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W ostatnich dniach zanu-
rzyłem się co nieco w Eu-
ropie, w której Polska nie

jest już jakimś bardzo ubogim
krewnym. Łaskawy los skierował
mnie oto do Parlamentu Europej-
skiego w Strasburgu. Krótki lot z
warszawskiego aeroportu im. Fry-
deryka Chopina i lądowanie na
paryskim Charles de Gaulle, gdzie
trzeba było natychmiast ruszyć bie-
giem, żeby zdążyć na jedyny o tej
porze pociąg (TGV) nieobjęty te-
go dnia strajkiem pracowników
kolei, a właśnie na ten pociąg mia-
łem rezerwację. Strajki we Francji
to dzień jak co dzień, zresztą rów-
nież dla nas, już Europejczyków
pełną gębą, nie jest to nowość, ale
w wypadku jakichkolwiek sieci ko-
munikacyjnych po prostu paraliżu-
je normalne życie. 

S trasburski Parlament Eu-
ropejski jest jeszcze jednym
z serii zwalistych biurow-

ców ze szkła i betonu, a głosowa-
niem w najróżniejszych sprawach
Unii zajmują się tam eurodepu-
towani najróżniejszej maści, w
tym obywatele naszego kraju, któ-
rych jednak trudno uznać za re-
prezentantów Polski w całym tego
słowa znaczeniu, ponieważ by-
najmniej nie grają oni w jednej
drużynie i nawet się ze sobą nie
spotykają. To tak, jakby Adam
Nawałka zabrał na mistrzostwa
świata w Rosji 23 piłkarzy, którzy

zgodziliby się rozgrywać mecze
pod szyldem reprezentacji naro-
dowej, ale odmówiliby wspólne-
go trenowania, bo każdy z nich
uważałby się za lepszego od in-
nych. Nic zatem dziwnego, że gdy
dochodzi do ważnych głosowań,
jeden Polak bywa oponentem dru-
giego Polaka, a obaj uważają sie-
bie nawzajem za zdrajców... 

T ak to już jednak jest, gdy ko-
muś w łacińskim rzeczow-
niku „patria” (ojczyzna)

zdarzy się „czeski” błąd przesta-
wienia dwu literek i zamiast inte-
resów ojczyzny reprezentuje się in-
teresy partii – najbliższej nie tyle
sercu, co portfelowi. Pomylić się
zresztą łatwo, o czym przekonał
się jeden ze znanych dziennikarzy
z grupy nałogowych alkoholików,
który pewnego dnia – będąc jeszcze
w stanie nietrzeźwym – wyszedł z
domu w podwarszawskiej wsi i ze
zdumieniem zobaczył pędzący z
oszołamiającą prędkością, a znany
mu tylko z torów Francji – super-
nowoczesny TGV. Wróciwszy w do-
mowe pielesze, wyznał swej part-
nerce życiowej, że jego alkoholizm
zaszedł już za daleko i czas wresz-
cie przestać pić, skoro zamiast bia-
łych myszek jawią mu się szybko-
bieżne francuskie pociągi na wsi
zabitej dechami. Dopiero jakiś czas
później dowiedział się, że wzrok go
wcale nie mylił, bo rzeczywiście
przed jego oczami przemknął prób-
ny TGV. Uspokojony po otrzyma-
niu tej informacji żurnalista ode-
tchnął z ulgą i stwierdził: – Wobec
tego mogę nadal pić...

T ak to wysoka kultura tech-
niczna zachodniej Europy
splata się z sarmacką tra-

dycją chlania na umór. Na szczęście
owa tradycja po trosze zamiera.
Choćby dlatego, że tak chętnie za-
akceptowana przez nas europej-

skość sprawia, iż zamiast „obala-
nia” kolejnych półlitrówek wódki
raczymy się teraz chętniej dobrym
winem albo piwem. I już nie prze-
pełnienie izby wytrzeźwień ale
kwestia „pić czy też nie pić” na nad-
wiślańskich bulwarach – to pro-
blem, który spędza sen z powiek
władzom stolicy. 

A stolica Polski zaczyna mi
się powoli wydawać coraz
większym zadupiem na tle

wielu innych metropolii kraju, mi-
mo że realizowane dzięki fundu-
szom unijnym inwestycje rady-
kalnie zmieniły obraz naszego
miasta, w którym wszakże za-
miast racjonalnego zagospodaro-

wania wciąż mamy deweloperski
chaos i nieprzemyślane planowa-
nie na zasadzie: jakoś to będzie. W
myśl tej zasady państwo polskie
obdarzyło Warszawę piłkarskim
Stadionem Narodowym, na któ-
rym w skali roku piłki co kot na-
płakał, a każdorazowe położenie
trawy na wypełniającym stadion
betonie pochłania bodajże około
miliona złotych, więc zarządza-
jąca kosztownym obiektem spółka
kombinuje jak koń pod górę, żeby
nie pozostawać na minusie. Lob-
by futbolowe – poniekąd słusznie
– wymogło na państwie, by Na-
rodowy nie łączył funkcji piłkar-
skiej z lekkoatletyczną, więc nie

położono tam bieżni – jak to jest
chociażby na paryskim Stade de
France. Teraz jednak widać, że
owa splendid isolation panów pił-
karzy nie miała większego sensu,
skoro na co dzień na Narodowym
nie rozgrywa się meczów. 

C ałkiem odwrotnie postąpio-
no, jeśli chodzi o legendar-
ny Stadion Śląski w Cho-

rzowie, gdzie piłka nożna nadal
pozostaje w mariażu z lekkoatlety-
ką, a tartanowe wyposażenie tej
areny budzi niekłamany zachwyt.
Nie mogłem wyjść z podziwu,
wchodząc niedawno na Śląski, że-
by obejrzeć tam wspaniały Memo-
riał Janusza Kusocińskiego, czyli

zawody będące warszawskim pod-
rzutkiem, łaskawie branym pod
opiekę – a to przez Bydgoszcz, a to
przez Lublin, a to przez Kielce, a to
przez Sopot lub Szczecin – i wresz-
cie adoptowanym przez Chorzów.
To smutne, że zrodzona w War-
szawie impreza, utrwalająca pa-
mięć o jednym z naszych najwięk-
szych przedwojennych sportowców
tuła się od lat wielu po całym kra-
ju, bo w stolicy nie ma obiektu na-
dającego się do jej przeprowadza-
nia. A na dodatek – w drodze lewej
reprywatyzacji – miasto oddało w
prywatne ręce zabytkową kamieni-
cę przy Noakowskiego 16, gdzie
mieszkał Kusociński – nie tylko
wielki biegacz, lecz również wielki
patriota, obrońca Warszawy w
kampanii wrześniowej 1939, a po-
tem uczestnik konspiracyjnego ru-
chu oporu. 

N a koniec tych moich na-
rzekań pozwolę sobie
wspomnieć o dalekim od

kultury europejskiej funkcjono-
waniu systemu wywozi śmieci w
mieście stołecznym Warszawa i je-
go okolicach. Systemowa niedo-
skonałość sprawia po pierwsze, że
bardzo trudno utrzymać teore-
tycznie wymaganą selekcję odpa-
dów, po drugie zaś – wobec utrzy-
mywania się bardzo wysokich
temperatur – zaleganiu worków
ze śmieciami towarzyszy odpycha-
jący odór, a poza tym w wielu
miejscach śmietniki przyciągają
łaknącą pokarmu zwierzynę, w
tym całe stada dzików. Tym sposo-
bem człowiek – miast coraz bar-
dziej się cywilizować – zwyczajnie
dziczeje. I co my mamy powiedzieć
Europie? Nie rzucim ziemi, skąd
nasz smród...

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

PP oo ll ss kk aa  dd zz ii cc zz  cc zz yy  ww yy żż ss zz aa   kk uu ll tt uu rr aa  ss aa rr mm aa cc kk aa ??PP oo ll ss kk aa  dd zz ii cc zz  cc zz yy  ww yy żż ss zz aa   kk uu ll tt uu rr aa  ss aa rr mm aa cc kk aa ??
RYS. PETRO/AUGUST
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Informacja o otrzymaniu
spadku kojarzy się bardzo
pozytywnie, od razu wy-
obrażamy sobie, iż zmarła
osoba pozostawiła nam
pieniądze, kosztowności
lub nieruchomość. wiazd-
ka z nieba, sposób na pod-
reperowanie naszego, cza-
sem, wątłego budżetu.  W
wielu przypadkach tak
jest, otrzymujemy spadek,
zwiększa się nasz majątek. 

Co natomiast dzieje się w sytu-
acji kiedy nie mieliśmy w ostat-
nich latach kontaktu z spadko-
dawcą lub ogóle nie znaliśmy tej
osoby, nie wiemy jaka była jej sy-
tuacja finansowa, czy w spadku
mamy się spodziewać majątku
czy też długów. Masa spadkowa
to nie tylko zasoby ale też wszel-
kie zobowiązania finansowe.  

Tutaj warto wiedzieć, ze spo-
soby przyjęcia spadku jak i pozo-
stałe kwestie dotyczące dziedzi-
czenia są opisane w Kodeksie
Cywilnym. W artykule 1012 jest
mowa o sposobach przyjęcia
spadku. Ustawodawca przewi-
dział różne możliwości:

-proste przyjecie spadku
-przyjecie spadku z dobro-

dziejstwem inwentarza
-odrzucenie spadku
Jeżeli decydujemy się na pro-

ste przyjecie spadku to oznacza
to, iż odpowiadamy za długi
spadkowe bez ograniczenia, tzn.
będziemy musieli je spłacić w
pełnej wysokości.

