem daje
dużo więcej niż informacje
umieszczone na plakacie lub w
Internecie, a to z kolei zachęciło
do odwiedzin także inne osoby.
Jest też pewność, że zarówno
dzieci jak i rodzice otrzymają
bardzo merytoryczne i spraw-
dzone informacje bezpośrednio
u źródła, czyli specjalisty w danej
dyscyplinie. Mam nadzieję, że
kolejne wydarzenia z serii dni
otwartych będą równie udane, a
jako Urząd Dzielnicy Ursynów
oczywiście służymy pełnym
wsparciem promocyjnym, aby
za pośrednictwem naszych ka-
nałów jak najszerzej informo-
wać mieszkańców o kolejnych
spotkaniach z różnymi dyscypli-
nami sportu. Z pewnością poin-
formujemy o tym także czytelni-
ków PASSY!

CCzzyy ssąą ttaakkiiee ddyyssccyypplliinnyy,, nnaa
kkttóórryycchh pprroommooccjjii UUrrzzęęddoowwii
DDzziieellnniiccyy nnaajjbbaarrddzziieejj zzaalleeżżyy??

Wspieramy różne dyscypliny,
zarówno te najpopularniejsze,
jak choćby piłka nożna, siatków-
ka i pływanie, jak też te mniej
znane –  np. biegi na orientację
lub wushu. Zdajemy sobie spra-
wę, że każdemu pasuje coś inne-
go, więc staramy się możliwie
jak najszerzej wspierać całą ga-
mę różnych dyscyplin sporto-
wych. Poza wspomnianymi
środkami przekazywanymi klu-
bom na szkolenie młodzieży, pa-
miętamy też o naszych dorosłych
mieszkańcach, w szczególności

tych najstarszych. Dzielnica do-
finansowuje chociażby spływy
kajakowe dla naszych ursynow-
skich seniorów czy też specjal-
ne zajęcia aqua aerobiku dla nie-
pełnosprawnych. W sferze za-
wodniczej stawiamy z kolei na
kluby, które mogą pochwalić się
wynikami, bo to świadczy o sku-
teczności prowadzonego na-
uczania. Program “Z Ursynowa
na igrzyska” promuje z kolei dys-
cypliny olimpijskie. Jest to kolej-
ny element naszej szerokiej dzia-
łalności na rzecz sportu.

JJaakkiiee jjeesszzcczzee ppoommyyssłłyy mmaa
DDzziieellnniiccaa,, aabbyy pprroommoowwaaćć ssppoorrtt
wwśśrróódd uurrssyynnoowwiiaann??

Organizujemy cały szereg im-
prez sportowych otwartych dla
mieszkańców, zarówno amator-
skich zawodów w różnych dyscy-
plinach, jak też typowo rekre-
acyjnych wydarzeń dla dzieci,

młodzieży i dorosłych. Naszą fla-
gową imprezą jest oczywiście
Bieg Ursynowa, rokrocznie gro-
madzący tysiące biegaczy na na-
szej reprezentacyjnej arterii, czy-
li alei KEN. W tym roku bieg od-
będzie się 16 czerwca i już dziś
serdecznie zapraszam do udzia-
łu. Na jesieni chcemy także zor-
ganizować swoiste „targi spor-
tu”, podczas których mieszkań-
cy będą mogli w jednym miej-
scu zapoznać się z całą ofertą ur-
synowskich klubów sportowych.
Finansujemy także rozmaite pro-
gramy, w których mieszkańcy
mogą bezpłatnie uczestniczyć,
jak choćby Nordic Walking w Le-
sie Kabackim czy zajęcia z fit-
nessu dla pań oraz wiele innych.
Z pełną ofertą sportową Dziel-
nicy Ursynów można się zapo-
znać na naszej stronie interneto-
wej: www.sport.ursynow.pl.

Antoni Pomianowski, zastępca burmistrza, zachęca do aktywności fizycznej

Sport to zdrowie – na Ursynowie!



6

Kwiecień 2017 roku – Ge-
neralna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
(GDDKiA) składa do Re-
gionalnej Dyrekcji
Ochronny Środowiska
(RDOŚ) raport oddziały-
wania na środowisko, bie-
gnącego przez Ursynów
odcinka Południowej Ob-
wodnicy Warszawy. 

Ku zaskoczeniu wielu miesz-
kańców dzielnicy w złożonym
dokumencie przedstawiono, że

tunel POW nie zostanie wypo-
sażony w instalacje filtrujące po-
wietrze.  

W krótkim czasie mieszkań-
cy zaczynają składać wnioski,
aby powietrze z tunelu, którym
docelowo ma poruszać się do
100 tys. aut dziennie, było
zgodnie z zapowiedziami GDD-
KiA filtrowane. Od lipca do
września udaję się wysłać oko-
ło 7000 uwag do raportu środo-
wiskowego, w tym niemal 5000
za pośrednictwem petycji sto-

warzyszenia PROJEKT URSY-
NÓW. Temat nagłośniają lokal-
ne media, odbywa się pikieta
pod siedzibą Wojewody oraz
happening. Mimo starań miesz-
kańców, pod koniec październi-
ka RDOŚ ogłasza, że montaż
filtrów uzależniony będzie od
wyników badań jakości powie-
trza po oddaniu tunelu do użyt-
ku. Zostawia jednak światełko
nadziei w postaci nakazu zo-
stawienia miejsca na instalacje
filtrujące. 

Jak to możliwe, że GDDKiA
uznała, iż filtry dla liczącej 150
tys. mieszkańców dzielnicy są
zbędne? Tak wynika z przepro-
wadzonych na jej zlecenie ba-
dań do raportu środowiskowe-
go. Pytanie tylko, co z wcze-
śniejszymi zapowiedziami? Już
w lipcu 2004 roku mogliśmy
przeczytać w artykule dla Ży-
cia Warszawy wypowiedź Woj-
ciecha Dąbrowskiego, ówcze-
snego szefa warszawskiego od-
działu Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad , który
mówił: „Nowoczesne urządze-
nia, jakie zostaną zamontowa-
ne w tunelu, wyeliminują przy-
kry zapach i szkodliwe dla zdro-
wia działanie związków che-
micznych zawartych w paliwie.
Mieszkańcy nie mają się czego

obawiać. Gwarantuję, że powie-
trze, które będzie wypuszcza-
ne z ursynowskiego tunelu, bę-
dzie czyste.”. Co ciekawe,
mieszkańców Ursynowa upew-
niała jeszcze inż. Maria Nad-
rowska – jedna z autorek wstęp-
nego tunelu pod ul. Płaskowic-
kiej, pracownica Biura Plano-
wania Rozwoju Warszawy:
„Wszystkie te substancje trafią
do specjalnych filtrów, które za-
trzymają całą chemię. Filtry bę-
dą co jakiś czas wymieniane,
tak by ich praca była maksymal-
nie skuteczna.”.

Podobne deklaracje padały
także i później. W 2013 roku
Paweł Jaskowski p. o. Zastępcy
Dyrektora Oddziału GDDKiA w
piśmie skierowanym do ówcze-
snego Przewodniczącego Rady
Dzielnicy Ursynów w odpowie-
dzi na zapytanie dot. montażu
filtrów odpowiedział, że choć z
obliczeń wychodzi, iż nie ma
obowiązku montażu filtrów, to
jednak wychodząc naprzeciw
prośbie, zamawiający (GDD-
KiA) ją uwzględni i postulat ten
zostanie spełniony. Podobne od-
powiedzi padły na organizowa-
nym przez stowarzyszenie PRO-
JEKT URSYNÓW w grudniu
2015 roku spotkaniu mieszkań-
ców z przedstawicielami inwe-

stora i wykonawcy POW. Bar-
tłomiej Ratyński z GDDKiA – na
niepokoje mieszkańców Ursy-
nowa związane z jakością po-
wietrza – odpowiedział, że w
przetargu były zapisy o filtrach
na wyrzutniach oraz że sytu-
acja będzie cały czas monitoro-
wana i w razie potrzeby zosta-
ną zamontowane urządzenia
dodatkowe. 

Jak to możliwe więc, że po-
mimo tylu lat zapewnień o in-
stalacji filtrów kolejnych przed-
stawicieli Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w
końcu z pomysłu się wycofano?
To pozostaje na dzień dzisiejszy
tajemnicą. Jedno jest pewne, na
całym świecie takie instalacje fil-
trujące już pracują. Jak podkre-
ślał prof. Gawroński z SGGW,
komentujący problem braku fil-
trów w tunelu POW, nawet jeśli
instalacja oczyszczająca powie-
trze jest kosztowna ekonomicz-
nie, to w żaden sposób nie moż-
na dopuścić do sytuacji, w której
będzie się truło część mieszkań-
ców w imię oszczędności. Skoro
już jednak o oszczędnościach
mowa, to należałoby poważnie
się zastanowić, czy montaż fil-
trów nie byłby znacznie tańszy
jeszcze na etapie budowy, a nie
po jej zakończeniu, gdy dostęp

do instalacji wentylujących jest
utrudniony? Zwróciłem na to
uwagę na spotkaniu z GDDKiA,
jednakże na ten moment jej
przedstawiciele nie znają poten-
cjalnych różnic w kosztach.

Co będzie dalej? Zobaczymy,
niemniej z naszej strony możemy
zapewnić Państwa, że dalej bę-
dziemy zabiegali o to, aby po-
wietrze z tunelu obwodnicy by-
ło filtrowane. Nie możemy dopu-
ścić, by dzielnica pełna rodzin z
dziećmi, posiadająca Szpital Po-
łudniowy oraz Centrum Onkolo-
gii, była bezpośrednio truta
przez spaliny pochodzące ze 100
tys. aut dziennie!

M a c i e j  A n t o s i u k

Zamiast chwalić się mistrzami,
pomóżmy dziecku zrobić przy-
siad – powiadam, choć czuję się
zaszczycony, że kilka dni temu
mogłem siedzieć obok dwukrot-
nego mistrza olimpijskiego To-
masza Majewskiego. 

Miało to miejsce podczas posiedzenia
ursynowskiej Komisji Edukacji i Sportu.
Nie czuję się natomiast zaszczycony
tym, że jako samorząd nie mamy re-
cepty na to, o czym mówią wszyscy – jak
sprawić, aby na Ursynowie było więcej
obiektów sportowych. Nie dla mistrzów,
ale dla dzieci, którym coraz trudniej
jest wykonać podstawowe ćwiczenia fi-
zyczne. Bo im nie dajemy takiej okazji!

Mam wrażenie, że wielu miejskich
urzędników ma do tej sprawy podej-
ście jak z wierszyka o Koziołku Matoł-
ku: „Westchnął cicho nasz koziołek i

znów poszedł biedaczysko po szerokim
szukać świecie tego, co jest bardzo bli-
sko.” I bynajmniej nie chodzi o Matołka,
ale o kompletne niedostrzeganie szan-
sy, którą za chwilę będziemy mieć tuż
pod nosem. No bo powiedzcie mi Pań-
stwo, czemu Ursynów, który ma prze-
piękny Las Kabacki i mnóstwo zieleni,
chce nad przyszłym tunelem Południo-
wej Obwodnicy Warszawy urządzić…
park linearny. Czyli taki niby lasek tyl-
ko z drzewami, których ogromu nie do-
czekamy w przeciągu kilkudziesięciu
lat i alejkami, tylko o wiele mniej atrak-
cyjnymi niż kabackie dukty? Przecież
właśnie tam można zlokalizować wspa-
niałe obiekty sportowe dla wszystkich!
Takie, których będzie nam zazdrościła
cała Warszawa!

Półtora roku temu dokładnie w tej
sprawie złożyłem interpelację do burmi-

strza Dzielnicy. Zaproponowałem utwo-
rzenie nad tunelem Ursynowskiego Pa-
sażu Sportowo-Rekreacyjnego. Pomię-
dzy boiskami do koszykówki, siatkówki,
piłki nożnej, squasha, ściankami wspi-
naczkowymi wiłaby się trasa dla biega-
czy, miłośników nordic walkingu, czy
zimą miłośników nart biegowych. Było-
by miejsce na całoroczne zadaszone lo-
dowisko, zaplecze sprzętowe, szatnie,
prysznice. Powstałaby mekka sportu dla
każdego, ulubione miejsce mieszkań-
ców Ursynowa. A powstanie kusy lasek.
Gdy sobie o tym myślę, to dochodzę do
wniosku, że może warto uderzyć się w
pierś za to, a nie za inne rzeczy, które usi-
łują nam bezpodstawnie wmówić poli-
tyczni oponenci? Bo jesteśmy coś winni
mieszkańcom, więc przestańmy uda-
wać naiwnych.  P i o t r  K a r c z e w s k i

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

Od 1994 roku – gmina, a
od 2002 – dzielnica War-
szawa-Białołęka (dzielni-
ca Białołęka m. st. War-
szawy) wydzielona zosta-
ła ze składu dzielnicy-Gm-
iny Warszawa Praga Pół-
noc na podstawie ustawy
z dnia 25 marca 1994 r. o
ustroju miasta stołeczne-
go Warszawy (Dz.U. nr 48,
poz. 195 ze zm.).  

