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„Nieuporządkowana inflacja
wspomnień” – takim nader
celnym sformułowaniem Mar-

ta Kaczyńska odniosła się do nale-
gań ministra obrony Antoniego
Macierewicza, żeby w 70. rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskie-
go do Apelu Poległych z tej okazji
dołączyć nazwiska ofiar katastro-
fy rządowego tupolewa w 2010 ro-
ku pod Smoleńskiem. Córka śp.
prezydenta RP Lecha Kaczyńskie-
go, który był inicjatorem tej nie-
szczęsnej wyprawy samolotowej i
sam zginął w katastrofie wraz z
arcymądrą małżonką Marią, ma
jak widać trochę oleju w głowie i
jak najsłuszniej odżegnała się od
pomysłu łączenia dwóch zupełnie
różnych – nie tylko w rozmiarze –
narodowych tragedii. A Powstanie
było przecież tragedią straszliwą,
zabierając życie blisko 200 tysiąc-
om warszawiaków i przynosząc
całkowite zniszczenie miasta przez
niemieckiego okupanta, rozwście-
czonego patriotycznym zrywem
Polaków. 

M inister Macierewicz, któ-
rego jako kibic sportowy
mogłem kiedyś cenić, gdy

odważnie upadał na głowę, trenu-
jąc na basenie Pałacu Młodzieży
(PKiN) skoki do wody wraz z póź-
niejszymi mistrzami Polski Andrze-
jem Wierniukiem i Jerzym Suchec-
kim, nie zyskuje mojego poparcia w
politycznym rozgrywaniu drama-

tu smoleńskiego, który – mówiąc
językiem żołnierskim – przyniósł
nam potężne straty w ludziach i
sprzęcie. I to w sytuacji, gdy znaj-
dujący się na pokładzie dowódca
wojsk powietrznych generał An-
drzej Błasik dał zgodę na narusze-
nie lotniczego ABC. Bo przecież nie
miał prawa zameldować prezyden-
towi gotowości do lotu (i lądowa-
nia) na faktycznie już nieczynnym
i na poły zrujnowanym lotnisku
wojskowym Siewiernyj, a potem
godzić się na próbę przyziemienia
Tu -154M w kompletnej mgle. Jak
wiadomo, lądowania rządowych
maszyn w niespełniających odpo-
wiednich standardów aeroportach
zabraniał w podstawowym punk-
cie regulamin bezpieczeństwa,
ustawicznie jednak lekceważony
przez kolejnych prominentów wła-
dzy i BOR. O niedoszkoleniu zało-
gi tupolewa mógł generał Błasik
nie wiedzieć, ale to też powinno go
poniekąd jako dowódcę lotnictwa
wojskowego kompromitować. 

J est niemal pewne, że mało
rozgarnięci rosyjscy wojsko-
wi, zasiadający na Siewier-

nym w szopie uchodzącej za wieżę
kontroli lotów, dodatkowo przy-
czynili się do rozbicia polskiej ma-
szyny, będącej świeżo po kosztow-
nym remoncie i gruntownej mo-
dernizacji. Ale to przede wszyst-
kim sami Polacy ukręcili sobie
sznur na własną szyję. I nieustan-
ne powracanie do tematu w for-
mie oficjalnych uroczystości „ku
czci” jest tylko wspomnianej kom-
promitacji pogłębianiem. Tym bar-
dziej, że nie bacząc na inne ofiary
katastrofy, buduje się na jej grun-
cie niejako kult Lecha Kaczyńskie-
go. A ja go akurat ceniłem nie za
smoleńską wyprawę i nie za wcze-
śniejsze zmuszanie pilota Tu-154M
Grzegorza Pietruczuka do lądo-

wania wbrew regulaminowi w
ogarniętym wojną Tbilisi. Politycz-
na hucpa wzięła wtedy górę nad
zdrowym rozsądkiem i poczuciem
odpowiedzialności – również za
życie znajdujących się na pokła-
dzie prezydentów Litwy, Estonii i
Ukrainy. 

C o do Smoleńska, to trady-
cyjnie namawiałbym do
przyjęcia postawy „ciszej

nad tą trumną”, a właściwie nad
96 trumnami. Dla porównania
bezsensowności „rocznicowych” ce-
lebracji podam przykłady niektó-
rych zaproszeń, jakie trafiają na

moje redakcyjne biurko. A w tych
zaproszeniach widnieją standar-
dowe sformułowania typu: „Za-
praszamy Pana Redaktora na uro-
czystość uczczenia 69. rocznicy na-
paści Związku Radzieckiego na
Polskę”. Autorzy takich sformuło-
wań nawet nie zdają sobie spra-
wy, że chcieliby czcić samą sowiec-
ką napaść, a nie pamięć jej ofiar.
Tym bardziej odczytywanie listy
osób, które zginęły w katastrofie
pod Smoleńskiem z użyciem odno-
szącego się zwykle do pola bitwy
terminu „polegli” – wydaje się po
prostu nadużyciem, A w końcu do-

skonale wiemy, iż do tragedii do-
szło przede wszystkim w następ-
stwie organizacyjnego bałaganiar-
stwa i ewidentnego gwałcenia obo-
wiązujących procedur.  

L ech Kaczyński, firmujący po-
łączoną z lądowaniem w
Smoleńsku tragiczną podróż

na cmentarz w Katyniu, położył
wcześniej niewątpliwe zasługi, je-
śli chodzi o budowanie wolnego
państwa polskiego. Miał odwagę,
żeby być prawniczą ostoją NSZZ
„Solidarność”, budził też moje
uznanie jako prezes Naczelnej Izby
Kontroli i minister sprawiedliwości.