Druga możliwością jest przy-
jęcie spadku z dobrodziejstwem
inwentarza które oznacza, iż
spadkobierca ponosi odpowie-
dzialność za długi spadkowe tyl-
ko do wartości ustalonego w in-
wentarzu stanu czynnego spad-
ku,  czyli wartości majątku. Mó-
wiąc wprost spadkobierca od-

powiada za długi tylko do war-
tości majątku, w najgorszym
przypadku bilans dziedziczenia
wyniesie zero.

Jeśli spadkobierca spadek od-
rzuci wówczas nie dochodzi do
dziedziczenia, a tym samym nie
odpowiada za długi spadkowe.
Spadkobierca, który odrzucił
spadek traktowany jest na pod-
stawie przepisów kodeksu cy-
wilnego, jak osoba, która nie do-
żyła otwarcia spadku po spad-
kodawcy. 

Przyjęcie spadku z dobrodziej-
stwem inwentarza, jak też od-
rzucenie spadku nie jest jednak-
że możliwe w każdym terminie.

Oświadczenie o przyjęciu lub
odrzuceniu spadku może być
złożone w terminie sześciu mie-
sięcy od chwili dowiedzenia się
przez spadkobiercę o tytule po-
wołania do dziedziczenia –
przed sądem lub przed notariu-
szem, nie zawsze oznacza to, iż
termin biegnie od daty otwarcia
spadku, tj. śmierci spadkodawcy.

Decyzja co do przyjęcia lub
odrzucenia spadku musi być
podjęta świadomie i rozważnie.
Raz podjętą decyzję bardzo

ciężko będzie zmienić. W przy-
padku braku wiedzy w kwestii
stanu majątkowego spadko-
dawcy warto rozważyć odrzu-
cenie spadku lub też jego przy-
jęcie z dobrodziejstwem inwen-
tarza.

Seniorze, jeżeli chcesz się po-
radzić albo masz pytania związa-
ne z powyższym tematem,
przyjdź i skonsultuj je z naszym
ekspertem w Fundacji Innowa-
cja i Wiedza: tel. 22 225 25 48.
Nasze porady są całkowicie bez-
płatne dla Ciebie i finansowane
ze środków m. st. Warszawy,
Dzielnicy Ursynów w ramach
projektu „Edukacja dla seniorów
Ursynowa”.

Sposoby przyjęcia spadkuPetycja w sprawie remontu parku dinozaurów

Niezwykle popularny park
dinozaurów na Olkówce
potrzebuje drugiego życia.
Dziury w tartanowej na-
wierzchni, wyślizgane
drewniane stopnie i inne
objawy zużycia świadczą
o potrzebie jego remontu. 

Dzięki temu plac zabaw nadal
będzie bezpiecznym miejscem
zabaw dla dzieci, które przyjeż-
dżają tu z całej dzielnicy. Petycję
w tej sprawie wystosowało sto-
warzyszenie PROJEKT URSY-
NÓW. 

Miesiąc temu opisywaliśmy na
łamach „Passy” stan Parku Juraj-
skiego na Olkówce. Zabawki w
niezwykle popularnym parku di-
nozaurów wymagają odnowie-
nia, a tartanowa nawierzchnia –
załatania dziur. W tej chwili mięk-
kie podłoże, które powinno za-
bezpieczać dzieci przed ewentu-
alnymi upadkami, ma w niektó-
rych miejscach ubytki wielkości
tych, jakie spotykamy na drogach
po ciężkiej zimie. Powoduje to,
że nie wszędzie spełnia ono swo-
je zadanie i zagraża bezpieczeń-
stwu bawiących się dzieci.

Stan parku dinozaurów był
też tematem rozmów między
przedstawicielami stowarzysze-

nia PROJEKT URSYNÓW a
mieszkańcami podczas tegorocz-
nych Dni Ursynowa, które odby-
ły się  8 i 9 czerwca. W namiocie
na Olkówce w pobliżu wspo-
mnianego parku mieszkańcy
mogli podpisać petycję do Bur-
mistrza Dzielnicy Ursynów Ro-
berta Kempy z apelem o remont
nawierzchni i renowację atrakcji.
Odwiedzający stoisko stowarzy-
szenia mieszkańcy szeroko po-
parli petycję i apelowali o roz-
budowę placu zabaw o nowe za-
bawki, które odpowiedzą na du-
że zainteresowanie rodzin z
dziećmi tym miejscem.

Mamy nadzieję, że liczba pod-
pisów skłoni urzędników do od-
wiedzenia placu i przekonania
się na własne oczy, jak wielu na-
praw on potrzebuje – mówi Bar-
tosz Zawadzki ze stowarzysze-
nia PROJEKT URSYNÓW. I do-
daje: – Stan placu sugeruje, że w
dzielnicy nikt o nim pamięta. To
konieczne, żeby szybko wyko-
nano najpilniejsze prace serwiso-
we i ponownie sprawdzono do-
stępne atrakcje pod względem
bezpieczeństwa.

Przypomnijmy, że spotkani na
placu zabaw rodzice i opiekuno-
wie zauważają liczne problemy.

Na drewnianych zabawkach wi-
dać już ślady zużycia. W niektó-
rych miejscach farba odsłania
drewno, w innych stopnie schod-
ków wytarły się od wielokrotne-
go używania. W ocenie rodzi-
ców – plac zabaw należy wyre-
montować, żeby przywrócić go
do stanu z poprzednich lat.

Park jest zaplanowany i podzie-
lony na część dla starszych i młod-
szych dzieci. Pomysł ten jest po-
wszechnie chwalony, ponieważ
zapewnia dzieciom możliwość
zabawy dostosowanej do ich wie-
ku i możliwości. Jest jednak gru-
pa dzieci, które wyrosły już z czę-
ści dla maluchów, a na atrakcjach
dla starszych dzieci nie czują się
jeszcze całkiem pewnie. Jedynym
rozwiązaniem tego problemu jest
dodanie dinozaurom drewnia-
nych schodków, które umożliwią
łatwe  z nich zejście. 

Mamy nadzieję, że przekazane
uwagi i głosy poparcia rodziców
sprawią, że to miejsce będzie jesz-
cze lepiej przystosowane do za-
baw dla dzieci, które je uwielbia-
ją. Świadczą o tym tłumy rodzin,
które odwiedzają park zarówno
w tygodniu, jak i w weekend.
Część z nich przyjeżdża nawet z
innych części miasta. Tym bar-
dziej należy zadbać, aby ta wi-
zytówka Ursynowa odpowied-
nio się prezentowała.

P i o t r  A n t o s i u k
P R O J E K T  U R S Y N Ó W
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Urząd Dzielnicy Ursynów uruchomił dla mieszkańców ankie-
tę. Powodem kierowanego do mieszkańców pytania jest fakt,
iż w dniu 23 marca 2018 r. weszły w życie zmiany w Ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Urzędnicy zwracają się do mieszkańców z prośbą o wypełnie-
nie ankiety: “Czy jesteś za tym, by na Ursynowie utworzyć
miejsce/miejsca, w których możliwe będzie spożywanie alko-
holu na świeżym powietrzu?”. Ankietę można wypełnić do 21
czerwca br. Zgodnie z informacją z ursynowskiego Ratusza, dal-
sze kroki dotyczące wskazania potencjalnych miejsc, w któ-
rych będzie można spożywać alkohol, są uzależnione właśnie
od wyników ankiety. 

W najbliższą sobotę 16 czerwca w godz. 14 – 17 w Dziel-
nicowym Ośrodku Kultury Ursynów przy ul. Kajakowej
12b.odbędzie się oficjalne otwarcie Miejsca Aktywności
Lokalnej. 

Podczas uroczystości otwarcia MAL wystąpią dzieci z sąsiadują-
cych z DOK Ursynów przedszkoli i szkół. Będzie można porozma-
wiać  z mieszkańcami, którzy wyrazili chęć poprowadzenia różnych
sąsiedzkich aktywności. W trakcie otwarcia będzie można obejrzeć
przestrzeń udostępnioną pod działania sąsiedzkie. Dla małych i
dużych poprowadzone zostaną rozgrywki w SCRABBLE, podczas
których będzie można zapoznać się z zasadami tej gry.

Dla najmłodszych sąsiadów przygotowane zostały animacje, za-
bawy sportowe, malowanie buziek, tatuaży oraz wata cukrowa. Dla
wszystkich chętnych odbędą się zajęcia pokazowe jogi na trawie,
która na stałe zagości w naszym  MAL-u.

Miejsce Aktywności Lokalnej przy ul. Kajakowej 12b to odpowiedź
DOK Ursynów na potrzeby lokalnej społeczności, którzy w kwiet-
niu opowiedzieli się na temat działalności tego miejsca w specjal-
nie przygotowanych przez Centrum Komunikacji Społecznej Kon-
sultacjach Społecznych, które odbyły się w dniach 4-25 kwietnia br. 

Z MAL na Zielonym Ursynowie będą mogli korzystać wszyscy, któ-
rzy mają pomysł na działania z sąsiadami i będą mieli chęć po-
dzielić się swoją pasją, doświadczeniem lub pomysłem ze swoimi
sąsiadami. M A R Z E N A  Z I E N TA R A  

k o o r d y n a t o r  M A L  w  D O K  U r s y n ó w

PPAASSSSAA:: WW nnaajjbblliiżżsszząą ssoobboottęę,,
1166 cczzeerrwwccaa,, wwyyssttaarrttuujjee BBiieegg UUrr-
ssyynnoowwaa,, kkttóórryy,, jjaakk ccoo rrookkuu,, nnaa-
pprraawwddęę wwaarrttoo ppoolleecciićć eennttuuzzjjaa-
ssttoomm zzaażżyywwaanniiaa rruucchhuu nnaa śśwwiiee-
żżyymm ppoowwiieettrrzzuu...... 