Do czasu wybudowania wła-
snego ratusza siedzibą samorzą-
du Białołęki był budynek przy
Kłopotowskiego 15, czyli ratusz
Pragi Północ. Gmina objęła sła-
bo zurbanizowane i rolnicze te-
reny na północ od Trasy Toruń-
skiej. W przeszłości teren należał
do parafii w Tarchominie, która
jest jedną z trzech najstarszych
parafii na prawym brzegu Wisły
w granicach Warszawy. Teren
Białołęki, podobnie jak tereny
większości gmin tzw. wianuszka,
podlegał w okresie do I wojny
światowej rygorystycznym prze-
pisom fortecznym, skutkiem cze-
go jest bardzo skromna sieć in-
frastruktury technicznej i znacz-
ny procentowy udział w dawnej
zabudowie obiektów substan-
dardowych.  Duża powierzchnia
zajmowana przez rolnictwo do

mniej więcej przełomu XX i XXI
wieku sprawiła, że Białołęka jest
i będzie jeszcze długo ważnym
obszarem inwestycyjnym. Od
chwili wydzielenia Białołęki z
Pragi Północ, duże znaczenie w
lokalnym samorządzie teryto-
rialnym miały osoby tradycyjnie
związane z tą częścią Warsza-

wy, mające jednocześnie bardzo
„gospodarski” stosunek do
wszystkiego co tam się dzieje.
Być może ten fakt był przyczyną
podjęcia najwcześniej przez Bia-
łołękę budowy własnego ratu-
sza.  Do czasu je ukończenia w
1997 r. siedziba urzędu mieściła
się przy ul. Marywilskiej 44.

Białołęcki ratusz stanął przy ul.
Modlińskiej 197 (przy skrzyżowa-
niu z ul. Światowida).  Zaprojek-
towany został jako budynek na-
rożny, z  architektonicznym pod-
kreśleniem narożnika, jako głów-
nego elementu budynku.   Obiekt
ten jest pierwszym ratuszem dziel-
nic Warszawy, zaprojektowanym

i wybudowanym specjalnie dla
miejskiej administracji po 1990
roku, a sięgając w przeszłość – od
czasu wybudowania gmachu dla
władz dzielnicy Żoliborz. Autora-
mi projektu są Grzegorz Stiasny i
Jakub Wacławek z Pracowni Aré
Sp. z o.o. z Warszawy.  W konkur-
sie zorganizowanym przez mie-
sięcznik „Architektura – Murator”
białołęcki ratusz został uznany za
najlepszy budynek użyteczności
publicznej wzniesiony w latach
1996-1997 w Warszawie. Ratusz
wybrano spośród 67 obiektów
użyteczności publicznej zgłoszo-
nych do konkursu w 1998 roku.
Pomysł dwóch autorów nagro-
dzono za to, że nawiązywał do
czołowych projektów z okresu
międzywojennego i był swoistym
punktem startu do uczynienia z
Białołęki liczącego się i ambitne-
go  ośrodka miejskiego. Model bu-
dynku – wraz z 24 innymi obiek-
tami –  znalazł się w stałej kolek-
cji Muzeum Sztuki Nowoczesnej
najwybitniejszych realizacji po-
wstałych w Polsce po 1989 r.

Ratusz ma (w najwyższym
punkcie) sześć kondygnacji. Jego
kubatura wynosi 21 077 metrów
sześciennych; całkowita powierzch-
nia użytkowa 4 482,9 mkw(w tym
powierzchnia biurowa 2 949).

Białołęcki ratusz powstał w
początkowym okresie „samorzą-
dowej” Warszawy, toteż  zało-
żenia dotyczące jego powierzch-
ni okazały się przesadnie
oszczędne. Obecnie,  celem ob-
służenia gwałtownie rosnącej
liczby mieszkańców, niezbędne
okazało się uruchomienie do-
datkowych lokali dla dzielnico-
wej administracji, przy ul. Mary-
wilskiej 44 oraz Milenijnej 2.
Powstała sytuacja lokalowa
otworzyła wśród samorządow-
ców dyskusję o konieczności
rozbudowy siedziby przy Mo-
dlińskiej 197, aby w jednym bu-
dynku mieszkańcy mogli zała-
twiać wszystkie sprawy.

W 2016 r. na terenie Białołęki
mieszkało 111,0 tys. osób.

Adres: Urząd Dzielnicy Biało-
łęka m.st. Warszawy  ul. Modliń-
ska 197; 03-122 Warszawa. 

Według informacji z 2 wrze-
śnia 2016 r. w Urzędzie Dzielni-
cy Białołęka zatrudnionych było
238 osób na 234,05 etatu. Staty-
stycznie na jeden etat w urzę-
dzie przypada na Białołęce 474,2
mieszkańców.

(Średnia dla wszystkich dziel-
nic Warszawy wynosi 438 miesz-
kańców/1 etat)

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Ratusze Warszawy – Białołęka (III)

Las obiektów sportowych – zamiast lasku

Kto oszukał mieszkańców Ursynowa w sprawie filtrów?
FOTO BOGUSŁAW LASOCKI
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Galeria Mokotów rozpoczyna, a
Galeria Wileńska kontynuuje
realizację ważnego społecznie
celu, będącego częścią długofa-
lowej strategii CSR Unibail-Ro-
damco. Ambitny program pole-
ga na wspieraniu młodych lu-
dzi, zainteresowanych pracą w
sektorze handlu i usług, w pod-
noszeniu zawodowych kwalifi-
kacji i znalezieniu stabilnego
zatrudnienia.

„Pracuj z nami” to kluczowy element
działań właściciela i zarządcy Galerii
Mokotów i Galerii Wileńskiej, firmy Uni-
bail-Rodamco. Zainteresowanie oto-
czeniem i utrzymywanie z nim więzi
poprzez przemyślane działania nakiero-
wane na lokalne społeczności od lat
stanowi trzon okołobiznesowych dzia-
łań firmy. Tegoroczna inicjatywa jest
jednocześnie ważnym elementem no-
wej, zaplanowanej do 2030 roku strate-
gii CSR Grupy Unibail-Rodamco.

Tworzenie lepszych miejsc
– Z powodzeniem kontynuujemy dłu-

goterminowy plan zrównoważonego
rozwoju dla całej Grupy. Do głównych
jego celów należą: ekologiczne podej-
ście do środowiska i zmiany postaw lu-
dzi na bardziej zaangażowane, szcze-
gólnie w najbliższym dla siebie otocze-
niu – mówi Jakub Skwarło, dyrektor
operacyjny Unibail-Rodamco na Euro-
pę Centralną. – Do 2030 roku chcemy
zmniejszyć aż o połowę emisję dwu-
tlenku węgla, a także wspierać lokalne
zatrudnienie dzięki miejscom pracy w
naszych centrach handlowych – doda-
je Jakub Skwarło.

„„PPrraaccuujj zz nnaammii”” ttoo ppoollsskkaa wweerrssjjaa ssppoo-
łłeecczznneeggoo pprrooggrraammuu „„UURR ffoorr JJoobbss””,
wdrażanego w kilku europejskich kra-
jach. W zeszłym roku program objął 15

centrów handlowych, w tym także Ga-
lerię Wileńską. WW ttyymm rrookkuu ddoo pprrooggrraa-
mmuu ddoołłąącczzaa rróówwnniieeżż GGaalleerriiaa MMookkoottóóww..

– Program stawia, podobnie jak w
zeszłym roku, na trzy podstawowe ce-
le: społeczny, wewnętrzny i zewnętrz-
ny. Pierwszy z nich to pomoc w znale-
zieniu zatrudnienia wśród młodych
osób, drugi cel obejmuje zaangażowa-
nie wielu spośród pracowników firmy
we wspólne działania, natomiast trze-
ci wpływa na wzmocnienie pozytyw-
nych relacji z naszymi partnerami: na-
jemcami, dostawcami, kontrahentami
oraz lokalnymi instytucjami – mówi
Marta Chojnacka, dyrektor Galerii Wi-
leńskiej. 

W ramach inicjatywy zaplanowano
sszzkkoolleenniiaa sskkiieerroowwaannee ddoo mmłłooddyycchh lluuddzzii
ww wwiieekkuu ddoo 3300 llaatt,, kkttóórree ooddbbęęddąą ssiięę ww
tteerrmmiinniiee oodd 2211 ddoo 2233 mmaajjaa.. Pracowni-
cy Unibail-Rodamco włączą się w szereg
działań, przewidzianych dla przyszłych
pracowników, na zasadzie wolontaria-
tu.

Edukacja i zawodowy rozwój
– 99 kkwwiieettnniiaa ruszyła rekrutacja na

szkolenia, ddoo 1111 mmaajjaa oossoobbyy cchhęęttnnee mmoo-
ggąą zzaarreejjeessttrroowwaaćć ssiięę nnaa ppllaattffoorrmmiiee::
wwwwww..pprraaccuujjzznnaammii..ccoomm..ppll.. Planujemy
przeszkolić nawet około 100 osób. Pod-
czas szkoleń, trwających minimum
sześć godzin w kilkuosobowych gru-
pach, odbędą się m.in. rozmowy z do-
radcami zawodowymi, zostaną przed-
stawione oferty pracy od naszych na-
jemców biorących udział w projekcie, a
także rozmowy rekrutacyjne, które rów-
nież będą miały miejsce 2255 mmaajjaa ppoodd-
cczzaass TTaarrggóóww PPrraaccyy – dodaje Marta No-
wicka, dyrektor Galerii Mokotów. 

Struktura warsztatów obejmie takie
zagadnienia, jak komunikacja, obsłu-
ga klienta, ale także oprowadzenie po

galeriach, a w szczególności zapoznanie
z ofertą najemców-partnerów progra-
mu, którzy zaoferują miejsca pracy dla
przyszłych pracowników. Obecnie
udział w projekcie ww GGaalleerriiii MMookkoottóóww
zadeklarowały marki Tokyo Sushi, Su-
per Prezenty, Wrap Me, Salad Story,
Wittchen, Księgarnia Świat Książki,
Play, Pasmanteria Bocian, North Fish,
Carrefour, Starbucks, Hexeline, Pe-
ek&Cloppenburg, McDonald’s, Olsen,
Go Sport, Courir, Solid Security, Amlux
i Veolia.

Finalnie pracę w warszawskich gale-
riach mmaa zznnaalleeźźćć ccoo nnaajjmmnniieejj 6600 oossóóbb na
minimum sześć miesięcy. Partnerstwo
w projekcie na Mokotowie zadeklaro-
wały: Dom kultury KADR, Fundacja In-
nowacja i Wiedza oraz Centrum Eduka-
cji Liderskiej.

Zatrudnienie skrojone na miarę
Oferta pracy będzie zróżnicowana,

począwszy od branż takich, jak sspprrzzee-
ddaażż ddeettaalliicczznnaa,, ccaatteerriinngg,, oocchhrroonnaa,,
sspprrzząąttaanniiee,, ddoossttaawwyy ii llooggiissttyykkaa.. Jed-
nym z kluczowych elementów progra-
mu będzie włączenie się w ramach wo-
lontariatu pracowników Unibail-Ro-
damco, którzy zaangażują się w organi-
zację szkoleń i Targów Pracy. 

Program jest już szeroko komuniko-
wany, w tym w kanałach cyfrowych
obu Galerii, w komunikacji miejskiej
oraz poprzez ulotki dystrybuowane w
lokalnych urzędach i szkołach. Cała ini-
cjatywa została objęta ppaattrroonnaattaammii BBuurr-
mmiissttrrzzaa DDzziieellnniiccyy PPrraaggaa-PPóółłnnoocc oorraazz
BBuurrmmiissttrrzzaa DDzziieellnniiccyy MMookkoottóóww..