W sprawach międzynarodowych
działał wprawdzie w mało wywa-
żony sposób, ale za to z niesłycha-
ną uczciwością i odwagą. Wszyst-
ko to jednak nie składa się na doro-
bek, który należałoby uczcić sta-
wianiem Lechowi pomników na
każdym skrzyżowaniu ulic. Mieli-
śmy już inflację wyrazów czci zwią-
zaną z mnożeniem miejsc pamięci
poświęconych Janowi Pawłowi II.
I zamiast godnie honorować tego
wybitnego Polaka i wspaniałego
duszpasterza, zaczęto go w pew-
nym momencie wprost ośmieszać
(Chcesz kasetę z filmem „Jan Paweł
II”? Nie, bo jeszcze filmu „Jan Pa-
weł I” nie widziałem). A czy jedyne-
go w historii papieża-Polaka mają
upamiętniać kiczowate pomniki i
prymitywne wyrazy uwielbienia,
graniczące z bałwochwalstwem? 

N ie czyńmy zatem krzywdy
również Lechowi Kaczyń-
skiemu. Sam nie chciał-

bym bowiem przeżywać swoistego
déj? vu, przypominając sobie okres
dzieciństwa, gdy niemal w każdym
mieście polskim główna ulica mu-
siała mieć za patrona Józefa Wis-
sarionowicza Stalina, a miasto Ka-
towice przemianowano nawet na
Stalinogród. Poza wszystkim zaś
w kwestiach publicznych, szczegól-
nie o charakterze państwowym,
trzeba znać miarę. I nie decydo-
wać się chociażby na koronowa-
nie Jezusa Chrystusa na króla Pol-
ski, ponieważ w obrębie chrześci-
jaństwa taki akt wyglądałby na
swego rodzaju partykularyzm i
małostkowość. A poza wszystkim,
widać wyraźnie, że łatwiej nam
wynosić kogoś na ołtarze lub trony,
niż pójść zwyczajnie po rozum do
głowy. Amen.

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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Mate.O i TGD muzycznie rozbudzą do wiary, nadziei i miłości. To muzyczna zapo-
wiedź Światowych Dni Młodzieży na Ursynowie! Już w tę niedzielę, 24 lipca, zagrają
w ursynowskich parafiach. Wstęp wolny.

„Ursynów gości pielgrzymów w ramach Światowych Dni Młodzieży – to międzynarodowe wyda-
rzenie dzieje się także w naszej dzielnicy. Przygotowaliśmy dwa koncerty nawiązujące do Światowych
Dni Młodzieży, na które serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców” – mówi Robert Kempa bur-
mistrz dzielnicy. 

Koncert Mate.O Totalne Uwielbienie odbędzie się o godzinie 13:45 w Kościele Ofiarowania Pań-
skiego przy ul. Stryjeńskich 21. Zespół TGD (Trzecia Godzina Dnia) zaprezentuje się o godz. 16.00 w
kościele pw. bł. Władysława z Gielniowa (ul. Przy Bażantarni 3).

– Usłyszmy dwie wspaniałe polskie grupy muzyczne poruszające serca i wzmacniające wiarę w Je-
zusa. Będzie to okazja do wspólnej modlitwy „ubranej w dźwięki” – zapraszają pomysłodawcy pro-
jektu z Fundacji „Edukacja z Wartościami”, prowadzącej chrześcijańskie placówki na Ursynowie.

Oba koncerty organizowane są w ramach zwycięskiego w zeszłym roku projektu do Budżetu Par-
tycypacyjnego 2016 r. „Muzyka, która buduje – koncerty sześciu zespołów chrześcijańskich na Ursy-
nowie”. 

Pierwsze Światowe Dni Młodzieży odbyły się 1986 w Rzymie, pomysłodawcą był papież Jan Paweł
II. To dni, kiedy młodzi, katecheci i duszpasterze z całego świata spotykają się, aby przeżyć szczegól-
ne chwile z Chrystusem. W tym roku mamy zaszczyt gościć pielgrzymów z całego świata w Polsce.
Główne obchody zaplanowane są w Krakowie w dniach 25-31 lipca. Wydarzenia nawiązujące do Świa-
towych Dni Młodzieży odbywają się w całej Polsce, także na Ursynowie. 

Koncerty z okazji Światowych Dni Młodzieży 

Mate.O i TGD zagrają w niedzielę 
FOTO WIKIPEDIA
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Mamy wielki sukces tego-
rocznej edycji międzypo-
koleniowych potańcówek,
organizowanych przez
dzielnicę Ursynów. Wyso-
kiej frekwencji i wspania-
łej zabawie nie przeszko-
dziły ostatnio nawet
chmury i lekkie opady
deszczu, jakie pojawiły się
na początku wydarzenia.  

Mieszkańcy wymieniali wręcz
opinię, że tańcem i pozytywną
energią udało się te chmury roz-
gonić. Za dobrą zabawę odpo-
wiadała Wirginia Szmyt czyli DJ
Wika. 

To fenomenalna wykonawczy-
ni, który od kilku lat łączy pokole-
nia. Podczas imprez, które prowa-
dzi w całej Polsce, pojawiają się
zarówno młodzi, jak i jej równolat-
kowie. Tak też było i tym razem. W
czasie potańcówki bawili się wszy-
scy – od najmłodszych dzieci po se-
niorów. Podczas potańcówki moż-
na było usłyszeć zarówno klasyki
rock’n’ rolla, rocka czy twista, jak
i współczesne przeboje. DJ Wika
często odchodziła od konsolety i
bawiła się razem z mieszkańcami
naszej dzielnicy. 