AANNTTOONNII PPOOMMIIAANNOOWWSSKKII,,
zzaassttęęppccaa bbuurrmmiissttrrzz UUrrssyynnoowwaa::
Oczywiście, serdecznie zapra-
szam mieszkańców Ursynowa
na największą dzielnicową im-
prezę sportową i jeden z naj-
większych biegów w skali War-
szawy. Tegoroczne jego wyda-
nie jest wyjątkowe, ponieważ
równocześnie zostaną rozegra-
ne Mistrzostwa Polski kobiet i
mężczyzn w biegu ulicznym na
5 km a także Mistrzostwa Pol-
ski Masters w biegu na tym dy-
stansie. 

TToo jjuużż 1122 eeddyyccjjaa bbiieegguu,, cczzyy
cciieesszzyy ssiięę oonn wwzzrraassttaajjąąccąą ppooppuu-
llaarrnnoośścciiąą?? 

Zdecydowanie tak! To wyda-
rzenie nie tylko trwale wpisało
się w kalendarz wydarzeń spor-
towych Ursynowa, ale z roku na
rok zyskuje na popularności.
Nasz bieg charakteryzuje dosko-
nała atmosfera, świetna organi-
zacja i przede wszystkim bardzo
atrakcyjna trasa o długości 5 km,
której profil sprzyja szybkiemu
bieganiu i biciu rekordów życio-
wych. Brak wzniesień i podbie-
gów stanowi z kolei zachętę dla
osób, które dopiero zaczynają
przygodę z bieganiem. Jest to
bieg dla każdego.

JJaakk mmoożżnnaa wwzziiąąćć uuddzziiaałł ww
bbiieegguu??

Dla biegaczy przygotowaliśmy
w tym roku rekordową liczbę
3000 pakietów startowych. Ma-
my już prawie 2500 zgłoszeń,
więc to ostatnia szansa, aby się
zarejestrować! Wszystkich, któ-
rzy jeszcze nie zapisali się na
Bieg Ursynowa, zapraszam na
stronę www.biegursynowa.com.
Koszt pakietu startowego, w
skład którego wchodzi m. in. ko-
szulka techniczna, to tylko 40
złotych, a w samym biegu mogą
brać udział osoby od 12. roku

życia. Z opłaty startowej zwol-
nione są osoby w wieku 65+  –
czyli urodzone w roku 1953 lub
wcześniej – oraz te z orzecze-
niem o niepełnosprawności.
Zresztą warto nadmienić, że w
tym roku szczególnie ciekawe
jest formuła zaproszenia na Bieg
Ursynowa.

CCoo ttoo zzaa ffoorrmmuułłaa?? 
Wiedząc, że Bieg Ursynowa

jest znany każdemu mieszkańco-
wi naszej dzielnicy, w tym roku
postanowiliśmy przygotować
atrakcyjną zachętę do udziału.
Na wydarzenie sportowe zapra-
szają wybitni polscy lekkoatle-
ci, tacy jak Tomasz Majewski,
Teresa Sukniewicz, Grażyna
Rabsztyn, Jerzy Pietrzyk czy Ur-
szula Kielan. Aby obejrzeć za-
proszenia, zachęcam do odwie-
dzenia strony internetowej urzę-
du www.ursynow.pl oraz profi-
lu dzielnicy na portalu społecz-
nościowym Facebook.  

WW ttyymm rrookkuu ppoojjaawwiiłłaa ssiięę mmoożż-
lliiwwoośśćć wwssppaarrcciiaa uurrssyynnoowwsskkiieeggoo
hhoossppiiccjjuumm.. NNaa cczzyymm ttoo ppoolleeggaa??

Wszyscy wiemy, jak ciężką mi-
sję realizuje hospicjum onkolo-
giczne i z jakimi potrzebami fi-
nansowymi się to wiąże. Sport
jest nierozerwalnie połączony ze
zdrowiem, dlatego wszystkim
uczestnikom dajemy możliwość
wsparcia tej placówki. Każdy, kto
w ramach internetowej zbiórki
zgromadzi co najmniej 200 zło-
tych, otrzyma pakiet startowy
bezpłatnie. Zachęcam do włą-
czania się w tę inicjatywę, już
dziś mamy zebrane prawie 20
tys. złotych!

CCzzyy ppooddcczzaass ssoobboottnniieeggoo bbiieegguu
cczzeekkaajjąą nnaass jjaakkiieeśś nniieessppooddzziiaannkkii??

Świętujemy w tym roku stule-
cie odzyskania przez Polskę  nie-
podległości i tegoroczna edycja
biegu będzie nawiązywała do tej
rocznicy. Biegacze otrzymają
białe oraz czerwone koszulki,
które doskonale sprawdzą się
podczas do kibicowania naszej
reprezentacji na mundialu. Za-
prosiliśmy wyjątkowego gościa

na rozpoczęcie, w jednym ze
swoich słynnych samochodów
nasz bieg otworzy sam… mar-
szałek Piłsudski! 

BBiieegg UUrrssyynnoowwaa ttoo ttaakkżżee ddoo-
ddaattkkoowwee aattrraakkccjjee......

Tak, chcieliśmy, aby dla tych
którzy nie biegną, to wydarze-
nie także było atrakcyjne. Dla-
tego podczas Biegu Ursynowa
powstanie Strefa Kibica. To szan-
sa dla wszystkich którzy nie bie-
gną, aby też aktywnie uczestni-
czyć w tym wydarzeniu i wspie-
rać biegaczy w walce o jak naj-
lepszy czas. W strefie znajdzie
się tor przeszkód z ćwiczeniami
sprawnościowymi, kącik artysty
oraz liczne gry i zabawy spraw-
nościowe. Najmłodsi mieszkań-
cy ucieszą się zapewne z dmu-
chanego miasteczka. To jednak
nie wszystko. Na młodych spor-
towców, którzy nie wezmą
udziału w biegu, czeka wielobój
sprawnościowy, podczas którego
będą mogli spróbować swoich
sił w ośmiu różnych indywidual-
nych zadaniach ruchowych, a po
zaliczeniu wszystkich, każdy
uczestnik otrzyma pamiątkowy
medal i drobny upominek. Stacje
wieloboju ustawione będą na te-
renie zieleni przy Urzędzie Dziel-
nicy Ursynów i będą dostępne
w dniu biegu w godzinach
10.00-15.00. 

CCzzyy PPaann tteeżż wweeźźmmiiee uuddzziiaałł ww
bbiieegguu??

Jeśli tylko nie zaskoczy mnie
jakaś kontuzja, to jak najbar-
dziej! Choć po kilku treningach
już wiem, że wynikiem raczej
nie będę się miał co chwalić…

CCzzeeggoo żżyycczzyy PPaann uucczzeessttnniikkoomm
bbiieegguu??

Przede wszystkim dobrej za-
bawy! Oprócz tego świetnych
wyników, rekordów i realizacji
celów. I rzecz jasna dobrej po-
gody. Na wypadek upału przygo-
towaliśmy na trasie kurtynę
wodną. Raz jeszcze zapraszam
serdecznie do uczestnictwa w
12. Biegu Ursynowa. Do zoba-
czenia na starcie!

Za nami trzecia edycję kampanii Rowerowy Maj, podczas której
uczniowie szkół podstawowych codzienne dojeżdżali do szkoły
w sposób aktywny – przesiedli się na rowery, rolki i hulajnogi.
W kampanii wzięło udział aż 111 szkół, w których aktywnych
było 44 tysiące uczniów. 

W Rowerowym Maju najaktywniejszą reprezentację wystawił Ursynów – 13
szkół, zaraz za nim Mokotów z 12 szkołami. Pod kątem średniej frekwencji
pierwsze miejsce zajmują Włochy: średnia frekwencja wyniosła tam 61,9%.
Na dzielnicowym podium II miejsce zajmuje Ursynów z wynikiem 61,5%. W
sumie, przez cały maj dzieci podróżowały aktywnie aż 1 040 234 razy. W
sobotę, 9 czerwca, odbył się piknik podsumowujący – władze Dzielnicy
Ursynów reprezentował zastępca burmistrza Piotr Zalewski.

Rowerowy Maj to nie tylko dojazdy do szkoły. To ruch na świeżym powietrzu,
nabieranie dobrych nawyków transportowych, lepsza koncentracja na lekcjach.
Podczas podróży uczniowie stają się bardziej samodzielni. W wielu szkołach
powstała inicjatywa „autobusów rowerowych” – jeden rodzic towarzyszył w
drodze do szkoły kilkorgu uczniom z sąsiedztwa. Aby uczniowie byli dobrze
przygotowani do podróży do szkoły, w każdej klasie wcześniejszą wiosną
odbyły się warsztaty, podczas których były przypominane przepisy ruchu
drogowego, dobre maniery na drodze i właściwe sposoby zabezpieczania
sprzętów przed kradzieżą. F O T O : Z D M

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr
318 przy ul. Teligi obchodzi 35-lecie. Z tej okazji otrzy-
mała ona niecodzienny prezent – nowy budynek z 6 sa-
lami, pracownię komputerową, salę gimnastyczną, bi-
bliotekę i dodatkową przestrzeń użytkową, której tak
bardzo brakowało uczniom.