Tysiące miejsc pracy dla młodych
W 2017 roku w 15 krajach w ramach

programu „UR for Jobs”, we wszyst-
kich regionach, w których operuje Uni-
bail-Rodamco, 444411 mmłłooddyycchh oossóóbb uuzzyy-

sskkaałłoo łłąącczznniiee 1188 000000 ggooddzziinn sszzkkoolleeńń..
56 procent uczestników, czyli aż 250
osób, znalazło zatrudnienie albo roz-
poczęło naukę, która pozwoli im uzy-
skać odpowiednie kwalifikacje. To waż-
na inicjatywa społeczna, bowiem w Eu-
ropie aż 20 procent młodych ludzi do
25. roku życia jest bezrobotnych. 

Docelowo, do końca 2020 roku, pro-
gram „UR for Jobs” ma być wdrożony
we wszystkich centrach handlowych
Unibail-Rodamco, których obecnie w
całej Europie jest 67. Założeniem projek-
tu jest kreowanie co roku aż 1 000 no-
wych miejsc pracy. 

CCzztteerryy ffiillaarryy nnoowweejj ssttrraatteeggiiii UUnniibbaaiill-
-RRooddaammccoo

„„MMnniieejj eemmiissjjii ddwwuuttlleennkkuu wwęęggllaa,, lleepp-
sszzee bbuuddyynnkkii”” – w efekcie zredukowanie
śladu węglowego z budowy nowych
obiektów deweloperskich o 35 proc. i o
70 proc. z działań już istniejących obiek-
tów poprzez zastosowanie oświetlenia
opartego w 100 proc. na technologii
LED i zielonej elektryczności.

„„MMnniieejj zzaanniieecczzyysszzcczzaajjąąccyy ttrraannssppoorrtt,,
lleeppsszzaa kkoommuunniikkaaccjjaa”” – w efekcie zre-
dukowanie o 50 proc. śladu węglowe-
go w wyniku wybierania zrównoważo-
nych form transportu przez klientów i
pracowników centrów handlowych na-
leżących do Grupy.

„„MMnniieejjsszzee llookkaallnnee bbeezzrroobboocciiee,, lleeppsszzee
ssppoołłeecczznnoośśccii”” – celem wsparcie zatrud-
nienia lokalnych społeczności poprzez
międzynarodowy program UR for Jobs,
implementowany w poszczególnych
centrach. 

„„MMnniieejj ooddggóórrnnyycchh zzaarrzząąddzzeeńń,, wwiięęcceejj
wwssppóóllnneejj ssiiłłyy”” – celem zaangażowanie
pracowników całej Grupy Unibail-Ro-
damco w działania CSR na zasadach
wolontariatu.

O Unibail-Rodamco 
Grupa Unibail-Rodamco SE powsta-

ła w 1968 r. i jest największą w Europie
notowaną na giełdach firmą zarządza-
jącą nieruchomościami komercyjnymi.
Jest obecna w 11 krajach kontynental-
nej Europy, a wartość jej portfela nieru-
chomości szacuje się na 43,1 mld euro
(stan na 31 grudnia 2017 r.). Unibail-Ro-
damco w sposób zintegrowany zarzą-

dza, buduje oraz inwestuje w nierucho-
mości. Celem Grupy jest objęcie swoją
działalnością całego łańcucha tworzenia
wartości w branży nieruchomości ko-
mercyjnych. Dzięki wsparciu 2000 spe-
cjalistów pracujących dla firmy, Uniba-
il-Rodamco realizuje to przekrojowe po-
dejście w wyspecjalizowanych segmen-
tach rynku, takich jak duże centra han-
dlowe w największych miastach Europy
oraz duże centra biurowe, konferencyj-
ne i wystawowe w obszarze aglomera-
cji Paryża. Unibail-Rodamco jest wła-
ścicielem i operatorem 67 centrów han-
dlowych, z czego 56 przyciąga rocznie
ponad 6 milionów odwiedzających.
Centra te są zlokalizowane w najwięk-
szych i najzamożniejszych miastach Eu-
ropy, takich jak Paryż, Madryt, Sztok-
holm, Amsterdam, Monachium, Wie-
deń, Warszawa czy Praga. Obok istnie-
jących aktywów Unibail-Rodamco re-
alizuje także warte 7,9 mld euro pro-
jekty deweloperskie (stan na 31 grudnia
2017 r.). Wśród nich są tak reprezenta-
cyjne przedsięwzięcia jak budowa The
Mall of the Netherlands niedaleko Hagi
czy Überseequartier w Hamburgu. Gru-
pę Unibail-Rodamco wyróżnia koncen-
tracja na najwyższych standardach ar-
chitektonicznych, urbanistycznych i śro-
dowiskowych. Długoterminowe podej-
ście i wizja zrównoważonego rozwoju
Unibail-Rodamco skupiają się na budo-
wie i przebudowie wyjątkowych miejsc
służących zakupom, pracy oraz rozryw-
ce. Zaangażowanie Unibail-Rodamco
w ekologicznie, ekonomicznie i społecz-
nie zrównoważoną działalność została
doceniona – firma została włączona do
indeksów FTSE4Good oraz STOXX Glo-
bal ESG Leaders. Grupa jest także noto-
wana na indeksach CAC 40, AEX 25 a
także EuroSTOXX 50. Otrzymała rów-
nież rating A od agencji Standard & Po-
or’s oraz Fitch Ratings. 

DDooddaattkkoowwee iinnffoorrmmaaccjjee::
Mediadem Consulting, 
ul. Kołobrzeska 34, 
02-923 Warszawa, 
tel. (022) 642 24 16, 
fax. (022) 858 91 04
Monika Lewczuk-Kuropaś, 
e-mail: m.lewczuk@mediadem.pl 

„Pracuj z nami”, czyli centra handlowe 
Unibail-Rodamco wspierają lokalne rynki pracy

W dniu 12 kwietnia 2018 r. sto-
warzyszenie Otwarty Ursynów –
wspólnie z  Miasto Jest Nasze
oraz Komitetem Obrony Tere-
nów Zielonych przy ul. Polaka –
Zielone Trawniki,– zorganizo-
wało happening „Chcemy drzew
przy KEN zamiast targowiska”. 

Społecznicy wspólnie z mieszkańca-
mi zasadzili trzy drzewa wzdłuż al.
KEN. Happening miał na celu zainte-
resowanie opinii publicznej problemem
związanym z ewentualnym przeniesie-
niem na teren zieleni miejskiej części
targowiska z pętli autobusowej przy ul.
Płaskowickiej. 

Okoliczni mieszkańcy, Otwarty Ur-
synów, Miasto Jest Nasze oraz Komitet
Obrony Terenów Zielonych przy ul. Po-
laka – Zielone Trawniki sprzeciwiają

się przeznaczaniu terenu zieleni miej-
skiej wzdłuż al. KEN na targowisko,
gdyż doprowadzi to do jej dewastacji.
Al. KEN to reprezentacyjna arteria Ur-
synowa i powinna zostać zagospoda-
rowana w estetyczny sposób. Aktywiści
i mieszkańcy chcą, aby w tym miejscu
powstał w przyszłości park, jako ele-
ment parku komunikacyjnego nad
POW. Organizatorzy happeningu  wy-
stosowali także do GDDKiA i do Zarzą-
du Dzielnicy pismo, w którym zwróci-
li się o dokonanie jeszcze w tym roku
nasadzeń drzew na tym terenie. Takie
nasadzenia powinny zostać zrealizo-
wane przez GDDKiA w związku z wy-
cinką drzew spowodowaną budową tu-
nelu obwodnicy. 

Nasza akcja ma charakter symbolicz-
ny, chcemy pokazać władzom Ursyno-

wa, że Ursynów to nie tylko beton, ale
także zieleń. Jeżeli wzdłuż alei KEN po-
wstanie kolejna część bazaru, to jestem
przekonany, że zieleń zostanie zdewa-
stowana, a sam bazar będzie poważ-
nym utrapieniem dla okolicznych
mieszkańców, tych z ul. Polaka, ale i z
drugiej strony al. KEN. Jeżeli stowarzy-
szenie kupców, wspierane przez zarząd
dzielnicy,  nie odstąpi od swoich zamia-
rów, będziemy podejmowali działania
prawne, aby nie dopuścić do zajęcia te-
go terenu – powiedział Piotr Skubiszew-
ski z Otwartego Ursynowa.  

Burmistrz Dzielnicy w mediach spo-
łecznościowych odpisał na fanpejdżu
OU, że drzewa powinny zostać nasa-
dzone w tym roku, bo nie zgodzono się
na przesunięcie terminu dla drogo-
wców. K G

Drzewa wzdłuż al. KEN
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TToo jjeeddnnaa zz nnaajjttrraaggiicczznniieejjsszzyycchh rroocczznniicc ww hhiissttoorriiii WWaarrsszzaawwyy.. ZZaanniimm 11 ssiieerrppnniiaa 11994444 wwyybbuucchhłłoo sskkiieerroo-
wwaannee pprrzzeecciiwwkkoo ookkuuppaannttoowwii nniieemmiieecckkiieemmuu PPoowwssttaanniiee WWaarrsszzaawwsskkiiee,, ppoonnaadd rrookk wwcczzeeśśnniieejj,, 1199 kkwwiieettnniiaa
11994433,, ddoosszzłłoo ddoo ddeessppeerraacckkiieeggoo zzrryywwuu ww uurrzząąddzzoonnyymm pprrzzeezz hhiittlleerroowwccóóww ddllaa lluuddnnoośśccii żżyyddoowwsskkiieejj ssttoo-
łłeecczznnyymm ggeettcciiee,, ww kkttóórryymm ssttłłoocczzoonnoo 445500 ttyyssiięęccyy oossóóbb.. WW 11994422 ppoopprrzzeezz ttzzww.. UUmmsscchhllaaggppllaattzz ((ddaawwnnyy ppllaacc
pprrzzeełłaadduunnkkoowwyy,, ddzziiśś wwiiddoocczznnee nnaa zzddjjęęcciiuu mmiieejjssccee uuppaammiięęttnniieenniiaa nnaa rroogguu DDzziikkiieejj ii SSttaawwkkii)) zzaacczzęęttoo wwyy-
wwoozziićć ŻŻyyddóóww ddoo oobboozzuu kkoonncceennttrraaccyyjjnneeggoo ww TTrreebblliinnccee,, ggddzziiee ww wwiięękksszzoośśccii cczzeekkaałłaa iicchh zzaaggłłaaddaa.. GGddyy ww
ggeettcciiee ppoozzoossttaałłoo jjuużż ttyyllkkoo 6600 ttyyssiięęccyy pprrzzyymmuussoowwyycchh rreezzyyddeennttóóww,, aa NNiieemmccyy cchhcciieellii iicchh tteeżż wwyywwiieeźźćć ww ccee-
lluu zzggłłaaddzzeenniiaa –– ppoowwssttaańńccyy ssttaawwiillii zzaacciięęttyy ooppóórr ppoodd wwooddzząą MMoorrddeecchhaajjaa AAnniieelleewwiicczzaa,, kkttóórryy ssaamm zzggiinnąąłł
88 mmaajjaa ww bbuunnkkrrzzee pprrzzyy MMiiłłeejj.. DDzziiśś ddoommoorroośśllii hhiissttoorryyccyy pprróóbbuujjąą –– wweeddllee sswwooiicchh ppoolliittyycczznnyycchh uuppooddoobbaańń
–– ddzziieelliićć bboohhaatteerrsskkiicchh cczzłłoonnkkóóww żżyyddoowwsskkiieeggoo rruucchhuu ooppoorruu nnaa lleeppsszzyycchh ii ggoorrsszzyycchh.. TTaakkaa ppoossttaawwaa ttoo ccoośś
nnaawweett ggoorrsszzeeggoo nniiżż aannttyysseemmiittyyzzmm.. 

75 lat od powstania w getcie...
Już 21 kwietnia rozpocznie się w War-
szawie10. jubileuszowa edycja Festiwalu
Muzyki  Filmowej Krzysztofa Komedy-Tr-
zcińskiego. Festiwal potrwa trzy dni.
Koncerty odbędą się w Studiu Koncerto-
wym Polskiego Radia im. W. Lutosław-
skiego oraz Sali Kameralnej Filharmonii
Narodowej.