Nie zabrakło dodatkowych
atrakcji. Zawodowi tancerze z
Akademii Tańca PASO zorgani-
zowali krótkie warsztaty tanecz-
ne, podczas których można było
nauczyć się podstawowych kro-
ków kilku tańców. Prowadzącą
lekcje tańca była Agata Kozioł,
która energią i zaangażowaniem
„wciągała” na parkiet kolejne
osoby. „Cykl zapoczątkowany w
zeszłym roku bez wątpienia zy-
skał akceptację mieszkańców Ur-
synowa. To wielka radość orga-
nizować i jednocześnie uczest-
niczyć w wydarzeniu, które przy-
niosło mieszkańcom tyle radości
i zadowolenia. Cieszę się, że
wspaniałej atmosferze towarzy-
szyła wysoka frekwencja, a
wszystkich, którzy nie dotarli
ostatnio, zapraszam już w naj-
bliższą niedzielę od godziny
17.00” – zachęca zastępca burmi-
strza Ursynowa Łukasz Ciołko.

W najbliższą niedzielę 24 lip-
ca zagra DJ Andrzej, czyli An-
drzej Kowalczyk. Potańcówki,
na których gra, przyciągają oso-
by w różnym wieku. Każdym
występem udowadnia on, że
wiek nie jest przeszkodą w re-

alizowaniu pasji. Radość oraz
poczucie spełnienia dają mu spo-
tkania z publicznością i jej po-
zytywne reakcje na proponowa-
ną muzykę. Razem z DJ Andrze-
jem zagra DJ Michał Fogg, pra-
wnuk słynnego Mieczysława
Fogga – niezwykłego artysty,
dzięki któremu możemy cieszyć
się takimi przebojami jak “Ta
ostatnia niedziela”, “Tango mi-
longa” czy “Bo to się zwykle tak
zaczyna”.

Potańcówki to bez wątpienia
to, czego mieszkańcy oczekują.
W tym tonie wypowiadają się
też władze dzielnicy, sugerując,
że w przyszłym roku czeka nas
kolejna edycja.  „Ursynów to
dzielnica ludzi ceniących dobrą
zabawę – liczne wydarzenia kul-
turalne, w tym potańcówki, to
odpowiedź władz dzielnicy na
to zapotrzebowanie. W formule
potańcówki międzypokolenio-
wej bawią się wszyscy. Sądzę, że
tego typu impreza na stałe już
wpisała się w kalendarz ursy-
nowskich wydarzeń, uzupełnia-
jąc i tak już bogatą ofertę urzę-
du.” – mówi Robert Kempa, bur-
mistrz Ursynowa.

16 lipca br. na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy ul. Nowoursynowskiej
odbył się pierwszy z dwóch „Letnich koncertów w Natolinie”. Pomysłodawcą i
organizatorem przedsięwzięcia jest fundacja „Centrum Europejskie Natolin”, a
projekt został dofinansowany przez Urząd Dzielnicy Ursynów. 

Wystąpił kwintet instrumentów blaszanych ArtaPluss Brass. W piknikowej konwencji zabrzmiały
utwory  takich kompozytorów jak Jan Sebastian Bach, Jeremiasz Clarke, Henry Purcell oraz Tomaso
Albinioni. Muzycy zagrali także inne utwory klasyczne, inspirowane kulturą światową, standardy
muzyki filmowej i swingowej.

Obecny na koncercie zastępca burmistrza Łukasz Ciołko wyraził nadzieję, że impreza będzie
kontynuowana w następnych latach. „ Współpraca z fundacją układa się bardzo dobrze, czego
namacalnym dowodem jest koncert, który mam nadzieję sprawił mieszkańcom dużo radości. Liczymy
na to, że jest to początek naszej owocnej współpracy, której beneficjentem są mieszkańcy Ursynowa”
– powiedział po koncercie Łukasz Ciołko.  

Kolejny z tegorocznych „Letnich koncertów w Natolinie” już 6 sierpnia. Trwa także cykl
zorganizowanych wycieczek po parku. Więcej informacji na www.ursynow.pl

W auli Kryształowej SGGW odbyły się 15 lipca uroczyste obchody Święta Policji Ko-
mendy Rejonowej Warszawa II z okazji 97 rocznicy powstania Policji. 

Blisko 100 policjantów odebrało z rąk komendanta stołecznego Policji insp. Roberta Żebrowskie-
go i komendanta rejonowego Policji Warszawa II podinsp. Jacka Hernera – odznaczenia państwowe,
wyróżnienia i nominacje na wyższy stopień policyjny. Burmistrz Ursynowa Robert Kempa podzięko-
wał komendantowi Komisariatu Policji Warszawa Ursynów za dotychczasową współpracę i zaanga-
żowanie policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto burmistrz wyróżnił funkcjona-
riuszy: sierżanta Kamila Sierakowskiego, sierżanta sztabowego Artura Sawę, aspiranta Grzegorza Sma-
giela i sierżanta Adama Chomę z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów – za ich szczególne zaanga-
żowanie w pracę.

Podczas uroczystości podziękowano również  funkcjonariuszom odchodzącym na emeryturę:
aspirantowi sztabowemu Jackowi Wojtyrze (pracującemu od 1999 roku na Ursynowie, ostatnio peł-
nił funkcje naczelnika Wydziału Prewencji) oraz aspirantowi sztabowemu Wojciechowi Rodzocho-
wi (pracującemu od 1994 roku na Ursynowie, ostatnio pełnił funkcję zastępcy naczelnika Wydziału
Wywiadowczo-Patrolowego). Zasłużeni policjanci zostali również uhonorowani przez burmistrzów
poszczególnych dzielnic oraz nagrodą motywacyjną komendanta stołecznego Policji. Nie obyło się
bez życzeń dla policjantów i pracowników cywilnych KRP II, jak również gratulacji ze strony zapro-
szonych gości.