Rozbudowana została część szkoły która będzie przeznaczona
dla uczniów klas V-VIII. Ale to nie koniec przewidzianych w tej pla-
cówce inwestycji. W tym roku planowane jest także wybudowa-
nie przy szkole kompleksu boisk. Łączny koszt inwestycji realizo-
wanej z budżetu m. st. Warszawy w latach 2016-2018 to 9,4 mln
złotych.

– Nowy budynek to lepsze warunki przestrzenne, umożliwiają-
ce wszystkim uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fi-
zyczny. Od 1 września wszyscy uczniowie będą rozpoczynać naukę
„na pierwszą zmianę” – mówi burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert
Kempa.

Czy można byłoby 
pić alkohol na Ursynowie?

Aktywnie przy Kajakowej

35-lecie Szkoły Podstawowej przy ul. Teligi

Rowerowy Maj: 111 szkół – najwięcej z Ursynowa

Wiceburmistrz Antoni Pomianowski o Biegu Ursynowa

Wielcy mistrzowie zapraszają!

Zastępca burmistrza Ursynowa 
Łukasz Ciołko o MAL przy Kajakowej

„To fantastyczne, że tak oczekiwany przez mieszkańców Zielone-
go Ursynowa ośrodek kultury zapełnia się sprzętem oraz pozytyw-
ną energią i ciekawymi pomysłami. Sobotnie otwarcie ma charak-
ter symboliczny, ponieważ MAL funkcjonuje już od jakiegoś czasu.
Wierzę, że to Miejsce Aktywności Lokalnej będzie tętniło życiem i
umożliwi wykorzystanie ogromnego potencjału mieszkańców”.
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Dzień Pierwszy - koncertowy
Na początek wystąpili zwycięzcy te-

gorocznego Ursynów Music Fest – ze-
spół My Own Westeland, grający mie-
szankę rock’n’rolla i punk-rocka. To by-
ła duża porcja mocy, która stopniowa
rozpalała przybywającą publiczność na
plac przed estradą. 

W momencie rozpoczęcia  występu
Cleo wszyscy byli już dobrze przygoto-
wani. Ursynowianka Cleo, która uczy-
ła się w szkole przy Hirszfelda i studio-
wała na SGGW, wśród swoich przebo-
jów przedstawiła m. in. “My Słowianie”
i najnowszy “Łowcy gwiazd”. A po Cleo
– następny szał muzyczny , czyli  Afro-
mental . I wreszcie gwiazda wieczoru –
kultowa grupa IRA z najpopularniej-
szymi przebojami z lat 80. i 90. Tego
wszystkiego nie da się opisać, tam trze-
ba było być. 

Oprócz atrakcji muzycznych na sto-
iskach sąsiadujących z placem koncer-
towym dostępne były naprawdę liczne
atrakcje kulinarne. Pyszne łakocie
kuchni syryjskiej, dania wegańskie, krę-
cona na miejscu wata cukrowa, kuch-
nia indyjska i indonezyjska, i wiele,
wiele innych, czyniły niesamowitą po-
kusę kulinarną dla łakomczuchów i
osób dbających o tak zwaną linię. By-
ło ładnie, kolorowo, a przede wszyst-
kim smakowicie. 

Dzień Drugi - piknik rodzinny

Sobota 9 czerwca to dzień pikniku
rodzinnego. Bardzo urozmaicony, z fan-
tastyczny programem. Specjalnie dla
maluszków pakiet rozrywek na Olków-
ce przy Parku Jurajskim, za darmo sa-
dzonki bzów i pnączy rozdawane w ra-
mach Budżetu Partycypacyjnego, sto-
iska z pysznościami i innymi pokusami
dla łakomczuchów, namioty polityków
i stowarzyszeń, miasteczko wojskowe,
stanowisko policji i straży miejskiej,
SGGW, MPWiK, ZTM, Metro...  A po
południu i wieczorem świetna muzy-
ka. Same wspaniałości i do tego fanta-
styczna pogoda.

Punktualnie o 11 rano na Olkówce
wiceburmistrz Łukasz Ciołko przywi-
tał głównych uczestników, czyli dzieci z
przedszkoli i szkół podstawowych. Na
estradzie pojawili się młodzi artyści w
pięknych kolorowych strojach. Śpiewa-
li tańczyli, z całkiem dobrym wyczu-
ciem rytmu. Gdy się patrzyło na styliza-
cyjną aranżację taneczną, inspirowaną
“Boney M”, w wykonaniu 4 - 5 letnich
panienek i ich partnerów w strojach “z
epoki”, jak żywe pojawiały się wspo-
mnienia z młodości ... ich babć i dziad-
ków. Ech, to były czasy... 

Ale już kawałek dalej - inny świat.
Pod wiaduktem trwało rozdawanie se-
tek sadzonek bzów i różnych pnących
roślin. To efekt realizacji jednego z pro-
jektów Budżetu Partycypacyjnego. Ko-
lejne parę kroków dalej, po kuszących
stoiskach z lemoniadami i innymi napo-
jami, lodami i smakołykami, rozmie-
ściło się królestwo aktywistów społecz-
nych i polityków. Projekt Ursynów, Ini-
cjatywa Mieszkańców Ursynowa, Nasz
Ursynów, Otwarty Ursynów, PiS, PO,
Nowoczesna, Rada Dzielnicy – wabiły
do swych stoisk z udziałem wolonta-
riuszy, ale i również szefów,  po ulotki i
informacje z elementami mniej lub bar-

dziej widocznej agitacji, pardon, zachę-
ty przedwyborczej. 

Futbolowa dyplomacja 
Do ciekawostek można zaliczyć swo-

istą “dyplomację futbolową” –  przedsta-
wiciele zazwyczaj warczących na sie-
bie ugrupowań rozegrali mecze na sto-
liku z ręcznymi piłkarzami. Jako pierw-
szy grał dwuosobowy team Piotra Gu-
ziała z Rady Warszawy z zespołem Ro-
berta Kempy, burmistrza Ursynowa.
Wygrał Guział, wcześniejszy burmistrz
tej dzielnicy, ale najciekawsze było ra-
dosne “przybicie sobie piątki” przez
obu. Zaiste, był to oryginalny widok. I
raczej nie do powtórzenia w bliskiej po-
litycznej przyszłości...

Za to sąsiadujące namioty Rady Se-
niorów i Dzielnicowego Domu Pomocy
Społecznej pokazywały już bardzo kon-
kretne działania, formy i sposoby pomo-
cy osobom najsłabszym i w dużej mierze
bezradnym. Nic więc dziwnego, że były
licznie odwiedzane przez emerytów i in-
ne starsze osoby. Następne kilka kroków
i znów inny świat – stoiska policji i stra-
ży miejskiej, gdzie dzieci mogły pooglą-
dać, ale i wejść do środka samochodów
operacyjnych, nadmuchiwana ścianka
wspinaczkowa całkiem pokaźnej wyso-
kości, Ursynoteka z kiermaszem książek
po 2 złote, stoiska organizacji sporto-
wych, dzielnicowego SPZOZ, WORD ,
Lasów Miejskich, Miasteczko Wojskowe
i wiele, wiele innych atrakcyjnych miejsc.
A gdy ktoś zgłodniał, mógł zajrzeć do
któregoś z pobliskich stoisk restauracyj-
nych lub posilić się przy straganach z
produktami regionalnymi albo oriental-
nymi. Do wybory, do koloru. Niezwykle
urozmaicony, prawdziwy piknik rodzin-
ny. Można było spacerować, oglądać,
odwiedzać a czas płynął. 

I wreszcie mega-koncerty
Około godziny 17 nastrój zdecydo-

wanie zmienił się. Z pobliskiej estrady
dobiegły nowe dźwięki – rozpoczęła się
część muzyczna. Najpierw Ursynowski
Chór Iuvenis w koncercie Abba Symfo-
nicznie. Świetny wokal i aranżacja. I ta
Mamma mia!, Dancing Queen, Water-
loo,  ech, łza się kręciła w oku... 

Nostalgia prysła wraz z pojawieniem
się crossoverowej grupy Lao Che, znanej
z historyczno - patriotycznych motywów
swoich utworów. Coraz bardziej rosną-
ca liczebnie publiczność  wypełniała
miejsca i pod koniec występu tej popular-
nej na Ursynowie grupy było dobre kilka
tysięcy słuchaczy. Chwila przerwy i ok.
21 zaczęło się: pojawił się KULT z Kazi-
kiem Staszewskim. Publiczność oszala-
ła, w sumie ludzie na ten występ przyje-
chali również z odległych miejscowości. 

– My przyjechaliśmy z Kutna – mówił
Jurek siedzący ze swoją dziewczyną
Anią pod szczytem Kopy Cwila. – A ja
spod Suwałk - dodała Agata, siedząca
obok z koleżankami. 

Faktycznie, KULT nie koncertuje zbyt
często, więc posłuchanie świetnej mu-
zyki za darmo warte było dojazdu na-
wet z daleka. I nikt nie żałował. Wszyst-
kie miejsca stojące siedzące i leżące zo-
stały zajęte, a Kopa Cwila wyglądała
jak wielki kopiec z kilkunastoma tysią-
cami mrówek. Przeboje starsze i nowe,

nawet kultowy (dosłownie) Baranek.
Owacje, brawa, tańce, wtórowanie śpie-
wem i gestami – Kopa Cwila pulsowa-
ła muzycznym życiem niczym jeden or-
ganizm. Dwugodzinny maraton mu-
zyczny, owszem, również z bisem, stał
się ucztą dla ducha i ciała. I czas ten
minął błyskawicznie. A że wraz z koń-
cem koncertu rozpoczął się pokaz fajer-

werków, przejście to wypełniło jakby
pustkę po brzmieniach KULTu. Sztucz-
ne ognie zawsze wywołują duże wraże-
nie. W sumie dosyć długi ich pokaz był
świetnym finałem koncertu KULTu i
Dni Ursynowa 2018. Zatem – do zoba-
czenia na przyszłorocznym święcie na-
szej dzielnicy!

f o t .  U r z ą d  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

KULT-owe Dni Ursynowa - największe święto dzielnicy

Jakub Kaczmarek o występie
lokalnego Chóru Iuvenis

W sobotę wystąpiliśmy z Chórem Iuvenis,
orkiestrą oraz bandem na Kopie Cwila na głów-
nej scenie. Był to dla nas wyjątkowy koncert -
śpiewaliśmy największe hity legendarnej gru-
py ABBA.