Festiwal jest miejscem konfrontacji twórczości
„Chopina polskiego jazzu” oraz miejscem spotkań
polskich i europejskich artystów, twórców, któ-
rych inspiruje twórczość naszej „ikony muzycz-
nej”. Atrakcją festiwalu są specjalne koncerty i pre-
miery z udziałem polskich i europejskich gwiazd
jazzu, wystawy, pokazy filmów z muzyką Komedy. 

Gośćmi festiwalu były gwiazdy prestiżowych
wytwórni europejskich z ACT Music oraz ECM

Records – Radio String Quartet Vienna, Bobo
Stenson, Ketil Bj?rnstad, Tore Brunborg, Tord Gu-
stavsen, którzy specjalnie na festiwal grali autor-
skie wersje utworów Komedy.

Festiwal gościł wybitnych reżyserów, aktorów,
krytyków filmowych jak: Jerzy Kawalerowicz, Ja-
nusz Morgenstern, Lucyna Winnicka, Leon Niem-
czyk, Andrzej Bukowiecki, Jerzy Płażewski, Krzysz-
tof Komeda-Trzciński. 

21 kwietnia o godz. 19.00 w Studio Koncerto-
wym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego usły-
szymy Duo Project Piotr Orzechowski & Marcin
Masecki: Komeda Rewrite.

Orzechowski i Masecki to wielkie osobowości
polskiej pianistyki jazzowej. 

O godz. 20.30 - koncert EABS Electro - Aco-
ustic Beat Session. 

Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda). Go-
ściem specjalnym będzie Michał Urbaniak.

22 kwietnia godz. 19.00 w Sali Kameralnej Fil-
harmonii Narodowej - koncert gwiazdy włoskie-
go fortepianu Enrico Pieranunzi Trio Plays Nino
Rota / Ennio Morricone / Krzysztof Komeda. Jest
to jeden z najbardziej cenionych i znanych muzy-
ków włoskich międzynarodowej sceny jazzowej.

23 kwietnia w Kinie Wisła, godz.19.00 - Pokaz
filmu „Niewinni czarodzieje” Andrzeja Wajdy. Sło-
wo wstępne wygłosi krytyk filmowy Janusz Wró-
blewski. Autorem i organizatorem jest Fundacja
Jazz Art. Partnerzy festiwalu - Filharmonia Naro-
dowa ,Włoski Instytut Kultury. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Ma gadane Tadeusz Drozda! Współzałożyciel legendar-
nego kabaretu „Elita” trzyma się dziarsko i sypie ka-
wałami jak z rękawa. 

W miniony poniedziałek bez mała dwie godziny zabawiał publicz-
ność (pełna sala!) ursynowskiego Domu Sztuki SMB „Jary”, gdzie wy-
stąpił w programie z cyklu „Marek Majewski i jego goście”, oczywi-
ście obok gospodarza. W pierwszej części swego humorystycznego
monologu Drozda dowcipkował na tematy aktualne. Lepiej wypadł
w części drugiej, z kapitalną opowieścią o tym, jak za komuny podró-
żowało się na wczasy do Bułgarii, gdzie na naszych rodaków czyha-
li tajniacy z innych „demoludów”, np. panowie Sznytke, Kromke,
Pajdke i Pientke z NRD. Inna fajna opowiastka przedstawiała bilans
dnia seniora, któremu przestaje dopisywać pamięć, przez co choć z
rana chciał zamieść liście, wieczorem już nie pamiętał, po co cały dzień
szukał grabi. Znakomicie przyjęty przez słuchaczy koncert został
sfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, co
umożliwiło chętnym bezpłatny wstęp na widownię. A B U

X Festiwal Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy

Drozda to ma gadane!
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M a r i a n  M a r e k  D r o z d o w s k i

Józef Haller mianowany genera-
łem pod nazwiskiem „Mazo-
wiecki”. Dymisja rządu Rady
Regencyjnej. KOngres Narodów
Ujarzmionych w Rzymie. Ponad
10 tysięcy żołnierzy polskich we
Francji. Piłsudski wciąż w Mag-
deburgu. Lenin aresztuje cara
Mikołaja II. Polacy uciekają
przed bolszewikami...

3 kwietnia
- Armia brytyjska  przekroczyła rze-

kę Jordan i wkroczyła do Palestyny.
Fakt ten zdynamizował ruch syjoni-
styczny na ziemiach polskich, w Eu-
ropie i świecie. Do tego czasu w za-
rządach Gmin Starozakonnych domi-
nowali zwolennicy asymilacji. Do ta-
kich w Warszawie, w mieście, gdzie w
1918 r. aż 42 % ludności stanowili Ży-
dzi, należał Michał Bergson (1831-
1919) – bankier, działacz filantropij-
ny. Był wychowankiem Instytutu  Ma-
rymonckiego, radcą handlowym Ban-
ku Polskiego. Innym działaczem ru-
chu asymilatorskiego był Aleksander
Kraushar (1842-1931),  absolwent
Szkoły Rabinów w Warszawie, który w
1903 r.  zmienił wyznanie na rzym-
skokatolickie i stał się sympatykiem
ruchu narodowo-demokratycznego.
Z zawodu był prawnikiem z zamiło-
wania popularyzatorem  historii Polski,
założycielem i prezesem Towarzystwa
Miłośników Historii w Warszawie, pro-
pagującego m. in. dzieje powstań na-
rodowych, szczególnie pod koniec
pierwszej wojny światowej. 

- Umowa Dowództwa Wojsk Polskich
na Ukrainie z Rządem Ukraińskiej Re-
publiki Ludowej o pomocy i prawie
przemarszu  II Korpusu przez Ukrainę
za Dniepr.  Umowę tę wypowiedział 12
kwietnia Rząd URL, pod naciskiem
Niemców i Austriaków powodując za-
trzymanie marszu II Korpusu  pod Ka-
niowem.

4 kwietnia
- Dymisja Rządu Rady Regencyjnej

pod kierownictwem Antoniego Poni-
kowskiego. Powołanie rządu Jana Kan-
tego  Steczkowskiego (1862-1929). Był
to ziemianin z wykształceniem ekono-
micznym. Związał się ze Stronnictwem
Prawicy Narodowej. i z Komitetem Ge-
neralnym Pomocy Ofiarom Wojny w
Polsce.  W 1918 r. – wspólnie z Ignacym
Mościckim i Janem Nowakiem – zało-
żył fabrykę nawozów sztucznych
„Azot” w Jaworznie.  W Rządzie Obro-
ny Narodowej Wincentego Witosa  ob-
jął resort skarbu. Ministrem przemy-
słu i handlu  w gabinecie Steczkow-
skiego był  Stanisław Dzierzbicki, mini-
strem spraw zagranicznych książę Ja-
nusz Radziwiłł. Resort skarbu objął
Steczkowski. Obowiązki  przewodni-
czącego Komisji do Spraw Uregulowa-
nia Stosunków Handlowych Królestwa
z Niemcami przyjął, po powrocie z Ro-
sji, Władysław Grabski. Bardzo kry-
tycznie oceniał on  ekonomiczną poli-
tykę państw centralnych wobec ziem
polskich, która był ekonomiczną eks-
ploatacją tych ziem.  

5 kwietnia
- Blisko 70 tys. japońskich żołnierzy

wylądowało we Władywostoku. W por-
cie stały zakotwiczone  dwa krążowni-
ki japońskie,  niszczyciel brytyjski  i jed-
nostka amerykańska. Wcześniej 9 mar-
ca oddziały alianckie wylądowały w
Murmańsku i zajęły Archangielsk, kie-
rując się na Piotrogród. Legion Czeski w
tym czasie ruszył w kierunku Uralu.
Wojska koalicji sprzymierzonych wylą-
dowały w Odessie. Wszystkie te działa-

nia wzmacniały siły oddziałów anty-
bolszewickich.   

- Naczelne Dowództwo Wojsk Pol-
skich na Ukrainie ( gen. Osiński) , dzia-
łające w porozumieniu z Radą Regen-
cyjną, zatwierdza wybór na dowódcę
Korpusu dokonany w Olgopolu i mianu-
je brygadiera Józefa Hallera generał-
-porucznikiem. W  celu zmylenia tożsa-
mości swej osoby  w poszukiwaniach
prowadzonych przez Austriaków i
Niemców na terenie Rosji – gen Haller
występuje odtąd pod nazwiskiem Ma-
zowiecki.

6 kwietnia
Od 6 do 10 kwietnia obradował w

Rzymie Kongres Narodów Ujarzmio-
nych z udziałem Czechów, Słowaków,
Serbów, Rumunów i Chorwatów oraz
przedstawicieli Komitetu Narodowe-
go Polskiego. „W opinii publicznej na-
rodów zachodnich – pisze Roman
Dmowski panowała już pewność zwy-
cięstwa – „On les aura!” (będziemy ich
mieli) – słyszało się we Francji na każ-
dym kroku. To poczucie wzmacniały
instalacje wojenne Stanów Zjednoczo-
nych, robione we Francji  na niebywa-
łą skalę i napływ wojsk amerykańskich.
Politycy państw sprzymierzonych,

przewidując niedaleki, a pomyślny ko-
niec wojny, myśleli już coraz więcej  o
przyszłym pokoju i o nowej mapie Eu-
ropy. Nasza pozycja bardzo się wzmoc-
niła, przede wszystkim dzięki konse-
kwentnemu i mądremu poparciu  Fran-
cji.”  (R. Dmowski, Polityka polska i
odbudowanie państwa . T 2, Warszawa
1988, s. 71)  

7 kwietnia
- Na terenach Ukrainy, w których

przejściowo przebywał II  Korpus Woj-
ska Polskiego gen. J. Hallera, aktywizo-
wały się drużyny harcerskie, które en-
tuzjastycznie witały obecność żołnie-
rzy Korpusu.  W drużynach męskich,
żeńskich i tzw. wilczków ( zuchów)
szkoliło się 5133 skautów i 2717 skau-
tek . Przewodził im naczelnik Stanisław
Sedlaczek.

- W okupowanym Królestwie przy
Ministerstwie Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego zorganizowa-
no Naczelny Inspektorat Harcerski, kie-
rowany przez Tadeusza Strumiłłę, Ma-
rię Wocalewską i Tadeusza Łopuszań-
skiego. W drużynach szkolnych liczba
harcerzy przekraczała 11 tysięcy. 

9 kwietnia
-Wybór do Rady Stanu na obszarze

okupacji niemieckiej i austriackiej . Do
walki o mandaty  stanęło 21 stronnictw
politycznych. Wybory zostały zbojko-
towane przez lewicę niepodległościową
– Komisję  Porozumiewawczą  Stron-
nictw Demokratycznych ( PPS. PSL Kró-
lestwa Polskiego, Stronnictwa Nieza-
wisłości Narodowej, Zjednoczenie
Stronnictw Demokratycznych). Bez-
względną większość w wyborach ( 37
na 55 miejsc) uzyskało Międzypartyjne
Koło Polityczne, które nie uznając Rady
Regencyjnej, chciało umocnić swoje
wpływy  w administracji publicznej. 

- Warszawska Rada Miejska, kiero-
wana do marca 1919 r. przez Adolfa
Suligowskiego (1849-1932), ekonomi-
stę i prawnika, członka Stronnictwa Po-
lityki Realnej, wybitnego znawcę kwe-
stii mieszkaniowej, pierwszego prezesa

Związku Miast Polskich.. czuła się do
czasu inauguracji pracy Sejmu Ustawo-
dawczego reprezentantką całego społe-
czeństwa, głosząc na cały kraj deklara-
cje i manifesty w sprawie niepodległo-
ści i zjednoczenia  Polski. O te funkcje
stołeczne Warszawy stale zabiegał jej
prezydent Piotr Drzewiecki.     

- Podporządkowanie się I Korpusu
Wojaka Polskiego na Wschodzie roz-
kazom gen Beselera, głównego dowód-
cy Polskich Sił Zbrojnych. Traktuje o
tym oświadczenie pisemne gen Józefa
Dowbor-Muśnickiego , po konferencji w
Brześciu nad Bugiem w obecności
przedstawicieli Rady – księcia Janusza
Radziwiłła i Jana Steckiego.