Posadzimy nowe drzewa, zadbamy o
ptaki, pooglądamy gwiazdy, zrobimy
nowe boisko i place zabaw – tak zdecy-
dowali ursynowianie. Znamy już
wszystkie 43 projekty, które zwyciężyły
w głosowaniu budżetu partycypacyjne-
go na 2017 rok. 

Najwięcej projektów, bo aż 16, zostanie zreali-
zowanych z poziomu ogólnodzielnicowego, po
11 z obszarów Ursynowa Wysokiego Północnego
i Południowego oraz 5 z obszaru Zielonego Ursy-
nowa. W tej edycji budżetu partycypacyjnego na
pomysły mieszkańców Urząd Dzielnicy Ursynów
przeznaczył 6 mln 200 tys. złotych. 

Największym zainteresowaniem ursynowian
cieszyły się pomysły dotyczące zieleni (wśród nich
projekt – Kolejne 50 drzew dla Ursynowa, który
także w całej Warszawie zdobył największą liczbę
głosów), a także rekreacji i bezpieczeństwa. W
przyszłym roku mieszkańcy naszej dzielnicy będą
mogli m. in. pojeździć jednośladem dzięki pro-
jektowi „Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Ka-
zury (Trzech Szczytów) – Pumptrack Warszawa
Ursynów”, pograć na nowym boisku na Zielonym
Ursynowie – projekt: Boisko przy jeziorze Zgo-
rzała, powspinać się na ogólnodostępnej ściance
w parku – projekt: Ścianka wspinaczkowa w par-
ku im. Romana Kozłowskiego, obejrzeć film – pro-
jekt: Bezpłatne seanse filmowe dla dzieci czy od-
począć w ramach projektu Lenistwo i relaks przy
książce – Park Przy Bażantarni z miejskimi leżaka-
mi wśród kwiatów. 

Będzie jeszcze bezpieczniej na przejściach m. in.
za sprawą projektów: Bezpieczne dziecko na pa-

sach – doświetlenie przejść dla pieszych; Doświe-
tlenie przejść dla pieszych przy ursynowskich
szkołach – Ursynów Południowy; Dodatkowe
przejście dla pieszych przez Stryjeńskich pomię-
dzy Przy Bażantarni a Wąwozową.

– Cieszę się, że wygrały projekty, które najbar-
dziej odpowiadają potrzebom ursynowskiej spo-
łeczności. Jak pokazały wyniki głosowania, bardzo
ważne obok bezpieczeństwa jest przyjazne otocze-
nie wśród zieleni i kwiatów – mówi Robert Kem-
pa, burmistrz Ursynowa. 

Więcej o zwycięskich projektach można poczy-
tać na stronie ursynow.pl. Urząd planuje także
wydanie informatora o pomysłach projektodaw-
ców. 

Letnie koncerty w Natolinie na półmetku

Była DJ Wika, będą didżeje Andrzej i Fogg

Tłumne międzypokoleniowe potańcówki

Ursynów piękniejszy dzięki projektom BP 2017

Burmistrz Kempa gotów do realizacji

Święto Policji na Ursynowie
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

W roku 1990, po raz pierwszy w historii
Polski, gminy wiejskie otrzymały możli-
wość posługiwania się własnym herbem
i flagą. Z ustaleniem wzoru herbu nie
miały w zasadzie problemów rady gmin
miejsko - gminnych, ponieważ przyjmo-
wano wizerunek godła miasta stanowią-
cego stolicę gminy. Problemy pojawiły
się w przypadku gmin wiejskich.

T aką właśnie gminą, na której obszarze
nie ma jednostek administracyjnych po-
siadających prawa miejskie, zas siedzi-

ba władz gminnych znajduje się we wsi, jest m.in.
Lesznowola. Rada Gminy Lesznowola zatwierdzi-
ła herb już w 1990 r. Funkcjonował on w prze-
strzeni publicznej tylko przez kilka lat i dziś jest
już zapomniany. Przedstawiał szklarnię, a na jej
tle pojedyncze warzywa i kwiaty: kapustę, mar-
chew, pietruszkę, gerberę i goździk. W archi-
wum gminnym nie odnaleziono nazwiska projek-
tanta herbu. W latach 90. XX w. upadło leszno-
wolskie zagłębie szklarniowe, zarówno państwo-
we (kombinat w Mysiadle) jak i prywatne, i na
terenie gminy Lesznowola przestano  produko-
wać na dużą skalę warzywa oraz kwiaty, prze-
ważnie na chłonny rynek warszawski. Herb nie
pasował więc już do zmieniającego się charakte-
ru gminy, która z rolniczej szybko przekształca-
ła się w usługowo - mieszkaniową. Dlatego też w
1995 roku postanowiono opracować nowa wer-
sję herbu. 

N iektóre gminy wiejskie – jak np. Praż-
mów w powiecie piaseczyńskim, czy
Chynów w powiecie grójeckim - mają

zatwierdzone herby szlacheckie. Wsie te stano-
wiące gniazda rodów szlacheckich przez poko-
lenia pozostawały w rękach przedstawicieli tych
samych rodzin, które przybrały swoje nazwiska
od nazw miejscowości (posiadających starszą
metrykę), na przykład Prażmów – Prażmow-

scy, Chynów – Chynowscy. Lesznowola nie mo-
gła nawiązać do takiego wzorca, ponieważ przez
wieki nie stanowiła własności prywatnej, lecz
królewską (przed 1526 r. książęcą). Dobra ziem-
skie Lesznowola przeszły w prywatne ręce do-
piero w 1830 r. Lesznowolska Rada Gminy od-
rębną uchwałą określiła nową wersję herbu oraz
barwy gminy. 