Było to niezwykłe dla nas wydarzenie, pełne
wzruszeń, ale i potężnej dawki pozytywnej
energii. Razem z nami śpiewała, tańczyła i ba-
wiła się wspaniała ursynowska publiczność.
Wiemy z relacji widzów, że bardzo im się podo-
bał koncert - żałowali jedynie, że występowaliśmy tak wcześnie, a nie na przy-
kład tuż przed KULTem. Warunki pogodowe były niezwykle męczące - w peł-
nym słońcu rozklejały się instrumenty, orkiestra i chór występowali centralnie
pod światło - mimo to udało nam się „podłożyć  energetyczną bombę”! Bar-
dzo dziękujemy Dzielnicy Ursynów za zaproszenie i zaufanie.

Daliśmy czadu!! Co w przyszłym roku? - Może Mieszkańcy Ursynowa by nam
podpowiedzieli?

Ursynów świętuje najhuczniej –
mówi wiceburmistrz Łukasz Ciołko
– Mam nadzieję, że

tegoroczne Dni  Ursy-
nowa spełniły oczeki-
wania wszystkich
mieszkańców.  Starali-
śmy się o różnorodność
zarówno części pikniko-
wej – jak i wieczornych
koncertów. Myślę, że
udało się nam zachęcić
do wspólnej zabawy tak
najmłodszych, jak i bar-
dziej dojrzałych ursyno-
wian.  Cieszę się  z re-
kordowej frekwencji
podczas występów gwiazd, a szczególnie na koncercie KULT-u.  Wydaje mi się,
że zaproponowany przez nas zestaw  artystów pozytywnie zaskoczył i połączył
pokolenia.  Jednak równie atrakcyjna była sfera piknikowa, podczas której na-
sze ursynowskie organizacje mogły prezentować swoje osiągnięcia i zachęcać są-
siadów  do aktywności społecznej, kulturalnej czy sportowej.  Działalność ursy-
nowskich fundacji, stowarzyszeń i klubów sportowych, to prawdziwe bogactwo
naszej dzielnicy. Ponadto nie mógłbym nie wyróżnić rewelacyjnych występów
naszych najmłodszych gwiazd , czyli przedszkolaków i uczniów ursynowskich
szkół, które przez całą sobotę rządziły sceną na Olkówku – albo na Olkówce, je-
śli ktoś woli tę wersję nazwy. 

W trakcie pikniku  mieliśmy także okazję odtańczyć poloneza z okazji setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Dostojny taniec na głównej pik-
nikowej alejce rozpoczęli uczniowie i nauczyciele z szkoły muzycznej „Arte”
oraz tancerze z Zespołu Ludowego PROMNI SGGW. Do nich dołączyło jeszcze
kilkadziesiąt par, które tańcząc w rytm muzyki skomponowanej przez Wojcie-
cha Kilara, uczciło obchodzony w całym kraju jubileusz.  

Wszystkim, którzy współtworzyli Dni Ursynowa czy przyczynili się do ich or-
ganizacji, należą się podziękowania i słowa uznania. Ursynów świętuje naj-
huczniej i najradośniej w całej Warszawie. Dni Ursynowa potwierdziły, że lubi-
my się integrować i wspólnie bawić, a jednocześnie jesteśmy gościnni dla wszyst-
kich, którzy chcą świętować razem z nami.  Ursynów jest po prostu fantastycz-
nym miejscem do życia i do spędzania wolnego czasu  – podsumowuje zastęp-
ca burmistrza Łukasz Ciołko, reprezentujący w Zarządzie Dzielnicy stowarzysze-

nie PROJEKT URSYNÓW.
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„Dzień Zdrowia” 
na Uczelni Łazarskiego już po raz 7.!

16 czerwca 2018 roku Uczelnia Łazarskiego zaprasza Warszawiaków na siódmą
edycję akcji „Dzień zdrowia na Uczelni Łazarskiego”. Jak co roku, lekarze specja-
liści oraz eksperci związani z problematyką zdrowia fizycznego i psychicznego
będą udzielać porad medycznych, zachęcać do wykonania bezpłatnych badań
kontrolnych oraz propagować wśród uczestników zdrowy tryb życia. 

16 czerwca 2018 roku w godzinach 10: 00 - 15: 00 na terenie kampusu Uczelni Łazarskiego zlokalizo-
wanego w Warszawie przy ulicy Świeradowskiej 43 (10 minut pieszo od stacji Metro Wilanowska) od-
będzie się kolejna edycja „Dnia zdrowia Uczelni Łazarskiego”. Podczas wydarzenia osoby zainteresowa-
ne będą mogły wykonać bezpłatne badania medyczne, a następnie odbyć konsultacje lekarskie i zwery-
fikować wyniki badań. Dodatkowo, uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość rozmowy i uzyskania
porad od specjalistów klinicznych, terapeutycznych oraz osób propagujących zdrowy tryb życia. 

„Dzień zdrowia” organizowany przez naszą Uczelnię, co roku cieszy się bardzo dużym zainte-
resowaniem mieszkańców Warszawy oraz osób z pobliskich miejscowości. Dotychczas przeprowa-
dziliśmy w sumie około 4700 badań i konsultacji specjalistycznych” –mówi Ewelina Milan, koor-
dynator Działu Studenckich Inicjatyw Zewnętrznych. „Popularyzacja zasad profilaktyki zdrowot-
nej, a także edukacja społeczeństwa to jedna z misji Uczelni Łazarskiego.”- Dodaje Pani Ewelina.

Podczas tegorocznej edycji zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych
w zakresie: pomocy psychologicznej, terapii indywidualnej i terapii par. Zapraszamy do wykonania ba-
dań spirometrycznych, zbadania ciśnienia krwi oraz badania poziomu glukozy. Po raz kolejny w ramach
akcji „NIE nowotworom u dzieci” najmłodsi w wieku od 9 miesięcy do 6 lat będą mogli skorzystać z pro-
filaktycznych badań USG pozwalających na wczesne wykrycie nowotworu w narządach wewnętrznych. 

„Ambulans do przeprowadzania badań USG u dzieci należący Fundacji Mc Donalda cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem wśród rodziców, którzy tego dnia mają możliwość wykonać
bezinwazyjne i przede wszystkim bezbolesne badanie zdrowia swojej pociechy. Należy pamiętać,
że ze względu na olbrzymie zainteresowanie badaniem konieczna jest wcześniejsza rezerwacja go-
dziny wykonania USG”– przypomina Gracjan Krupski, wiceprezes Fundacji Uczelni Łazarskiego. 

Dodatkowo osoby, które zdecydują się na udział w wydarzeniu będą miały możliwość skorzy-
stania z bezpłatnych konsultacji dietetycznych, uzyskania porady ortodonty i higienistki z jednej
z najnowocześniejszych klinik stomatologicznych w Europie. Dodatkowo, zapraszamy na kurs i po-
kaz pierwszej pomocy oraz trening techniki maszerowania z kijkami - Nordic walking. 

Tego dnia odbędzie się również Dzień Otwarty Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego. Stu-
denci zainteresowani rekrutacją na studia medyczne będą mogli zwiedzić sale dydaktyczne, za-
poznać się z ofertą studiów oraz porozmawiać ze studentami i wykładowcami akademickimi.

OOrrggaanniizzaattoorreemm wwyyddaarrzzeenniiaa jjeesstt:: Uczelnia Łazarskiego.
PPaattrroonnaatt HHoonnoorroowwyy nnaadd aakkccjjąą oobbjjąąłł:: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Burmistrz Dziel-

nicy Mokotów m. st. Warszawy. 
GGłłóówwnnyy PPaarrttnneerr:: CenterMed.
PPaarrttnneerrzzyy:: Fundacja Ronalda McDonalda, Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK, Naturhouse, Pol-

ska Szkoła Nordic Walking & Wellness, Wioletta Wydrzyńska, Piotr Paweł Wydrzyński - Gabinet
Pomocy Psychologicznej “Zwykła Rozmowa”, Villa Nova Dental Clinic.

PPaarrttnneerrzzyy WWssppiieerraajjąąccyy:: BARTEXPO, Koleje Mazowieckie, Marlex Sp. z o.o., Warszawska Kolej
Dojazdowa.

PPaattrroonnii MMeeddiiaallnnii:: Radio Plus, Kurier Południowy, Tygodnik „PASSA”, Tygodnik POŁUDNIE.
WWiięęcceejj iinnffoorrmmaaccjjii znajdziecie Państwo w serwisie Klubu Absolwenta Uczelni Łazarskiego-

www.absolwenci.lazarski.edu.pl.

słowa: Wojciech Dąbrowski (2018, w 100-lecie odzyskania Niepodległości)

FRYDERYK CHOPIN: 
POLONEZ A-dur op. 40 (1838)

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Już od lat
Chopina słucha cały świat

Dumną pieśń
Zna każde miasto, każda wieś.