10 kwietnia
- Stan Armii Polskiej we Francji, w

tym dniu, wynosił 204 oficerów i 10638
szeregowców.  W związku z deficytem
oficerów uruchomiono 6-miesięczne
kursy oficerskie w Camps le Ruchard,
skrócone wkrótce do 4 miesięcy. Do-
wództwo nad  trzypułkową dywizją ob-
jął gen Ecocharde zastąpiony przez gen.
Vidalon. Miasta  francuskie: Paryż, Nan-
cy, Verdun oraz Belfort  ofiarowały tej
Armii sztandary, na znak braterstwa i
sojuszu-polsko- francuskiego.

13 kwietnia
- Podczas zdobywania Jekaterinoda-

ru zmarł gen. Ławr Korniłow. Naczel-
nym dowódcą Armii Ochotniczej  został
gen Anton Denikin. Kwestionował on
prawo Ukraińców do własnego pań-
stwa, prawo Polaków zaś – do przekro-
czenia granicy Bugu i Sanu.

15 kwietnia
- Księżna  Maria Lubomirska notuje:

„ Krewni i znajomi  powracają gromad-
nie ze wschodu jak stada spłoszonego
ptactwa; po paru dniach  są zawiedze-
ni naszymi tu warunkami. Zdawało im
się, że w raju przebywamy, a my do-
świadczenia pełni wiemy , że w Rosji
piekło płonie, lecz że nieba polskiego
jeszcze nie masz na Ziemi.”      

17 kwietnia 
- Druga próba Naczelnego Dowódz-

twa Armii Niemieckiej likwidacji dywi-
zji angielskich we Flandrii. Zahamowa-
na przez gen Focha, po bitwie pod
Ypres,  w czasie której dywizje niemiec-
ki poniosły duże straty.  

- Mobilizacja chłopów ukraińskich
przeciw oddziałom III Korpusu Wojska
Polskiego. Po udanej akcji pod Niemiro-
wem ,  chłopi ukraińscy w sile 15 tys
osaczyli Korpus pod Gniewaniem. Po
krwawej bitwie Korpus wycofał się do
Winnicy, gdzie dowództwo nad nim ob-
jął płk  Juliusz Rómmel.

18 kwietnia
- Występujący jako zastępca Prezy-

denta Warszawy Piotr Drzewiecki,
ufundował Fundację swego imienia,
przeznaczając na jej kapitał żelazny
26 tys. marek , to jest bliski dwuletnie
swoje wynagrodzenie. Coroczne  na-
grody przyznawane były przez spe-
cjalną komisję wyróżniającym się w
służbie dla dobra miasta i jego miesz-
kańców pracownikom miejskim.  O
jego działalności traktuje wydana, w
ostatnich dniach, antologia, opraco-
wana i wydana przez prawnuczkę
Prezydenta  Elżbietę Wodzyńską

„Piotr Drzewiecki działacz społecz-
no-gospodarczy , prezydent Warsza-
wy 1918-1921” ( ASPRA-JR, Warsza-
wa 2018)   

- Pierwsze zetknięcie się II Korpusu
Wojska Polskiego na Wschodzie  z od-
działami niemieckim pod Mironówką.
Próba rozbrojeni Korpusu została uda-
remniona dzięki postawie jego żołnierzy.

- Degradacja oficerów Polskiego Kor-
pusu Posiłkowego na żołnierzy. Stu ofi-
cerów PKP rozbrojonych pod Rarańczą
i osadzonych w obozie w Dulffalwie
otrzymało zbiorową degradację   na
żołnierzy i rozkaz udania się na front
włoski. Druga grupa została osadzona
Marmaros- Siget i oczekiwała na roz-
prawę sądową za zdradę stanu.

20 kwietnia
- Ze względu na możliwość interno-

wania przez wojska  austro- węgierskie
rozwiązano  będący w stadium orga-
nizacji IV Korpus  Wojska Polskiego

22 kwietnia
- As niemieckiego lotnictwa Manfred

von Richthofen ( „Czerwony baron”),
który miał za sobą 78 zwycięstw po-
wietrznych ,  został zestrzelony nad rze-
ką Sommą. Pogrzeb słynnego lotnika  z

honorami wojskowymi odbył się  na
miejscu wypadku. 

- Blokowanie bazy wyjściowej nie-
mieckich łodzi podwodnych prze 62
jednostki floty angielskiej w portach:
Zeebrugge i w Ostendzie. Blokada czę-
ściowo  udała się w Zeebrugge.

24 kwietnia
- Józef Piłsudski w liście do Aleksan-

dry Szczerbińskiej, która urodziła mu
córkę Wandę 7 lutego 1918 r.,  a której
nie widział, przebywając w więzieniu w
Magdeburgu, na jej opiekunów wyzna-
czył  brata Jana Piłsudskiego i płk
Edwarda Rydza. Przewidywał – ze
względu na bóle serca – nagłą śmierć
przed wyjściem z więzienia. Pani Alek-
sandrze-Oli i córce Wandzie , zapisy-
wał pamiątkową szablę – dar oficerów
I Brygady  i złoty zegarek, który miał
przy sobie. To był jego cały majątek w
kwietniu 1918 roku.      

25 kwietnia
- Księżna Maria Lubomirska notu-

je: „ W tych dniach zjechali do naszej
stolicy dwaj wrogowie: Aleksander)
Lednicki i Władysław Grabski. Lednic-
ki został mianowany przez Radę Re-
gencyjną  przedstawicielem interesów
Polski na Rosję. Jest to człowiek żądny
władzy, a więc nie okuty w przekonań
stal, energiczny, zręczny, dawniej li-
beralny Polak na rosyjskim smaku, dziś
ku Niemcom grawitujący. Polacy w
Rosji ostro mu zarzucają, że zniweczył
usiłowania utworzenia większej pol-
skiej siły zbrojnej na Wschodzie. Ofice-
rowie Muśnickiego nawet niechętnie
podają mu rękę... Grabski oponentem
Lednickiego – też zgrabny i ambitny,
duże zdolności organizacyjne, prze-
konania bliskie Narodowej Demokra-
cji. Był w Rosji nader czynnym kierow-
nikiem  Centralnego Komitetu Oby-
watelskiego, opiekującego się losem
wygnańców. Niemcy już włażą zbroj-
nie na Krym.”      

- Po czterodniowych bojach ofensyw-
nych pod Ypres – z olbrzymimi stratami
dywizje niemieckie przeszły do defen-

sywy. Zajęły we Flandrii wzniesienie
Kemmel, ale bezskutecznie atakowały
Scheipenbergh i wzniesienie Rouge. 

29 kwietnia
- Rząd J.K Steczkowskiego wystoso-

wał do rządów państw centralnych taj-
ną notę z propozycją rozpoczęcia  już te-
raz rokowań  w sprawie definitywnego
rozwiązania  sprawy polskiej pod wzglę-
dem politycznym, wojskowym i gospo-
darczym. Zgłoszono propozycję natych-
miastowego zawarcia układu sojuszni-
czego za daleko idące ustępstwa wo-
bec postulatów polskich.

30 kwietnia
- Decyzją Lenina  Mikołaj II wraz z ro-

dziną został przewieziony do aresztu
domowego w  Jekatierinburgu. 

- Ukazała się w Nowym Jorku  ode-
zwa Heleny Paderewskiej – żony ide-
owego przywódcy Polonii Amerykań-
skiej mistrza Ignacego Paderewskiego,
relacjonująca wyniki pomocy dla Ar-
mii Polskiej we Francji, realizowanej
przez Polski Biały Krzyż, którego była
przewodniczącą. Wysłano do Francji
i Kanady tysiące paczek żywnościo-
wych i odzieżowych oraz kartek życze-
niowych.  

Kwiecień w ogóle
- W miastach opanowanych  przez

bolszewików, w świetle  „Moich wspo-
mnień” Stanisława Wojciechowskiego,
Część I” (Warszawa 2017 s. 240-241)
trwał pogrom organizacji polskich, ra-
bunek mienia  i aresztowania przede
wszystkim członków Rady Polskiej
Zjednoczenia Międzypartyjnego, któ-
rej przewodził Wojciechowski. Polacy
starali się masowo wrócić do Polski z
bolszewickiej Rosji, w tym ich przywód-
cy: Stanisław Wojciechowski  i Włady-
sław Grabski. Wśród socjalistów: Kazi-
mierz Pużak, Zygmunt Zaremba, Jan
Kwapiński.

Socjalistyczna 1892-1948, Warszawa
1983, s. 178-179)

- Pogotowie Bojowe PPS , pod wo-
dzą Tomasza Arciszewskiego, Józefa
Korczaka, Tadeusza Szturm dr Sztre-
ma, Lucyny Woliniewskiej, Aleksego
Bienia i Antoniego Purtala  gromadziło
broń i materiały wybuchowe, przygoto-
wywało fałszywe dokumenty dla zde-
konspirowanych działaczy PPS i ochra-
niało manifestacje robotnicze. Utrzy-
mywało ono  ścisłą więź  z Polską Orga-
nizacją Wojskową.

- Obradujący w Krakowie  tzw. Kon-
went A , skupiający lewicowe organi-
zacje niepodległościowe, opracował
wielki plan rozbudowy POW, przyjęty
ostatecznie w maju 1918 roku. Przewi-
dywał on:

- wobec bezkrytycznego lęku  w sto-
sunku do okupacyjnych sił niemiec-
kich intensywną akcję terrorystyczną
w stosunku do  cywilnych przedstawi-
ciel tych sił;

- pozyskanie II Korpusu gen. J. Hal-
lera dl stworzenia polskiej armii w Ro-
sji. Wyjazd w tym celu do Kijowa płk
Edwarda Rydza;

- w celu nawiązania kontaktów z
przedstawicielami zwycięskiej koalicji
przebywających w Moskwie wysłanie
do tego miasta: Andrzeja Struga, Mi-
chała Sokolnickiego  i Bolesława Wie-
niawy- Długoszowskiego.

F o t o  w i k i p e d i a

Kalendarium Niepodległości - kwiecień 1918
„Powracają jak stada spłoszonego ptactwa, bo w Rosji piekło płonie”
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Piórem Derkacza

Wyjście z cienia 
Aby wyjść z cienia, trzeba najpierw w ten cień wejść. Miejscem do bycia w cieniu jest Gabi-

net Cieni PO. Jest tutaj  premier, ministrowie, a nawet wiceministrowie, którzy razem tworzą
jeden  cień. Nic dziwnego, że każdy szuka sposobu, aby z takiego cienia wyjść i postawić na swój
własny cień.  Pewien wiceminister w Gabinecie Cieni, na znak protestu wyszedł z szarości  cie-
nia i znalazł się w medialnym świetle. Jak długo będzie dawał swój cień, tego w polityce nikt
nie potrafi określić. Jedno jest pewne, znalazł swój sposób na wyjście z cienia.

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

Zrozumienie o co chodzi w wojnie domowej toczącej Syrię od 2011 roku wy-
maga zjedzenia przez przeciętnego, średnio wykształconego człowieka
przysłowiowej beczki soli. Czemu jest to aż tak trudne? Winowajcą jest me-

dialny kociokwik. Krańcowo sprzeczne komentarze medialne, zależne od “linii” da-
nego medium  – proamerykańskiej bądź prorosyjskiej – kompletnie skołowały
światową opinię publiczną. Zdecydowanie przeważa linia proamerykańska, według której prezydent
Baszar al-Asad to zły duch tego regionu świata, krwawy dyktator, wręcz ludobójca. 

Gwoli przypomnienia: dokładnie tak samo określano w pierwszej dekadzie nowego tysiąclecia
Saddama Husajna (Irak), Muammara Kadafiego (Libia) i Hosni Mubaraka (Egipt).   

Syria uzyskała niepodległość w 1946 roku. Ustrój parlamentarny trwał tylko trzy lata i został oba-
lony w wyniku puczu płk Husni az-Zaima. Był to pierwszy w świecie arabskim wojskowy zamach
stanu. Przygotowały go, uwaga! – ambasada USA i Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA). Pan puł-
kownik Husni porządził tylko kilka miesięcy i został obalony przez Samiego al-Hinmawiego, któ-
rego wkrótce obalił Adib asz-Sziszakli. Sporo tego, jak na Bliski Wschód. Od 1970 r. Syrią przez 30
lat rządził prorosyjski Hafiz al-Asad. Rządził w sposób dyktatorski, twardą ręką, ale dzięki temu w
kraju panował względny spokój. W marcu 1980 r.  zapowiedział surową rozprawę z rodzącym się
fundamentalizmem islamskim, co zaburzyło trwającą dekadę stabilizację. 