W październiku 1995 r. Zarząd Gminy
podpisał umowę z Fundacją Rodów
Rzeczypospolitej - Centrum Heral-

dyki Polskiej w Warszawie na wykonanie projek-
tu. Wybierano spośród trzech propozycji. Sto-
sowna uchwała podjęta została w dniu 26 kwiet-
nia 1996 r. Herb na tarczy dwudzielnej w słup
przedstawia na złotym polu po stronie lewej (he-
raldycznie prawej, patrząc z pozycji stojącego
za tarczą) pannę w sukni czerwonej i włosach
rozpuszczonych, trzymającą w prawej ręce trzy
kłosy srebrne, a w lewej srebrny kaduceusz. Ka-
duceusz, symboliczna laska stanowiąca symbol
pokoju i handlu, zakończony jest parą skrzydeł i
przewiązany wstążkami. W polu sąsiednim znaj-
duje się zielony smok o dwóch łapach, z czerwo-
nymi językiem i pazurami. Smok stanowi na-
wiązanie do wyobrażenia na pieczęci księcia
czerskiego i sochaczewskiego Trojdena I (zmarł
w 1341 r.). W polu pieczęci książęcej znajduje się
smok skrzydlaty na dwóch łapach, z długim ję-
zykiem, szponiastymi łapami i pierścieniowato
zwiniętym ogonem, zwrócony heraldycznie w
prawo. Lesznowola należała przed wiekami do
Księstwa Czerskiego.

F laga gminy składa się z trzech równole-
głych pasów o tej samej szerokości kolo-
rów czerwonego - nawiązującego do ko-

loru sukni panny zwanej dziś lesznowolską, żółte-
go - tło herbu oraz zielonego - smok.

D r  W ł o d z i m i e r z  B a g i e ń s k i  
U G  L e s z n o w o l a  

Poznajemy sąsiadów – heraldyka Gminy Lesznowola 

Z panną i smokiem na tarczy 

Już są! Lesznowola wita Pielgrzymów!

Rozmodleni, rozśpiewani i uśmiechnięci

Ponad 300 pielgrzymów odwie-
dzi Gminę Lesznowola w ra-
mach Dni w Diecezjach, które w
całym kraju odbywają się przed
Centralnymi Obchodami Świa-
towych Dni Młodzieży w Krako-
wie. Pielgrzymów przyjmują
dwie lesznowolskie parafie – w
Starej Iwicznej i w Magdalence. 

Pierwsi goście przyjechali już w mi-
niony weekend do parafii pw. Zesłania

Ducha Świętego w Starej Iwicznej. W
sobotę 16 czerwca była to grupa ze Sta-
nów Zjednoczonych. Amerykanie przy-
jechali tylko z krótką wizytą, ponieważ
Dni w Diecezjach spędzają docelowo
we Wrocławiu. W niedzielę 17 czerwca
do Starej Iwicznej dotarła grupa 18-tu
pielgrzymów z Zambii. Do grupy afry-
kańskich pielgrzymów w Starej Iwicznej
dołączą jeszcze przybysze z Filipin. Bę-
dzie to 16 osób. 

Do parafii pw. Świętej Marii Mag-
daleny w Magdalence we wtorek 19
lipca przyjechała duża, bo licząca aż
240 osób, grupa hiszpańskojęzyczna.
To pielgrzymi z Hiszpanii, Puerto Ri-
co i Wenezueli. Do tej roześmianej i
rozśpiewanej grupy dojedzie jeszcze
9 osób. 

Dla pielgrzymów przygotowano
wiele atrakcji i ciekawy program, tak
by mogli jak najlepiej poznać gminę i

okolice. Artystycznie powitała ich Lesz-
nowolska Orkiestra Symfoniczna i Ze-
spół Śpiewaczy TĘCZA. Już pierwsze-
go dnia pobytu grupa hiszpańska wy-
ruszyła na pielgrzymkę do Domu Zgro-
madzenia Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia w Derdach, gdzie w latach 30-
tych przebywała Św. Siostra Fausty-
na, zaś grupa goszcząca w Starej Iwicz-
nej zwiedziła Niepokalanów i Żelazo-
wą Wolę. 

Wszyscy pielgrzymi zwiedzą też
Warszawę. Przygotowano dla nich
także dzień sportowy oraz pikniki
integracyjne i ognisko. Magdalenka
pożegna wszystkich swoich gości w
sobotę, natomiast Zambijczycy wró-
cą jeszcze z Krakowa do Starej Iwicz-
nej i do Afryki odlecą na początku
sierpnia. 

A .  A d a m u s
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Mieszkańcy ul. Polaka i Kulczyń-
skiego spotkali się, aby poroz-
mawiać o tymczasowej lokaliza-
cji Bazarku na Dołku. Spotkanie
zostało zorganizowane przez
Obywatelski Komitet Obrony Te-
renów Zielonych pomiędzy ul.
Polaka a Al. KEN oraz Stowarzy-
szenie Nasz Ursynów. 

O ba stowarzyszenia są spo-
łeczną stroną w postępowa-
niu o wydanie warunków

zabudowy dla tymczasowej lokaliza-
cji dla targowiska, prowadzonego
przez urząd Ursynowa. Mimo waka-
cji w spotkaniu wzięło udział kilka-
dziesiąt osób.  