On tak grał,
By Polak tę nadzieję miał,

Że z pęt niewoli
Polska się wkrótce wyzwoli!

Dumna pieśń, podniosła pieśń,
Te polonezy, scherza,

Łączą dziś wszystkie polskie serca.
Dumny kraj, zwycięska pieśń,

Składamy hołd Legionom,
Niech na ich cześć znicze dziś płoną.

Znasz tę pieśń?
Polaku, musisz znać tę pieśń!

Nieś ją, nieś,
Przez polskie miasta, polską wieś.

Niech się świat
Historii uczy sprzed stu lat,

Jak się w przeszłości
Ziścił nasz sen o wolności.

Gdy okrutny los
Rzucił nas na stos.

Kiedy w walce krwawej,
Trwał bój o Warszawę,

W huku dział, pod bombami,
Znów ten polonez był razem z nami.

Lecz niestraszny wróg,
Gdy nam sprzyja Bóg,

Choć zło na świecie szaleje,
Mieliśmy zawsze nadzieję,

Gdy w słusznej sprawie się zjednoczymy,
Razem zwyciężymy!

(motyw muzyczny)

Dziś jest wolny kraj!
Graj, Chopinie, graj!

Los jest w naszych rękach,
Znów nam grasz w Łazienkach,

Czas już spory zakończyć,
Niech ten polonez nas dziś połączy.

Wiwat, wolny kraj!
Graj, Chopinie, graj!

Dziś się marzenie spełniło,
A naszą siłą jest miłość,

Polska nie zginie, obiecujemy,
Póki my żyjemy.

Już od lat… (do słów: nasz sen o wolności)

Coda (na zakończenie Festiwalu):

Znasz tę pieśń?
Polaku, musisz znać tę pieśń!

Nieś ją, nieś,
Przez polskie miasta, polską wieś.

Dumny wzrok,
I w polonezie równy krok, 

Za rok się tu spotkamy,
I znów zaśpiewamy.
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Piórem Derkacza

Wojciech Bąkowicz
Niepełnosprawny kibic przyjął wyzwanie Bońka

Prezes PZPN Zbigniew Boniek,  siedząc w fotelu, odbił nogami piłkę futbolową 50 razy.  Na-
stępnie poprosił o to samo Grzegorza Krychowiaka. „Krycha” zadanie wykonał i sądzono, że spra-
wa jest zamknięta. Nie dla wszystkich. Pewien poseł, który do tej pory słynął z żonglowania  kart-
kami  papieru /stojąc na krześle!/, powtórzył pięćdziesiątkę Bońka!. Wszystkich podejmujących
się  tego  zadania przyćmił jednak niepełnosprawny Wojciech Bąkowicz. Ponieważ nie może po-
sługiwać się nogami, piłkę odbił 50 razy...  kulą, którą się podpiera. To znalazło uznanie u
Grzegorza Krychowiaka i Wojtek został zaproszony na mecz Polska - Litwa. Ponieważ  „łączy nas
piłka”, proponuję ćwiczyć „pięćdziesiątki”. Najpierw na lewą nóżkę, potem na prawą, Ćwicze-
nie czyni mistrza!

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

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Przed nami okres urlopów i ma-
sowych wyjazdów. Jak zwykle w tym czasie, zaczynamy przeliczać
koszty związane zarówno z wyjazdem własnym samochodem, jak też

innymi możliwymi środkami transportu. Koszty dojazdu stanowią nierzadko
znaczną część wydatków na wyjazdy urlopowe. Ci z nas, którzy korzystają z wła-
snego wehikułu, zapewne chcieliby, aby ceny benzyny i innych paliw były jak najniższe. Właściwie,
wszyscy byśmy tego chcieli, bo przecież koszt paliwa ma wpływ na ceny niemal wszystkich pozo-
stałych artykułów. Niestety, te oczekiwania rzadko wychodzą poza sferę życzeń. 

W ostatnim czasie słyszeliśmy wiele o alternatywnych źródłach energii. O samochodach elektrycz-
nych, z napędem hybrydowym, napędzanych ciekłym wodorem etc. Rozwój energii alternatywnych
zależy w istocie od cen paliw tradycyjnych. Jest oczywiste, że przy niskich kosztach wydobycia, prze-
tworzenia i dystrybucji szukanie paliw zastępczych schodzi na plan dalszy. Jednak ostatnio obser-
wujemy wzmożone działania w tym zakresie. Czy zaowocują one zastąpieniem milionów pojazdów
poruszających się po drogach całego świata alternatywnymi? O tym zdecyduje prosty rachunek eko-
nomiczny. Musi to być opłacalne dla producentów alternatywnych źródeł energii, dla wielkich
koncernów samochodowych i dla administratorów całej infrastruktury drogowej. Oczywiście, rów-
nież dla użytkowników pojazdów. Ten swoisty konsensus wydaje się być w zasięgu ręki. Napraw-
dę jednak, zależy od wielu czynników, także od międzynarodowej sytuacji politycznej, która ma de-
cydujący wpływ na ceny ropy i gazu. 

Przeciętny obywatel naszego kraju z entuzjazmem podchodzi do wizji wprowadzenia „zdrowych”
technologii. Ma bowiem nadzieję, że okażą się one skuteczne, a jednocześnie nie będą powodowa-

ły dalszej degradacji środowiska i
atmosfery. Jednak owe czyste tech-
nologie kosztują. Za ich stworze-
nie i wprowadzenie do powszech-
nego użytku zapłacimy wszyscy.
Choć nie będą to koszty znaczące
dla domowych budżetów, to i tak
znajdzie się wielu przeciwników
nakładania na obywateli kolejnych
obciążeń finansowych. 

Nawet jeśli nie planujemy zamia-
ny samochodu z silnikiem spalino-

wym na samochód elektryczny, to i tak nie unikniemy uczestnictwa w szeroko rozumianym projek-
cie rozwoju tzw. ektromobilności. Najprawdopodobniej każdy z nas dołoży swoją „cegiełkę” w tym
ambitnym przedsięwzięciu, choćby w postaci dopłaty do paliwa.

Oponenci tego rodzaju planów podnoszą zarzut, jakoby tego rodzaju dopłaty stanowiły kolejny
podatek, czy też quasi-podatek. Z kolei zwolennicy elektromobilności i technologii alternatywnych
mówią o potrzebie badań w tym obszarze. Prawdą jest, że każda dopłata do rachunku odbije się na
zasobności portfeli, zwłaszcza zmotoryzowanych obywateli. Prawdą jest też to, że jest to rodzaj po-
datku, czy też daniny, którą zapłacą wszyscy, bo jakiekolwiek podwyżki cen paliw przełożą się na
pozostałe. Wprawdzie słyszymy, że cały koszt poniosą nasze największe spółki paliwowe, ale jak bę-
dzie w istocie – zobaczymy. 

Nie do końca jest jasne, jak dopłata (zwana nieco eufemistycznie opłatą emisyjną) ma zostać wzię-
ta w ciężar kosztów spółek paliwowych, będących przecież głównie spółkami skarbu państwa. Nie
wszystkich tego rodzaju deklaracje przekonują. Jak będzie naprawdę, czas pokaże. 

Jeśli chodzi o mnie, uważam, że rozwój elektromobilności jest dla nas wielką szansą. Ta branża
bowiem wymaga stosowania najnowszych technologii, których opanowanie jest przecież w naszym
zasięgu. To one decydują o rozwoju największych gospodarczych potęg. Warto więc i trzeba inwe-
stować w innowacyjność, jeśli myślimy o ekonomicznym i cywilizacyjnym sukcesie. 

Tymczasem przed nami wakacje, a więc wyjazdy. Obyśmy nie musieli dopłacać do każdego ki-
lometra.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Chcesz jechać, to płać!

„Koszty dojazdu stanowią nie-
rzadko znaczną część wydat-
ków na wyjazdy urlopowe. Ci 
z nas, którzy korzystają z 
własnego wehikułu, zapewne
chcieliby, aby ceny benzyny i
innych paliw były jak najniższe”

– Mieszkam nieopodal na Ur-
synowie, jestem patriotą lokal-
nym i dlatego zaczynamy pre-
zentować programy dzielnico-
we właśnie od Ursynowa – roz-
począł briefing Rafał Trzaskow-
ski. – Tutaj, na Ursynowie, pro-
ponujemy bardzo konkretne pa-
kiety związane przede wszyst-
kim z poprawą jakości życia –
zapowiadał obecny poseł.

Ambitne plany w zakresie
edukacji, sportu i kultury
Kontynuując wypowiedź, Ra-

fał Trzaskowski podkreślał pla-
nowane zaangażowanie w pro-
blematykę edukacyjną młode-
go pokolenia. – Kwestie, na któ-
rych mi najbardziej zależy, to
opieka nad najmłodszymi. Bę-
dziemy mieć o 600 miejsc więcej

w żłobkach i o 500 miejsc więcej
w przedszkolach – mówił kan-
dydat na prezydenta Warszawy.
– Chcemy również inwestować
w edukację, w związku z tym na
każde dziecko będzie specjalna
dopłata do zajęć szkolnych w
wysokości 100 zł miesięcznie –
obiecywał Trzaskowski. Do tej
retoryki dołączył się burmistrz
Robert Kempa, przypominając
o rozpoczęciu budowy komplek-
su edukacyjnego przy ul. Zaruby
oraz zapowiadając budowę i mo-
dernizację sześciu szkół na Ursy-
nowie oraz przeznaczenie po-
nad 100 mln zł na remonty i in-
westycje w oświacie. 