W tych latach w Syrii zaczęły rozwijać się sunnickie organizacje dążące do ustanowienia państwa
wyznaniowego, takie jak Stowarzyszenie Braci Muzułmanów, Żołnierze Boga, Młodzież Mahome-
ta, czy Islamski Ruch Wyzwolenia z centrum w Aleppo. Organizacje te uzyskiwały wsparcie finan-
sowe z Arabii Saudyjskiej. W czerwcu 1980 r. islamscy bojownicy przeprowadzili nieudany zamach
na Hafiza al-Asada. Odpowiedź prezydenta była natychmiastowa. W więzieniu w Palmyrze doko-
nano egzekucji 550 osadzonych tam fundamentalistów. Dwa lata później wybuchł bunt w mieście
Hama. Bracia Muzułmańscy ogłosili Hamę miastem wyzwolonym i wezwali Syryjczyków do powsta-
nia przeciwko „niewiernemu” przywódcy. Ku ich rozczarowaniu, syryjskie społeczeństwo nie po-
parło buntu. W odwecie miasto zostało brutalnie spacyfikowane

W 2000 r. Hafiz zmarł, a władzę po nim objął jego młodszy syn Baszar al-Asad, rządzący
Syrią do dzisiaj. Kontynuował politykę ojca, polegającą m. in. na laicyzacji państwa, zwal-
czaniu islamskiego ekstremizmu i sojuszu z Rosją. Względny spokój trwał do 2011 r.,

kiedy na fali Arabskiej Wiosny wybuchła w Syrii rewolucja. Do konfliktu, wywołanego przez ma-
sowe demonstracje, dołączyły organizacje terrorystyczne oraz bojownicy Hezbollahu. W latach 2014
i 2015 włączyły się nowe strony: ISIS, USA, Rosja i Iran. Od jesieni 2012 r. trwa kontrofensywa sił
rządowych, które ostatnio odzyskały kontrolę nad wieloma strategicznymi miastami. To musiało
wywołać duży niepokój na Zachodzie, który, podobnie jak w przypadku Libii oraz Iraku, straszy świat
posiadaniem i używaniem przez syryjski reżim broni chemicznej, dążąc tym samym do interwen-
cji zbrojnej, obalenia Baszara al-Asada i wprowadzenia w Syrii demokracji.  

Jak wygląda demokracja wprowadzana przez Zachód na Bliskim Wschodzie, przekonali się na
własnej skórze Irakijczycy, Libijczycy i w pewnym stopniu Egipcjanie. Kto pierwszy podpalił lont i
doprowadził do wybuchu Arabskiej Wiosny, która kompletnie zdestabilizowała ten region świata?
Panowie George „Dablju” Bush i Tony Blair, którzy bezczelnie łgali, że są w posiadaniu niepodwa-

żalnych dowodów na istnienie w
Iraku broni masowego rażenia. Pa-
miętam jak Blair kłamał w żywe
oczy, zapewniając świat, że ma na
to twarde dowody. Jak bardzo były
one “twarde”, informuje opubliko-
wany w 2016 r. raport, poświęcony
udziałowi Wielkiej Brytanii w in-
terwencji zbrojnej NATO w Iraku,
przygotowany przez niezależną ko-

misję śledczą pod kierownictwem Johna Chilcota, byłego stałego wiceministra spraw zagranicznych
Wielkiej Brytanii. Raport jest miażdżący tak dla Blaira – łgarza, jak i jego amerykańskiego koleżki
Jurka Dablju Busha, zaleczonego alkoholika. 

Saddam pewnie rządziłby do dzisiaj, gdyby nie miał u siebie ropy naftowej. Kim Dzong Un, zbrod-
niarz nad zbrodniarze, niepodzielnie rządzi Koreą Płn. i jakoś nie ma na niego bata. Dlaczego w tym
kraju żywych trupów nie doszło jeszcze do zbrojnej interwencji NATO, obalenia zbrodniarza i wpro-
wadzenia demokracji? Bo kraj ten – poza milionami głodujących nędzarzy –  nie posiada żadnych bo-
gactw naturalnych. Ropa Saddama od lat była solą w oczach szefów koncernów paliwowych ściśle
powiązanych z rządami Wielkiej Brytanii i USA. Pod płaszczykiem niesienia demokracji, strącenia z
piedestału satrapy i zlikwidowania rzekomego niebezpieczeństwa płynącego z posiadania przez
niego broni masowego rażenia – Amerykanie i Anglicy najechali Irak, obracając to bogate państwo
w morze ruin i krwi. Pomogli im w tym mamieni obietnicami uczestniczenia w podziale bogatych
łupów frajerzy, m. in. wysłani przez polski rząd żołnierze z orzełkami na czapkach. 

M imo skrupulatnych poszukiwań nie znaleziono w Iraku broni masowego rażenia.W
pewnym momencie marzenia o przejęciu szybów naftowych prysły niczym mydlana bań-
ka. Trzeba było znaleźć kolejny cel. Padło na także bogatego w ropę Muammara Kada-

fiego, który, choć dyktator, uczynił z Libii kraj mlekiem i miodem płynący. Było tam tyle pieniędzy,
że przemysłu nie budowano własnymi rękami, lecz siłami wynajmowanych do tego celu obcokra-
jowców. Na libijskie budowy wyjeżdżały tysiące polskich inżynierów, architektów i robotników. Li-
bijska młodzież mogła za darmo kształcić się na paryskiej Sorbonie. Libijskie kobiety mogły praco-
wać w wojsku i w policji. Słowem, nowoczesne, przyjazne dla swoich i obcych islamskie państwo.
Zostało ono przez USA oraz ich satelitów zburzone, a sam Muammar brutalnie zamordowany. 

Potem zaczęło się w Syrii, powstało tam Państwo Islamskie i dzisiaj mamy to, co mamy. Dopóki Ira-
kiem i Libią rządzili żelazną ręką dyktatorzy, panował tam spokój.  Bo w tym regionie żelazna dłoń to
podstawowy atrybut sprawowania władzy, czego Zachód nie rozumie albo udaje, że nie rozumie. Tam-
tejszą dzicz da się bowiem utrzymać w ryzach wyłącznie siłą. Dasz trochę luzu oraz demokracji i z miej-
sca powstaje Państwo Islamskie, nie szanujące niczego i nikogo. Dlatego do prób obalenia Baszara pod-
chodzę z dużą rezerwą. Większość mediów trąbi jakoby prezydent Syrii był w swoim kraju ogólnie znie-
nawidzony, podobnie jak jego ojciec, więc powinien odejść. Nie jest to czysta prawda. 

Bardzo celną uwagę na ten temat wygłosił ostatnio patriarcha Libanu – kardynał Bechara Rai. Je-
go zdaniem, wojna w Syrii nadal trwa ze względu na międzynarodowe interesy, dlatego żadna ze
stron nie dąży do zakończenia konfliktu. Patriarcha nie przyjmuje tłumaczeń jakoby przedłużają-
ca się wojna miała na celu zaprowadzenie w Syrii demokracji. Przypomina, że już wcześniej tę sa-
mą wymówkę zastosowano w Iraku. – Jeśli światowe potęgi chcą demokracji, to najpierw same mu-
szą zacząć wprowadzać ją w życie – spuentował kardynał swoje wystąpienie w Radiu Watykańskim.
– Jeśli zaś chcą wiedzieć, jaki los czeka Baszara al-Asada, powinny wysłuchać Syryjczyków i zoba-
czyć czego oni sami chcą.

Święte słowa, księże kardynale.  Kiedy słucham sensacyjnych doniesień o zagrożeniach oraz o po-
trzebie natychmiastowej interwencji zbrojnej, mającej na celu obalenie Baszara, to tak, jakbym cof-
nął się o kilkanaście lat i słuchał łgarstw Blaira. Kropka w kropkę ta sama retoryka. Rosja twierdzi,
że atak chemiczny w mieście Duma był amerykańską prowokacją. Po tym, co stało się kiedyś w Ira-
ku, jestem skłonny uwierzyć w rosyjskie wyjaśnienia, choć Rosjanie są w tym konflikcie tak samo
wiarygodni jak Amerykanie i Anglicy.   

K luczem do zrozumienia konfliktu w Syrii jest rynek gazu. To przez Syrię miał płynąć do Eu-
ropy gaz ze wspieranego przez USA emiratu Katar, gdzie żyje najbogatsze społeczeństwo
świata. Plany gazociągu powstały w 2009 r., co spowodowało ostrą reakcję Rosji, obawia-

jącej się utraty monopolu przez Gazprom. Do gry włączył się popierany przez Rosję Iran, który po-
siadał własny plan gazociągu mającego przebiegać przez... Syrię. Finansująca dotychczas operacje
zachodnich sojuszników w Syrii Arabia Saudyjska powoli wycofuje się, ponieważ po gwałtownym
spadku ceny ropy naftowej w 2014 r. Rijad musiał wydać 200 mld dolarów z rezerwy walutowej na
ratowanie własnej gospodarki. Może być ciekawie.  

Dolary, dolary, ropa, gaz... I tak w koło Macieju. Dzisiejszy świat jest jaki jest. Mocarstwa przede
wszystkim dbają o własne interesy. Dla nich interesy narodu syryjskiego zupełnie się nie liczą. Nie
wierzmy więc w bałamutne bredzenie polityków przekazywane nam za pośrednictwem usłuż-
nych mediów. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę

„Jak wygląda demokracja
wprowadzana przez Zachód na
Bliskim Wschodzie, przekonali
się na własnej skórze Irakij-
czycy, Libijczycy i w pewnym
stopniu Egipcjanie”

(z inspiracji Lidii Stanisławskiej)

Raz pustą plażą szły trzy kuracjuszki,
Niezbyt już młode, ale nie staruszki.

Nagle z wrażenia wypadły im szczęki.
Tam leży facet! Na wznak. Nagusieńki.

Twarz tylko sobie zasłonił gazetą,
Przeto, rzecz jasna, wpadł w oko kobietom.

Ach! Cóż za widok! Herkules i morze!
Więc żadna wzroku oderwać nie może.

Każda się wdziękom uważnie przygląda.
Któż to? Mój Boże! Wygląda na Bonda.

Pierwsza, stateczna, wpatrując się wciąż,
Stwierdziła z żalem: To nie jest mój mąż.
Druga, choć dawno rencistką jest ZUS-u,

Mówi: To żaden z naszego turnusu.
A na to trzecia: Jeżeli pytacie,

Mogę dać głowę, nie mieszka w Juracie.
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PUSTA PLAŻA W JURACIE

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Piątek, 13 kwietnia, wcale
nie był pechowy. Przeko-
nali się o tym liczni miesz-
kańcy Ursynowa, którzy
wybrali się tego dnia do
Domu Kultury Imielin na
spotkanie z naszą sąsiad-
ką Lidią Stanisławską, ob-
chodzącą jubileusz 45-le-
cia pracy artystycznej.

Znana aktorka kabaretowa,
piosenkarka, pisarka i felietonist-
ka w jednej osobie, specjalizują-
ca się, jak sama o sobie mówi, w
kategorii wesołość, potrafi jak
nikt rozbawić towarzystwo, toteż
zebrana publiczność bawiła się
wyśmienicie.

Urodzona w Szczecinie, de-
biutowała na Giełdzie Piosenki
w Koszalinie (1973), ale  – jak

twierdzi – jest już w Warszawie
zasiedziałym słoikiem. Dość
wcześnie związała się ze Stu-
diem piosenki ZAKR i kabare-
tem Pod Egidą, towarzyszyła w
występach Hance Bielickiej i po
niej przejęła schedę. Dziś można
ją oglądać w babskim kabarecie
Old Spice Girls z Barbarą Wrze-
sińską i Emilią Krakowską, wy-
stępowała też w słynnym pro-
gramie Klimakterium, bierze
udział w spektaklu „Kobiety w
sytuacji krytycznej” (Teatr Po-
lonia). Znana jest z programów
telewizyjnych (musical Hotel
Nostalgia, 2017). Pojawiła się
wreszcie na Ursynowie, za co
organizatorom należy serdecz-
nie podziękować.