W niosek inwestora obejmu-
je budowę tymczasowego
pasażu handlowego wraz

infrastrukturą techniczną i zagospoda-
rowaniem terenu na działkach leżą-
cych u zbiegu wzdłuż ul. Płaskowickiej
i al. KEN. Inwestor przewiduje zago-
spodarowanie powierzchni 2 300 me-
trów kwadratowych, stworzenie 45
miejsc parkingowych oraz postawienie
60 kontenerowych modułowych pa-
wilonów handlowych i zadaszonego
targowiska na 100 stoisk (hala namio-
towa). Obsługa komunikacyjna ma
się odbywać przez obecnie istniejący
chodnik wzdłuż Al. KEN, przebudo-
wany na ciąg pieszo-jezdny. 

M ieszkańcy sprzeciwiają się
przeniesieniu bazarku w
okolice ul. Polaka, gdyż

uważają, że jest to nietrafiona lokali-
zacja dla targowiska. Ich zdaniem ba-
zar w tym miejscu doprowadzi do po-
gorszenia warunków życiowych i sytu-
acji parkingowej, do paraliżu komuni-
kacyjnego oraz do degradacji środowi-
ska naturalnego. Planowana inwesty-
cja wpłynie jednocześnie negatywnie
na estetykę okolicy, gdyż inwestor pla-
nuje postawienie namiotu wysokości
10 m przypominającego halę targo-

wą. Mieszkańcy wskazują, że są inne,
znacznie lepsze lokalizacje dla bazar-
ku, np. w okolicy Areny Ursynów. Dla
jednej lokalizacji u zbiegu ul. Pilec-
kiego i Płaskowickiej zostały w maju
wydane przez Urząd Dzielnicy Ursy-
nów warunki zabudowy. Mieszkańcy
są oburzeni faktem, że burmistrz
dzielnicy unika spotkania z ich przed-
stawicielami. O spotkanie zabiegają
od prawie 4 miesięcy 

S towarzyszenie Nasz Ursynów
oraz Obywatelski Komitet
Obrony Terenów Zielonych

pomiędzy ul. Polaka a al. KEN. Jako
strony postępowania administracyj-
nego zapowiedziały, że jeżeli Urząd
Dzielnicy Ursynów wyda warunki za-
budowy dla inwestycji objętej wnio-
skiem, to zaskarżą decyzję do Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego.
Zaapelowali jednocześnie do kupców

i zarządu dzielnicy Ursynów o podję-
cie realnych działań mających na celu
zapewnienie rozsądnej lokalizacji dla
bazarku, np. w okolicach Areny Ursy-
nów. Ich zdaniem sprawa lokalizacji
bazarku wymaga konkretnych dzia-
łań, bo bazarek na Ursynowie jest po-
trzebny. 

Poniżej znajduje się zestawienie
argumentów przeciwko lokali-
zacji bazarku przy ul. Polaka:

– nie gwarantuje uzyskania ładu
przestrzennego (m. in. z uwagi na
proponowaną halę – wysokość do 10
m, która będzie swoimi gabarytami
przytłaczała przestrzeń, negatywnie
wpływała na wizerunek tej części
dzielnicy); 

– będzie sprzeczna z zasadą zrów-
noważonego rozwoju;

– doprowadzi do degradacji środowi-
ska przyrodniczego; 

– spowoduje, że emitowany poziom
hałasu przez urządzenia, które będą
niezbędne do obsługi planowanej in-
westycji będą przekraczały standardy
jakości środowiska; 

– będzie stanowiła źródło uciążliwo-
ści dla mieszkańców sąsiednich budyn-
ków, zwłaszcza budynków przy ul. Po-
laka, inwestycja będzie realizowana w
pobliżu budowy Południowej Obwodni-
cy Warszawy, co będzie potęgowało
uciążliwości dla mieszkańców sąsied-
nich budynków;

– obsługa komunikacyjna inwestycji
od Al. KEN poprzez istniejący zjazd z ul.
Polaka i ciąg pieszo-jezdny (poszerzo-
ny chodnik) będzie powodowała wiele
skutków ubocznych dla mieszkańców
budynków przy ul. Polaka, wpłynie ne-
gatywnie na bezpieczeństwo uczestni-
ków ruchu drogowego (nie tylko miesz-
kańców ul. Polaka, ale także innych
osób korzystających obecnie z chodni-
ka), w szczególności pieszych, dopro-
wadzi do paraliżu komunikacyjnego
dla tej okolicy; 

– doprowadzi do paraliżu parkingo-
wego (zapewnienie zbyt małej ilości
miejsc parkingowych, degradacja obec-
nie istniejących miejsc postojowych w
okolicy); 

– jest niezgodna ze stanowiskiem Ra-
dy Dzielnicy Ursynów z dnia 14 paź-
dziernika 2014 r., w którym to radni
sprzeciwili się aby przy ul. Polaka
umieszczono bazarek. 

P i o t r  S k u b i s z e w s k i  ( N a s z  U r s y n ó w )

Bazarek „Na Dołku” to zobowiązanie
wobec tysięcy naszych klientów. Ma słu-
żyć wszystkim. Dlatego nie pozwolimy
na to, by ktoś w tej sprawie próbował
skłócać ze sobą sąsiadów – podkreśla
Piotr Karczewski, prezes Stowarzyszenia
Kupców-Inwestorów Giełdy „Na Dołku”. 

W środę o godz. 14 w ursynowskim ratuszu (al.
KEN 61) zdecydował się wręczyć burmistrzowi
Ursynowa apel oraz 5 000 podpisów poparcia dla
bazaru ze strony warszawian.