– Kolejny obszar to sport –
przejął pałeczkę Tomasz Sieradz,
szef Klubu Radnych PO i były wi-
ceprezydent Warszawy. – Przede
wszystkim budowa pływalni na
Zielonym Ursynowie, stadionu
lekkoatletycznego, którego nam
tak brakuje, a także pełnowy-
miarowego boiska piłkarskiego.
Jeśli zaś chodzi o kulturę, to po
Kajakowej jest budowana kolej-
na placówka komunalna typu
dom kultury, jak również teatr. A
odpowiadając na częste postu-
laty mieszkańców powiem, że
zostanie uruchomione również
Centrum Aktywności Seniora.
To jest grupa naszych prioryte-
tów na nadchodzącą kadencję –
wyjaśniał Tomasz Sieradz.

Szpital Południowy – będzie
i pediatria, i geriatria!

– Jako mieszkaniec Ursyno-
wa cieszę się, że w nowo powsta-
jącym Szpitalu Południowym bę-
dzie pediatria – stwierdził Rafał
Trzaskowski, kończąc swoją wy-
powiedź wprowadzającą. 

To była elektryzująca infor-
macja. Już od dawna, pomimo
protestów rodziców maluchów i
wspierających ich społeczników,

miasto i NFZ były nieugięte.
Urzędnicze stanowiska głosiły,
że albo geriatria, albo pediatria,
że w Warszawie brak jest oddzia-
łów geriatrycznych (co jest nie-
prawdą), zaś miejsc pediatrycz-
nych jest nadmiar (też niepraw-
da) i trzeba wykorzystać cen-
trum w Szpitalu Pediatrycznym
przy Trojdena. Do dyskusji włą-
czyła się również “Passa”, do-
starczając w dwóch artykułach
niepodważalnych argumentów
o potrzebie oddziału pediatrycz-
nego na Ursynowie. 

– Ja też mam małe dzieci, więc
rozumiem, jak to istotna sprawa
– rozszerzył swoją wcześniejszą
wypowiedź Trzaskowski, odpo-
wiadając na pytanie dziennika-
rza “Passy”. – Dlatego zapowia-
damy, że będzie w Szpitalu Połu-

dniowym również pediatria. Nie
wyobrażam sobie, by budować
tak ważny szpital bez oddziału
pediatrycznego. Będziemy
przedstawiali analizy i wywie-
rali taką presję na NFZ, żeby te
usługi się pojawiły. A jak nie, to
będziemy się starali „w ramach
miasta” te usługi zapewnić. Sta-
niemy na głowie, żeby pediatria
na Ursynowie była. W tej chwili
prowadzimy analizy. Presja na
NFZ jest tak duża, że będzie mu-
siał zakontraktować te usługi.
Nie wyobrażam sobie, żeby w
tak olbrzymiej dzielnicy z młody-
mi rodzinami, wręcz osobnym
mieście, nie było pediatrii. Myślę,
że NFZ pójdzie po rozum do gło-
wy – przekonywał Rafał Trza-
skowski.

– Ale geriatria pozostanie rów-
nież? – dopytywał uparcie dzien-
nikarz „Passy”. – Geriatria pozo-
stanie przy Szpitalu Południo-
wym – do wyjaśnień włączył się
burmistrz Robert Kempa. – Tak
naprawdę musimy przeprowa-
dzić analizy, jak przedstawia się
siatka obsługi pediatrycznej w
całej Warszawie, bo ona jest na-
prawdę bardzo nierównomier-
na. My – jako Wilanów, Ursy-
nów, rejony południowe – nie
domagamy się niczego nadzwy-
czajnego. Chcemy tylko, by NFZ
traktował nas tak samo jak in-
nych mieszkańców Warszawy –
uzupełnił burmistrz Kempa.

– Jeśli chodzi o filtry przy Po-
łudniowej Obwodnicy Warsza-
wy – będziemy cisnąć w tej spra-
wie inwestora i wykonawcę, na-
tomiast w zakresie infrastruk-
tury – kontynuował wypowiedź
burmistrz Robert Kempa – naj-
ważniejsze są trzy inwestycje
drogowe: budowa ul. Karczun-
kowskiej na Zielonym Ursyno-
wie, następne połączenie z Wi-
lanowem przez ul. Ciszewskie-

go, którym mieszkańcy Wilano-
wa będą mogli dojechać do par-
kingu P+R i przesiąść się do Me-
tra Stokłosy, no a trzecia z nich
to budowa drugiej nitki ul. Pła-
skowickiej przy wjeździe do Pu-
ławskiej. Ta ostatnia inwestycja
będzie realizowana równolegle
lub bezpośrednio po zakończe-
niu prac związanych z budową
POW. Jeśli chodzi o terminy, to
sprawy są dosyć klarowne. W
przypadku przedłużenia Ci-
szewskiego została wydana de-
cyzja środowiskowa. Mam na-
dzieję, że nie będzie ona zaskar-
żona, więc będziemy mogli uzy-
skać projekt budowlany. Nato-
miast w przypadku odcinka Pła-
skowickiej na wysokości cen-
trum handlowego, rozmawia-
my z inwestorem prywatnym.
Jeśli nie da to efektu, prace bę-
dą kontynuowane po zakończe-
niu węzła Ursynów Zachód. Od-
cinek pomiędzy Roentgena i Pi-
leckiego będzie realizowany
przez GDDKiA. W przypadku
szkoły przy ul. Zaruby – w przy-
szłym tygodniu złożymy wnio-
sek o zezwolenie na budowę, a
do końca czerwca otrzymamy z
pracowni projektowej projekt

wykonawczy. W wakacje planu-
jemy ogłosić przetarg – wyjaśnił
burmistrz Kempa.

Filtry POW to odpowiedzial-
ność rządzących

– Jest jeszcze kwestia zieleni –
dodał Kempa. – Nie tylko zazie-
lenienia podwórek, o czym
wspomniał Rafał Trzaskowski,
ale również budowa Parku Ci-
chociemnych, parku przy zbiegu
ul. Rosoła i Gandhi, a przede
wszystkim budowa trzykilome-
trowego parku linearnego nad
tunelem POW. Aby jednak ten
park rzeczywiście służył miesz-
kańcom, niezbędna jest jeszcze
jedna rzecz. Chciałbym zaape-
lować do ministra infrastruktu-
ry, żeby decyzję o montażu fil-
trów spalin z tunelu podjął już te-
raz, a nie dopiero po analizach
porealizacyjnych. Zdrowie
mieszkańców jest tego warte
–podkreślił burmistrz.

– Filtry to sprawa niesłycha-
nie istotna dla nas wszystkich -
włączył się Rafał Trzaskowski. –
Złożyłem interpelację do pana
ministra, ale odpowiedź była
taka, że dopiero po uruchomie-
niu tunelu będzie można mó-
wić o filtrach. Jednak przy tych
kosztach inwestycyjnych filtry
spalin z tunelu muszą być jak
najszybciej, już w momencie
uruchomienia ruchu. Filtry to
stuprocentowa odpowiedzial-
ność rządzących i ministra, któ-
ry jest inwestorem. Przecież
koszt filtrów w stosunku do ca-
łej inwestycji jest niewielki. Od-
powiedź, że najpierw się wybu-
duje tunel, a potem ewentualnie
zainstaluje filtry, wydaje się ab-
surdalna. To jest odpowiedzial-
ność rządu i mam nadzieję, że
rząd się z tego wywiąże – spu-
entował Trzaskowski.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Rafał Trzaskowski obiecuje 
ursynowianom, wtórują politycy PO

Dni Ursynowa 2018 stały się dobrym momentem do
spotkań polityków z mieszkańcami naszej dzielnicy. W
sobotę 9 czerwca na błoniach w pobliżu Kopy Cwila po-
litycy PO zorganizowali krótką konferencję prasową,
związaną z kampanią wyborczą posła Rafała Trza-
skowskiego, kandydata na prezydenta Warszawy. Ra-
zem z Rafałem Trzaskowskim w briefingu uczestniczy-
li: burmistrz Ursynowa Robert Kempa, przewodniczą-
cy Rady Dzielnicy Michał Matejka, szef ursynowskiej
PO Tomasz Sieradz oraz radni z Klubu Radnych PO.
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PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

FFUUTTRROO długie Elki grzbiety
rozm. 44 - okazyjnie, 796 777 175

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

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

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ do wynajęcia
kawalerki lub małego mieszkania
na Ursynowie, 506 063 818

SSKKUUPP AAUUTT II MMOOTTOOCCYYKKLLII
KAŻDY STAN, 
791 373 004

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

22 649 40 27, 691 502 327

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2,
Prażmów, 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

MMiieesszzkkaanniiaa::
!6600 mm22, Nowe Miasto, super

standard, cisza, spokój, 601 720 840
!BBeemmoowwoo, 2 pokoje 66 m2,

piękne mieszkanie, c. 540 tys. zł,
601 720 840 

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

!KKaabbaattyy, 155 m2, piękne
mieszkanie z trzema balkonami,
dwoma garażami i dwoma
miejscami garażowymi. Winda.
Niedaleko metro, c. 1.500 tys. zł,
601 720 840

!KKaabbaattyy, niedaleko metra, 
3 pokoje 67 m2. ładne i ciche
mieszkanie, 601 720 840

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

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

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

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, 70 m2

okolice Madalińskiego, 2 pokoje,
winda, kamienica z lat 30-tych, do
wejścia, c. 725 tys.zł