Program „Z kobietą w tle”,
niezwykle urozmaicony, zabaw-
ny i dynamiczny, pozwolił ar-
tystce na zaprezentowanie zale-
dwie cząstki artystycznych
możliwości, zarówno wokal-
nych jak i komediowych.
Wszechstronny repertuar obej-
mował między innymi przebo-
je lat siedemdziesiątych, jak
„Gwiazda nad tobą” (nagroda
w Sopocie, 1978) i „Nie ma dzi-
kich plaż” z repertuaru Ireny
Santor, nowy przebój „Nocne
Martini” tego samego autora

(Krzysztof Logan Tomaszew-
ski), przedwojenną „Dietę” He-
mara i „Rebekę” Białostockie-
go, drapieżny „Kabaret” Lizy
Minelli i nastrojową piosenkę
francuską „Wiem, wiem” (Ma-
rie Laforet), song Brechta o ko-
biecie grzesznej i występnej, a
także Cohena na bis.

Artystka potrafiła, jak zwykle,
nawiązać bezpośredni kontakt
z publicznością i ubarwiła swój
koncert, sypiąc jak z rękawa licz-
nymi żartami i anegdotami z ży-
cia artystów (drukowała je kie-
dyś w ursynowskich Sąsiadach,
a ostatnio w Tele-Tygodniu, jest
autorką 5 książek z cyklu Gwiaz-
dy w anegdocie).

Towarzyszył jej na fortepia-
nie, co warto odnotować, młody,
ale niezwykle utalentowany pia-
nista Dominik Rosłon, który zna-
komicie sprawdził się jako aran-
żer i akompaniator, zastępując
w ostatniej chwili Janusza Bo-
gackiego.

Kto ten uroczy wieczór prze-
gapił, będzie miał szansę spo-
tkać się z panią Lidią nieba-
wem, bo wróble ćwierkają, że
artystka wystąpi ponownie na
Ursynowie w DOK-u przy ul.
Kajakowej.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Lidia Stanisławska – Imielin Show
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W najbliższą niedzielę o
godzinie 14.00 siedem
czteroletnich i starszych
folblutów wystartuje w
nagrodzie Dandolo (1800
m), otwierając sezon wy-
ścigowy 2018. Prognostycy
zapowiadają w tym dniu
dużo słońca, należy więc
spodziewać się na Służew-
cu wysokiej frekwencji. 

Gonitwa o nagrodę Dandolo,
czyli Handicap Otwarcia I Grupy,
tradycyjnie otwiera każdy sezon
wyścigowy. W tym roku do wy-
ścigu zgłoszono siedem koni, z
których trudno wytypować zwy-
cięzcę. Stawka jest bardzo wy-
równana i zadecydują aktualna
forma konia, ułożenie się wyści-
gu, taktyka trenersko – jeździec-
ka oraz łut szczęścia. Najwyższą
wagę poniesie Largo Forte (77,5
kg w Handicapie Generalnym),
który legitymuje się największą
sumą wygranych nagród w po-
przednim sezonie. Najniższą In-
digo Ocean (67), niespełniona
nadzieja trenera Krzysztofa Zie-

miańskiego. Dla specjalisty od
trzecich miejsc dystansowego
Neo (77) może być trochę za
krótko, natomiast dla solidnego
sprintera wałacha Szamet (76,5)
trochę za daleko. Naszym fawo-
rytem, mimo najwyższej wagi,
jest Largo Forte. W dalszej ko-
lejności typujemy dysponujące-
go bardzo dobrym przyspiesze-
niem Nikusa (75,5) oraz treno-
wanego we Wrocławiu walecz-
nego Spaskiego (71,5).  

Po wycofaniu z nagrody
Skowronka (4–letnie i starsze
araby, 2000 m) faworyzowane-
go wałacha Burkan Al Khalediah
rolę faworyta przejmie zapew-
ne jego stajenny kolega ogier Sal-
man Al Khalediah (75). Jednak
legitymujące się bardzo dobrym
“papierem” czteroletnie Mohacz
(70) i Monther Al Khalediah
(68) łatwo skóry nie sprzeda-
dzą, szczególnie ten pierwszy.
Ciekawy jest pierwszy po kastra-
cji występ Zahaaba (70), który
niewątpliwie ma talent wyści-
gowy, ale nie potrafił go w pełni

zaprezentować. Ogier Purhib
(66) i wałach Inextremo (69,5)
teoretycznie są słabsze.   

W gonitwie o Nagrodę Gen.
Władysława Andersa (3–letnie
folbluty, 1800 m) wystartuje aż
jedenaście klaczy i ogierów. I w
tym wyścigu trudno o wytypo-
wanie zdecydowanego fawory-
ta. Handicap Generalny promu-
je Królową Ecosse (67), Mexi-
can Moon (64) oraz Ragane
(63,5). Naszym faworytem jest
ogier Sileroy (63), blisko spo-
krewniony z bardzo solidnymi
Samborem i Samareto. Czarnym
koniem wyścigu może okazać
się umykający uwadze typerów

i graczy Heroiczny (58,5), syn
wąsko wykorzystywanego w ho-
dowli ogiera Mustafa. Trenowa-
ny przez Dorotę Kałubę i dosia-
dany przez niezapomnianego
dżokeja Tomasza Dula siwy Mu-
stafa rozbił w Derby w 1997 r.
liczną stawkę rywali, wygrywa-
jąc prestiżowy wyścig o kilka-
dziesiąt długości. 

Licząc na pasjonującą końską
rywalizację oraz na liczne atrak-
cje zafundowane widzom na in-
augurację nowego sezonu przez
organizatora gonitw, liczymy
również na to, że uruchomiona
zostanie dostateczna liczba kas
biletowych. Nie może powtó-

rzyć się sytuacja z ubiegłej nie-
dzieli, z inauguracji sezonu wy-
ścigowego na wrocławskich Par-
tynicach. Na tor przybyło około
12 tysięcy sympatyków wyści-
gów konnych, którzy musieli
stać w tasiemcowych kolejkach,
by móc obstawić wyścig. Setki
ludzi odeszło od kas z kwitkiem,
przeklinając w żywy kamień
spółkę “Traf”, która organizuje
koński totalizator na terenie ca-
łego kraju. Nie pierwszy raz
“Traf” kompromituje się i czas
najwyższy zastanowić się, czy
spółka nie potrzebuje nowego
menadżera, dużo sprawniejsze-
go niż obecny.

Na koniec chciałbym odnoto-
wać ważną rocznicę. Mija oto 20
lat od momentu, gdy obecny re-
daktor naczelny „Passy” Maciej
Petruczenko zainicjował na słu-
żewieckim torze świetną impre-
zę promującą wyścigi. Była to
sensacyjna gonitwa z udziałem
znanych aktorów, dziennikarzy
oraz szwadronu pokazowego
ułanów ze szkoły jazdy konnej
PA TA TAJ w Kaniach. Gonitwę
wygrała telewizyjna gwiazda Ka-
tarzyna Dowbor (zdjęcie obok)
na własnej klaczy Malwa, tuż za
zwyciężczynią finiszował Marek
Siudym, a bodaj największą
atrakcją była popisowa jazda
150-kilogramowego Władysła-
wa Komara (na zdjęciu pomaga
mu ułan), mistrza olimpijskiego
1972 w pchnięciu kulą. Takich
tłumów publiczności, jakie ścią-
gnęły wówczas na Służewiec, nie
notowano bodaj w całej historii
warszawskich wyścigów, a go-
nitwę gwiazd zrelacjonowały
wszystkie ogólnopolskie media z
wydaniem głównym wiadomo-
ści TVP na czele. Impreza zosta-
ła powtórzona z podobnym suk-
cesem medialnym rok później.
Może by w tym roku powrócić
do dobrej tradycji? Wszak mamy
teraz jeszcze więcej sław jeżdżą-
cych wierzchem, a i sama Kata-
rzyna Dowbor nadal nie scho-
dzi z konia. 

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

Otwarcie sezonu wyścigowego na Służewcu

Syn Mustafy faworytem... gen. Andersa

PPAASSSSAA:: CCzzyy kkiieeddyykkoollwwiieekk mmiiaałłaa ppaa-
nnii zzaawwooddoowwoo ddoo cczzyynniieenniiaa zz wwyyśścciiggaammii
kkoonnnnyymmii??

JJOOLLAANNTTAA GGÓÓRRSSKKAA:: Do obowiązków
dyrektora zarządzającego Obszarem
Służewiec należy nie tylko organizacja
wyścigów konnych, lecz także nadzór
nad inwestycjami i remontami tego
obiektu oraz jego administracją.

CCoo nnoowwyy ddyyrreekkttoorr ssłłuużżeewwiieecckkiieeggoo hhii-
ppooddrroommuu mmaa ddoo zzaapprrooppoonnoowwaanniiaa wwyy-
śścciiggoowweemmuu śśrrooddoowwiisskkuu nnaa ppoocczząąttkkuu
sswwoojjeejj pprrzzyyggooddyy zz ttyymm wwssppaanniiaałłyymm zzaa-
bbyyttkkiieemm??

W tej chwili najważniejsze jest otwar-
cie sezonu i na tym się skupiamy. Oczy-
wiście równocześnie prowadzimy ana-
lizy sytuacji w pozostałych obszarach
TWKS.

CCzzyy pprrzzyyjjmmuujjąącc ssttaannoowwiisskkoo ddyyrreekkttoo-
rraa ooddddzziiaałłuu TTSS zz nnaazzwwąą „„wwyyśścciiggii kkoonn-
nnee””,, rroozzwwaażżaałłaa ppaannii kkoonniieecczznnoośśćć zzaa-
ttrruuddnniieenniiaa ddoorraaddccóóww –– ffaacchhoowwccóóww,, ww
oossoobbaacchh nnaa pprrzzyykkłłaadd bbyyłłeeggoo pprreezzeessaa
PPKKWWKK FFeelliikkssaa KKlliimmcczzaakkaa,, wwyyśścciiggoowweeggoo

eekkssppeerrttaa PPaawwłłaa GGooccłłoowwsskkiieeggoo,, cczzyy iinn-
nnyycchh oossóóbb kkoommppeetteennttnnyycchh ww wwyyśścciiggoo-
wweejj mmaatteerriiii?? 

Pracownicy Oddziału Służewiec, od-
powiedzialni za organizację gonitw, to
specjaliści w swoim fachu. Oczywiście,
z chęcią zawsze wysłucham rad i po-
mysłów osób związanych z wyścigami
konnymi, a takimi osobami są obaj pa-
nowie wymienieni w pytaniu.  

CCzzyy ww ttyymm sseezzoonniiee zzwwiięękksszzyy ssiięę ppuullaa
nnaaggrróódd??

Oczywiście, o ile pojawi się dodatko-
wy sponsor.

WW wwyynniikkuu rreeoorrggaanniizzaaccjjii ooddddzziiaałł SSłłuu-
żżeewwiieecc –– WWyyśścciiggii KKoonnnnee pprrzzeejjąąłł zzaaddaa-
nniiaa,, aa pprrzzyynnaajjmmnniieejj iicchh dduużżąą cczzęęśśćć,, oodd
zzlliikkwwiiddoowwaanneeggoo ddeeppaarrttaammeennttuu iinnwwee-
ssttyyccjjii TTWWKK.. NNiieeooffiiccjjaallnniiee mmóówwii ssiięę,, żżee
pprrzzeejjęęttaa zzoossttaanniiee ttaakkżżee aaddmmiinniissttrraaccjjaa..
CCzzyy ttaakk zznnaacczznnee nnaawwaarrssttwwiieenniiee oobboo-
wwiiąązzkkóóww,, jjaakk rróówwnniieeżż ooddppoowwiieeddzziiaall-
nnoośśccii,, nniiee ssppoowwoodduujjee,, żżee ww ppaannii mmeennee-
ddżżeerrsskkiieejj ddzziiaałłaallnnoośśccii wwyyśścciiggii kkoonnnnee zzoo-
ssttaannąą zzmmaarrggiinnaalliizzoowwaannee??

Nie mam takich obaw. Wyścigi kon-
ne były i zawsze będą priorytetem

WW uubbiieeggłłyymm rrookkuu sszzuummnniiee zzaappoo-
wwiiaaddaannoo ggeenneerraallnnyy rreemmoonntt łłąącczznniikkaa,,
ddżżookkeejjkkii ii bbuuddyynnkkuu ddyyrreekkccjjii.. JJaakkii jjeesstt
ppoowwóódd,, żżee mmiimmoo zzbblliiżżaajjąącceejj ssiięę ppoołłoo-
wwyy rrookkuu nniiee rroozzppoocczzęęttoo rroobbóótt bbuuddooww-
llaannyycchh?? 