Z powodu rozpoczęcia budowy Południowej
Obwodnicy Warszawy bazarek musi się wynieść
z miejsca przy ul.  Płaskowickiej, które teraz zajmu-
je. Chodzi o to, by czasową lokalizację znaleźć
niedaleko. I jest taka możliwość na pętli Natolin
Północny przy ul. Polaka. – Jedną rzeczą jest zgo-
da władz lokalnych, ale równie ważna dla nas jest
akceptacja tej lokalizacji przez okolicznych miesz-
kańców. Wiem, że część z nich boi się bałaganu.
Ale nie zrobimy żadnego bałaganu, bo dbamy o ich
komfort życia. Zrobimy za to ładny i nowoczesny
bazarek. I gwarantuję, że jak za kilka lat przy-

dzielona nam zostanie ostateczna lokalizacja, to
mieszkańcy ul. Polaka nie będą chcieli nas wy-
puścić. Bo ten bazarek jest dla nich a nie przeciw
nim – tłumaczy Piotr Karczewski.

Prezes Stowarzyszenia jest świadom tego, że
bardzo wiele złych emocji powstaje w sprawie,
która powinna łączyć, a nie dzielić. – Apeluję do
tych, którzy próbują przestraszyć mieszkańców
ul. Polaka, żeby poszli po rozum do głowy. Bazar-
ki są chlubą każdego dużego miasta w Europie, a
u nas jest z tym wieczny problem. Mamy XXI wiek
i proponujemy moduły handlowe, zadaszenie, a
nie popękane skrzynki po warzywach! No i chce-
my rozmawiać – przekonuje Piotr Karczewski.

Do każdego z mieszkańców pobliskich domów
przy ul. Polaka prezes Stowarzyszenia skierował
wyjaśnienie oraz zaproszenie do dialogu. Pisze
w nim: „Jeśli nawet kilkudziesięciu, czy kilkuset
mieszkańców ul. Polaka będzie przeciwnych, to
będzie to nasza wielka przegrana. Bo bazarek jest
dla mieszkańców. Wszystkich. Dlatego jeszcze raz
prosimy o poparcie oraz pomoc.”

R K

Stanowisko Urzędu Dzielnicy Ursynów 
w sprawie „Bazarku na Dołku”

W sprawie „Bazarku na Dołku” informujemy, że jesteśmy organem administracyjnym, któ-
ry prowadzi postępowania w sprawach wpływających do urzędu.  Od kilku miesięcy urząd
prowadzi korespondencję oraz spotyka się z przedstawicielkami Obywatelskiego Komitetu
Obrony Terenów Zielonych pomiędzy ul. Polaka a Al. KEN. Informowaliśmy panie, które wy-
stępowały do urzędu w imieniu tegoż Komitetu, że będziemy zwracali się do kupców z za-
pytaniem o możliwość publicznej prezentacji ich pomysłów na rozwiązanie problemu prze-
niesienia bazarku, niestety kupcy nie wyrazili woli spotkania i prezentacji swoich koncep-
cji.  Burmistrz Robert Kempa  podczas rozmowy z Panią Danutą Turkiewicz, przeprowadzo-
nej 18  czerwca br., informował, że może spotkać się i przedstawić stan urzędowych postę-
powań dotyczących bazarku osobom zwracającym się z zapytaniem w tej sprawie, nie pla-
nuje jednak rozmów z organizacjami o charakterze politycznym. Niestety nie ma podstaw
do organizowania publicznej debaty dotyczącej znalezienia lokalizacji dla bazarku, bo to za-
danie leży po stronie kupców.  Urząd może jedynie  informować o tym, na jakim  etapie są
postępowania administracyjne w sprawie warunków zabudowy dotyczących tymczasowej
lokalizacji targowiska.  

Pragniemy zaznaczyć, że  20 lipca br., do urzędu zostało złożone pismo z załączoną listą
poparcia (jak zadeklarował wnioskodawca zawiera ok. 5 tysięcy podpisów) osób popierają-
cych tymczasową lokalizację „Bazarku na Dołku” przy ul. Polaka. 

DDooddaattkkoowwoo iinnffoorrmmuujjeemmyy,, żżee oobbeeccnniiee UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww pprroowwaaddzzii ppoossttęęppoowwaanniiaa ww sspprraa-
wwiiee wwyyddaanniiaa ddeeccyyzzjjii oo wwaarruunnkkaacchh zzaabbuuddoowwyy:: 

11.. Na wniosek Stowarzyszenia Kupców i Inwestorów Giełdy “Na Dołku” z  lipca 2015 r. wsz-
częto postępowanie administracyjne o wydanie warunków zabudowy dla targowiska “Giełdy na
Dołku” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu na
części działek nr ew. 3/5, 2/1 oraz dz. nr ew. 7/5, 7/6 (pętla autobusowa) z obrębu 1-10-27 przy
Al. KEN i ul. Płaskowickiej. Postanowieniem Nr 75/2015 ww. postępowanie zostało zawieszone.
W dniu 18.04.2016r. i 11.05.2016r. wnioskodawca zmienił przedmiot i zakres terenu objętego wnio-
skiem poprzez wyłączenie z zakresu dz. nr ew. 3/5 (aktualnie dz. nr ew. 3/13) z jednoczesnym
włączeniem części dz. nr ew. 8/1 z obrębu 1-10-27. Postanowieniem z 11.05.2016 r. postępowa-
nie zostało podjęte. Obecny wniosek dotyczy budowy tymczasowego pasażu handlowego wraz
z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. 7/5 oraz na części
działki nr ew. 7/6, 8/1 i 2/1 z obrębu 1-10-27 przy Al. KEN i ul. Płaskowickiej.