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

!UUrrssyynnóóww, 48 m2, 2 pokoje po
remoncie, I piętro, okolice
onkologii, c. 420 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, 220 m2, ładne
pół bliźniaka, świetne
wykończenie, piękny ogród, 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, ok.Puławskiej, dom
wolno stojący 260 m2. 
Cena 2.300 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,, 

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

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2.500 tys. zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa budowlana

JJóózzeeffoossłłaaww, 2300 m2, wszystkie
media, 601 720 840

!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,

! 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

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal

handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

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

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

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

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

PPRRZZYYJJMMĘĘ do pracy kobiety.
Sprzątanie biur i salonu

samochodowego na Ochocie.
Zgłoszenia pod tel. 501-190-442

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ kucharza, pomoce
kuchenne, osobę na obierak i
kierowcę, 600 250 437

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY pana do pomocy
ogrodnikowi na osiedlu Kabaty, 
7 godz. dziennie, 1800 zł netto, 
tel. 504 226 160

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY sprzątaczkę w
godz. popołudniowych, 
tel.: 22 649 94 85;  22 648 59 14

SSPPRRZZEEDDAAMM firmę )Dom
Opieki) dobrze prosperującą,
budynek 780 m2 pow. użytkowej,
działka 2500 m2, Serock, 
501 092 950

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE,,  787 726 963
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków

szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214 

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA, remonty, 
602 651 211

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, 698 431 913
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907
NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 

502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

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

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588 

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

RREEFFLLEEKKSSOOTTEERRAAPPIIAA, 
787 545 374
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Wyhodowany we Francji czteroletni
Fazza Al Khalediah nie zwalnia
tempa. Niedzielny triumf w nagro-
dzie Ofira był ósmym z rzędu zwy-
cięstwem tego wyjątkowo utalento-
wanego konia. Arabski ogier stał
się gwiazdą ostatniej dwudniówki
na Służewcu, usuwając w cień zwy-
cięzców prestiżowych nagród Soliny
i Iwna.

Fazza Al Khalediah nie ściga się, on po
prostu deklasuje rywali, zwyciężając bez
widocznego wysiłku o kilkanaście długo-
ści. Trener i właściciel zdecydowali się po
raz pierwszy wypróbować ogiera za grani-
cą. Występ we Włoszech da odpowiedź na
pytanie, czy Fazza jest faktycznie tak do-
bry, czy też trenowane w Polsce araby są aż
tak słabe. 

Podopieczny trenera Borkowskiego to koń
urodzony w purpurze. Jego ojciec Jalnar Al
Khalediah (po legendarnym pustynnym
ogierze Tiwaiq) święcił triumfy w najważ-
niejszych gonitwach, był m. in. krótko dru-
gi w słynnym Qatar Arabian World Cup
(2000 m) rozgrywanym na paryskim torze
Longchamp. Czas gonitwy 2:19.3 sek. pozor-
nie nie kładzie na łopatki, jednak kiedy weź-
mie się pod uwagę fakt, iż wyścig rozegrany
został na ciężkim torze, po wielodniowych
ulewach, uzyskany czas można określić ja-
ko kosmiczny. Jalnar był w treningu u jedne-
go z dwóch najlepszych trenerów koni arab-
skich na świecie, Jean-François Bernarda.
Natomiast matka naszego Fazzy Al Khaledia-
ha jest po ogierze Amer, ikonie w hodowli
konia arabskiego czystej krwi. Mając tak
znakomite geny Fazza może zawojować za-
graniczne tory. Tak czy owak, w Polsce nie
ma się z kim ścigać.    

Służewiecka publiczność była mocno za-
wiedziona katastrofalnie słabym tempem
gonitwy o nagrodę Iwna (2200 m), która jest
najważniejszą próbą dla trzyletnich folblu-
tów przed prestiżowym wyścigiem Derby
w dniu 1 lipca. Zwyciężył trenowany przez
Krzysztofa Ziemiańskiego Fabulous Las Ve-
gas, który powtórzył swój sukces z majowej
nagrody Rulera. Jednak czas gonitwy Iwna
był aż o 4,9 sek. gorszy od czasu osiągnięte-
go dzień wcześniej w nagrodzie Soliny przez
klacz Akademię (2:17.6 sek.). Gonitwa o
nagrodę Iwna powoli traci swój selekcyjny
charakter i staje się polem dla najróżniej-
szych trenerskich trików. Od lat ciągnie się
za tym wyścigiem fama, że koń, który wygra
Iwno, nie istnieje w Derby. Dlatego wielu
trenerów wierzących w przesądy stara się
“chować” swoich podopiecznych w tej ma-
jącej status selekcyjnej próbie sił. 

W niedzielę dosiadający Xawerego cze-
ski dżokej Tomáš Lukášek wychodził wprost
z siebie, by “schować” ogiera przed publicz-
nością. Wpierw, mimo kiepskiego tempa,
galopował w odstępie, co mu się w zasadzie
nie zdarza, gdyż znany jest z ofensywnej
jazdy. Natomiast na końcowej prostej bujał
się w siodle na luźnym cuglu i podskakiwał,
wytrącając konia z rytmu. Wnioski z tego
przedstawienia są dla bacznych obserwa-
torów jednoznaczne.      

Ostatnia dwudniówka na Służewcu obfi-
towała w gonitwy nagrodowe. W sobotę w
nagrodzie Soliny (2200 m) wspomniana wy-
żej klacz Akademia nieoczekiwanie łatwo i w
dobrym czasie ograła Jam Juliettę oraz fawo-
ryzowaną Santa Klarę. Dużą niespodzianką
był triumf Umberto Caro w sprinterskiej na-
grodzie Haracza (1400 m). Umberto jest jed-
nym z najbardziej uniwersalnych folblutów
w długiej historii Służewca, bowiem znako-
micie radzi sobie tak w sprintach, jak i w wy-
ścigach dystansowych. Pod nieobecność do-
minującego ostatnio na torze ogiera Bush
Brave, który odniósł ciężką kontuzję i nie bę-
dzie już ścigał się w tym sezonie, nagroda Wi-
dzowa (2400 m) padła łupem rewelacyjnie
biegającego Magnetika ze stajni Macieja Ja-
nikowskiego. W pokonanym polu znaleźli
się Largo Forte, Height of Beauty oraz Design.

Podsumowanie wiosny na Służewcu moż-
na wyrazić w kilku słowach – dominacja ko-
ni trenowanych przez Macieja Janikowskie-
go. Stajnia jest w tak wysokiej formie, że

wygrywają nawet reprezentujący ją autsaj-
derzy (m. in. Fleshmob), a debiutanci, jak na
przykład młody arab Dragon, gromią rywa-
li mających za sobą wyścigowe przetarcie.
Owocuje solidnie przepracowana zimowa
przerwa. Jednak najważniejsze są Derby.
Trener Janikowski wystawia dwa konie: ir-
landzkiego chowu Cape Ducato i francu-
skiego Silver Bee. Ten drugi chyba ma w
Derby mniejsze szanse, ponieważ rodzice
ogiera nie ścigali się na długich dystansach.
Natomiast ojciec Cape Ducato wygrał wło-
skie Derby. Tak czy owak, pierwszym fawo-
rytem tegorocznej Błękitnej Wstęgi będzie
dla widzów Fabulous Las Vegas, który od-
niósł kilka spektakularnych zwycięstw i po-
kazał, że jest koniem klasowym. 

Jednak Derby od dziesiątek lat rządzą się
własnymi prawami. Przegrywali ten presti-
żowy wyścig nie tacy faworyci jak Fabulous
Las Vegas, przypomnieć można choćby takie
znakomitości wyścigowe jak Bostella, Pawi-
ment, czy zjawiskowy Dixieland. W niedzie-
lę 1 lipca należy naszym zdaniem zwrócić
baczną uwagę na mało liczone konie z Wro-
cławia, szczególnie na bardzo silnego i ma-
jącego dystansowy “papier” ogiera Valley
Pride oraz na klacz Fée Bonne. Mocno podej-
rzany jest legitymujący się wybornym ro-
dowodem Gardemarin, z pozoru przecięt-
niak, dla którego im dalej, tym lepiej. Fa-
worytem “Passy” pozostaje Xawery.

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

Już po raz osiemnasty ursynowskie maluchy wzięły
udział w Mistrzostwach Przedszkolaków o Puchar
Wielkiego Ursynowskiego Misia. Siedem drużyn konku-
rowało o główną nagrodę – wielkiego pluszowego
niedźwiadka. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie
Tenisowe „Tie Break”.

Blisko setka dzieci sprawdzała swoją szybkość, skoczność, zwin-
ność, gibkość i siłę próbując  pokonać w jak najkrótszym czasie co-
raz to bardziej skomplikowany tor przeszkód. W tym roku najlep-
sza okazała się drużyna z Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1.

Po 6 konkurencjach klasyfikacja wyglądała następująco:
I miejsce - Przedszkole nr 55
II miejsce – Przedszkole nr 352
III miejsce - Przedszkole nr 283
IV miejsce - Przedszkole “Mały Olimpijczyk”
V miejsce - Przedszkole nr 351
VI miejsce - Przedszkole nr 159
VII miejsce - Przedszkole nr 366
Impreza była dofinansowana ze środków  m. st. Warszawy.

E w a  L a s e k

Arabski ogier Fazza Al Khalediah wciąż bezkonkurencyjny

FFaazzzzaa AAll KKhhaalleeddiiaahh ((ppoodd ddżż.. NNaattaalliiąą HHeennddzzeell)) nniiee śścciiggaa ssiięę,, oonn ddeekkllaassuujjee rryywwaallii.. 

Ursynowski Miś 
osiągnął pełnoletność!
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