Po przeprowadzonych analizach pod-
jęta została decyzja o przesunięciu star-
tu remontu na koniec tegorocznego se-
zonu. Rozwiązanie jest zresztą korzyst-
ne dla widzów, a szczególnie środowi-
ska wyścigowego, które na co dzień ko-
rzysta z dżokejki.

CCzzyy wwyyrreemmoonnttoowwaannaa TTrryybbuunnaa HHoo-
nnoorroowwaa zzoossttaałłaa ooffiiccjjaallnniiee pprrzzyyjjęęttaa pprrzzeezz
nnaaddzzóórr bbuuddoowwllaannyy ii uuzzyysskkaałłaa zzeezzwwoo-
lleenniiee nnaa uużżyyttkkoowwaanniiee??

W 2017 r. nadzór budowlany zakoń-
czył postępowanie administracyjne w
sprawie stanu technicznego Trybuny
Honorowej.

CCzzyy PPrreezzyyddeenntt RRPP oobbjjąąłł oossoobbiissttyymm
ppaattrroonnaatteemm ggoonniittwwęę DDeerrbbyy??

Jeszcze nie, ale bardzo na to li-
czymy.

MMooggęę nnaa kkoonniieecc zzaappyyttaaćć oo ppaannii hhoobb-
bbyy,, ppaassjjee,, uuppooddoobbaanniiaa……

Podróże, ze szczególnym uwzględ-
nieniem krajów Europy środkowo-
wschodniej i ich kultury.

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

Wywiad z Jolantą Górską, nowym dyrektorem Oddziału Służewiec  – Wyścigi Konne Totalizatora Sportowego

Wyścigi konne były i zawsze będą priorytetem na Służewcu

FOTO: TS
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KKRREEDDYYTTYY trudne. Upadłość,
515 048 468

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

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

KKUUPPIIĘĘ znaczki, książki, monety,
obrazy, meble, medale, pocztówki,
601 235 118; 22 253 38 79

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

KKLLUUBB EELLIITTAA ddllaa oossóóbb 5500++
szuka taniego, dużego lokalu lub
sali dla ponad 100 osób z
zasiadaniem i parkietem do tańca.
Lokalizacja w centrum lub przy
metrze. Są to cotygodniowe
spotkania np. czwartki i niedziele
w godz. 16-21. Potrzebne zaplecze
gastronomiczne, szatnia,
sanitariaty, mile widziany
ogródek. Tel. Klubu 603 274 829

AANNGGIIEELLSSKKII, różne poziomy.
Duże doświadczenie. Dojeżdżam,
502 378 901

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA,, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

BBUUDDOOWWLLAANNAA z warunkami
zabudowy w gminie Prażmów,
1500 m2, 30 km od Warszawy, 
65 zł/m2. Tel. 604 823 665

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2,
Prazmów, 602 770 361

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

MMiieesszzkkaanniiaa::
! 6600 mm 22, Nowe Miasto, super

standard, cisza, spokój, 
601 720 840

!CCeennttrruumm,75 m2, 3 pok., 
ul. Wilcza,  świetny standard, do
wejścia, 601 720 840

!MMookkoottóóww, 58 m2, 
2 pokoje,wysoki standard, blisko
metra, ochrona, garaż, 
601 720 840

!MMookkoottóóww, 57 m2, 2 pokoje,
kamienica, ładne, do wejścia, 
601 720 840

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

!MMookkoottóóww Górny, 70 m2, 
4 pok., zł 560 tys., do neg.
601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza i
spokój, kamienica, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 2 pok.,60 m2, ładne
mieszkanie z wielkim balkonem,
blisko metra, nie wymaga
remontu, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 3 pok.,65 m2, dobry
standard, do wejścia, ul. Lanciego,
620 tys.zł, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 53 m2, do wejścia,
370 tys.zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 4 pok. 103 m2,
piękne mieszkanie w wysokim
standardzie, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 87 m2, 3 pok., tylko
780 tys. zł, ładne - do wejścia, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 139 m2, ładne
mieszkanie, ochrona, cisza, spokój,
tylko 1.200 tys. zł - do neg., 
601 720 840

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

!DDoomm Sadyba, 125 m2, do
wejścia, 601 720 840

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

!KKoonnssttaanncciinn, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1.049 tys.
zł, 601 720 840

!MMookkoottóóww, pół bliźniaka
220/280 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 
1.290 tys. zł, 601 720 840,, 

!MMookkoottóóww, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,, 

! PPoowwssiinn, 240m2, ładne pół
bliźniaka, dobry standard, piękny
ogród, tanio 1.250 tys. zł, do neg.,
601 720 840,, 

! SSaaddyybbaa, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840

! SSeeggmmeenntt skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, dobra
cena, do wejścia, 1.800 tys. zł - do
neg., 601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

Borowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 
601 720 840,

!KKoonnssttaanncciinn, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 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

!ZZłłoottookkłłooss, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!MMookkoottóóww 125 m2, Pod

Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!WWiillaannóóww, lokal handlowy 

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee 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,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, 
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

FFRRYYZZJJEERRCCEE z doswiadczeniem
na bardzo dobrych warunkach
Puławska 534, tel. 501 143 827

PPOOMMOOCC kuchenna, do pracowni
garmażeryjnej.Mysiadło, 
603 68 65 61

SSPPRRZZĄĄTTAANNIIEE bloków z
terenem, 510 056 006; 
601 39 84 26

SSZZKKOOŁŁAA PPOODDSSTTAAWWOOWWAA w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni od zaraz na stanowisko
nauczyciela j. hiszpańskiego (na
zastępstwo, 18 godzin). CV proszę
przesyłać na adres e-mail:
sekretariat@spwmy.edu.pl, 
tel. kontaktowy 22 462 85 20

ŚŚLLUUSSAARRZZAA - operatora prasy
krawędziowej i do przyuczenia,
602 253 180

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ wychowawczynię
z uprawnieniami na kolonie w
terminie 25.06-5.07.2018r. Mile
widziana umiejętność gry na
gitarze. Tel. 515 231 969

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY 
PPIIEELLĘĘGGNNIIAARRKKII II LLEEKKAARRZZYY::

medycyny rodzinnej, internistę,
medycyny pracy, 

neurologa, kardiologa, 
605 440 831; 
22 651 70 75; 
609 373 582

AAAAAA  AANNTTEENNYY..  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY
drzwi antywłamaniowe, 

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE, 
606 234 106

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, pluskwy,
prusaki, 606 652 601

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie do?wiadczenie,
501 624 562 

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214 

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

GGLLAAZZUURRAA, remonty, 
796 664 599

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA, remonty, 
602 651 211

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05
601 737 777

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOPPIIOOWWAANNIIEE 
KKAASSEETT VVHHSS nnaa ppłłyyttyy DDVVDD,, 

uull.. MMeeaannddeerr 22 AA
tteell.. 550022 228888 551144

MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 
505 73 58 27

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PPIIEELLĘĘGGNNAACCJJAA ogrodów,
wycinka, faktura, 604 401 161

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY i wykończenia,
uprawnienia, 880 880 690

RREEMMOONNTTYY łazienek
kompleksowo, 690 613 034

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

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO,, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

SSZZYYBBKKIIEE remonty, 535 395 588
ŚŚLLUUSSAARRSSTTWWOO, kraty,

balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26,
22 842 94 02

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT BBUUSSEEMM, TANIO,

SOLIDNIE, 604 555 942

UUDDRROOŻŻNNIIAANNIIEE kanalizacji,
maszynowo, 602 651 211

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, tel. 668 327 588 

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

DDOOMM OOPPIIEEKKII, Piaseczno, 
22 757 20 19

PPSSYYCCHHOOTTEERRAAPPIIAA, 660 565 007
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Jak prJak pr zzed ted t yygodniemgodniem
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje GGrraażżyynnaa LLeemmiieecchhoowwiicczz
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .
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Co i kto 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 5 0  1 9  4 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

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

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

SSoobboottaa,, 2211 kkwwiieettnniiaa,, 1144..0000 ii
1155..1155:: Teatrzyk Dziecięcy Sia-
daj Pała! zaprasza na spektakl
„Dlaczego dzieci nie chcą spać?”.
Wstęp wolny.

SSoobboottaa,, 2211 kkwwiieettnniiaa,, 1188..0000::
Kino Dokumentu w Domu Sztu-
ki zaprasza na pokaz pn. „Wie-
czór Filmowy z Mieczysławem
Bartłomiejem Vogtem”. W pro-
gramie filmy „Zaczęło się w Kra-
kowie, czyli niewykorzystana
szansa krakowskiej szkoły filmo-
wej” i „Koncert marcowy opus
68’”. Po projekcji – spotkanie z
reżyserem. Pokaz zorganizowa-
ny ze Studiem Filmowym Kalej-
doskop. Partner pokazu: Stowa-
rzyszenie Filmowców Polskich.
Wstęp wolny.

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa rysunku Brata
Jana Dadury, Franciszkanina z

Niepokalanowa, p.n. „Euchary-
stia i kwiaty. Życie i piękno”.
Wstęp wolny.

DDoomm KKuullttuurryy SSMMBB „„IImmiieelliinn””
uull.. DDeerreenniioowwaa 66

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

2200 kkwwiieettnniiaa ((ppiiąątteekk)) ggooddzz.. 1188
zapraszamy na koncert z cyklu
“Wielka sława to żart” pt. “ W
KRAINIE UŚMIECHU”. Julia
Iwaszkiewicz - sopran, Witalij
Wydra – tenor, Emilia Grażyń-
ska-Stefanowicz – fortepian.
Wstęp - zaproszenia

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

1199..0044,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000 -
cykl  spotkań  „KOBIETY  NIEPOD-
LEGŁOŚCI” KRYSTYNA  KRAHEL-
SKA,  ALINA  DĄBROWSKA. Spo-
tkanie poprowadzi  Nina WOLF,

„KOBIETY NIEPODLEGŁOŚCI”
współfinansuje dzielnica Ursynów 

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

2200.. 0044 //ppiiąątteekk// - ggooddzz.. 1144..3300
- Sala Widowiskowa NOK -  O
ZDROWYM ŻYWIENIU spotka-
nie z dietetykiem

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1199..0044 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z p. Katarzyną Węglicką w cy-
klu wieczorów czwartkowych pt.
„Lwów mało znany”

2244..0044 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem
w cyklu Od Giotta do Tycjana: hi-
storie malarzy, historie obrazów
pt. „Dwie miłości Tycjana”

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

VVII UURRSSYYNNOOWWSSKKII FFEESSTTIIWWAALL PPIIEEŚŚNNII 
PPOOWWSSTTAANNIIAA WWAARRSSZZAAWWSSKKIIEEGGOO

pod Honorowym Patronatem Oddziałowego Biura Edukacji
IPN w Warszawie, pod Honorowym Patronatem Burmistrza
Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy - Roberta Kempy organizo-
wany przez Szkołę Podstawową nr 336 im. Janka Bytnara „Ru-
dego” w Warszawie, ul. Małcużyńskiego 4 

ZZAAPPRROOSSZZEENNIIEE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara „Ru-
dego” i Komisja Patriotyczna szkoły już szósty raz zapraszają szko-
ły podstawowe i oddziały gimnazjalne do udziału w:

UURRSSYYNNOOWWSSKKIIMM FFEESSTTIIWWAALLUU 
PPIIEEŚŚNNII PPOOWWSSTTAANNIIAA WWAARRSSZZAAWWSSKKIIEEGGOO

Festiwal odbędzie się 16 maja 2018 roku (w środę) o godzi-
nie 10:00 w Centrum Edukacji Historycznej, w budynku PAST-
y, na ul. Zielnej 39 w Warszawie z okazji 73. rocznicy zakończe-
nia II wojny światowej oraz 13. rocznicy odsłonięcia pomnika W
Hołdzie Dzieciom Warszawy, który znajduje się na terenie SP 336.

Szczegółowe informacje na: http://sp336.szkolnastrona.pl/

MUZYCZNY KABARET 
WOJTKA DĄBROWSKIEGO
zaprasza  w poniedziałek 2233 KKWWIIEETTNNIIAA 22001188 ggooddzz.. 1188

na WWOOJJCCIIEECCHHÓÓWWKKĘĘ
czyli autorski program satyryczny

do Klubu Księgarza Warszawa, RRyynneekk SSttaarreeggoo MMiiaassttaa 2222//2244
Wstęp wolny
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