22.. Na wniosek: Szaroszyk  & Rycerski Architekci” Sp. z 0.0. z  lutego 2016r., prowadzone jest
postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na
budowie tymczasowego pasażu handlowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowa-
niem terenu na działkach nr ew. 7/5 oraz na części działki nr ew. 7/6, 8/1 i 2/1 z obrębu 1-10-
27 przy Al. KEN i ul. Płaskowickiej . Jednocześnie informujemy, że dla tegoż inwestora  wydano
decyzję ustalającą warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie tymczasowego pasażu handlowego wraz z infrastruktu-
rą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 28 z obrębu 1-10-21 u zbie-
gu ul. Pileckiego i ul. Płaskowickiej.

Tak dla Bazarku, nie dla lokalizacji przy ulicy Polaka

Nasz Ursynów protestuje...

Bazarek nie może być powodem do kłótni!

Prezes Piotr Karczewski apeluje
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Na początku tego roku Za-
rząd Dróg Miejskich
przedstawił plany przebu-
dowy ul. Stryjeńskich, wy-
nikające z projektu „Bez-
pieczne przejścia dla pie-
szych i pasy rowerowe na
ul. Stryjeńskich”. 

Z ostał on wybrany w
ubiegłorocznej edycji
Budżetu Obywatelskie-

go. Plany zakładały m. in. zwęże-
nie ul. Stryjeńskich do jednego
pasa ruchu w każdą stronę (w
miejsce pasa ruchu miał powstać
pas rowerowy) oraz puszczenie
nieoficjalnej drogi rowerowej
przez parkingi usytuowane
wzdłuż ul. Stryjeńskich. 

Mimo że projekt skut-
kowałby olbrzymim
paraliżem komuni-

kacyjnym Ursynowa Południo-
wego, na początku nikt się nim
nie zainteresował. Na pierwsze
spotkanie, na którym ZDM pre-
zentował założenia projektu,
przyszło zaledwie 3 osoby.  Jed-
nak taki stan rzeczy, miał się za
chwilę zmienić, ponieważ tema-
tem zainteresowało się lokalne
stowarzyszenie PROJEKT UR-
SYNÓW. 

P roaktywiści (jak siebie
sami nazywają na swo-
jej stronie internetowej

www.projektursynow.org) z
PROJEKTU URSYNÓW, doszli

do wniosku, że nie mogą pozwo-
lić na zrealizowanie tej inwesty-
cji i  zorganizowali kolejne spo-
tkanie z mieszkańcami. Na spo-
tkaniu ZDM miał przedstawić
założenia projektu. Odbyło się
ono w środę popielcową 10 lute-
go. Frekwencja przewyższyła
oczekiwania organizatorów,
przez co mieszkańcy nie mieści-
li się w Sali NOK-u, w którym się
ono odbywało. Mieszkańcy w
przytłaczającej większości po-
parli postulat o wstrzymaniu tej
inwestycji do czasu zakończenia
budowy Południowej Obwodni-
cy Warszawy. Niestety przedsta-
wiciel ZDM-u jednoznacznie
stwierdził, że nie ma takiej moż-
liwości. Inwestycja musi (!) być
zrealizowana w 2016 roku. Taka
postawa tylko ugruntowała
przeciwników zwężenia ul. Stry-
jeńskich do jeszcze wytrwalszej
pracy. Warto też zauważyć, że
pojawiła się grupa „radykalnych
rowerzystów”, którzy poparli ten
projekt. Na ich czele stanął
mieszkający w innej części dziel-
nicy ubiegłoroczny pomysłodaw-
ca projektu.

P ierwszy krokiem, jakie
podjęli przeciwnicy pro-
jektu na czele z proakty-

wistami z PROJEKTU URSY-
NÓW,  było spotkanie w Cen-
trum Komunikacji Społecznej,
na którym przedstawione zosta-

ły obawy mieszkańców. Niestety,
tutaj też postawa była nieprze-
jednana – projekt musi zostać
zrealizowany, ponieważ został
wybrany w ramach budżetu oby-
watelskiego poprzedniej edycji
i nie ma możliwości odłożenia
go w czasie – jednoznacznie
twierdzili przedstawiciele miej-
skiej instytucji odpowiadającej
za komunikację z  mieszkańca-
mi. Argumenty o trudnościach
komunikacyjnych, jakie będą na
Ursynowie w związku z budo-
wą najdłuższego tunelu w Pol-
sce, który ma mieścić odcinek
Południowej Obwodnicy War-
szawy – trafiały w próżnię. 

Kolejnym krokiem, jaki
został podjęty w tej
sprawie, było rozpoczę-

cie zbierania podpisów pod pety-
cją, której sygnatariusze wyra-
żają swój sprzeciw. W ciągu kil-
ku miesięcy, udało się zebrać
prawie 2000 podpisów. Petycja
skierowania była do radnych ra-
dy miasta, władz Zarządu Dróg
Miejskich oraz Centrum Komu-
nikacji Społecznej. 

Dodatkowo, rękami rad-
nego Kamila Orła (je-
dynego przedstawicie-

la PROJEKTU URSYNÓW w Ra-
dzie Dzielnicy) zostało przegło-
sowane stanowisko Rady Dziel-
nicy, w którym radni popierają
mieszkańców:

„...uważamy, iż podejmowa-
nie jakichkolwiek inwestycji dro-
gowych podnoszących ryzyko
ograniczenia przepustowości ul.
Stryjeńskich, będącej jedną z 3
głównych ulic wyjazdowych z
Ursynowa Południowego, za
sprzeczne z dobrem mieszkań-
ców dzielnicy (….) Intencją
wnioskodawcy jest (….) zreali-
zowanie {inwestycji} (….) po
zakończeniu budowy Południo-
wej Obwodnicy Warszawy.” 

Na kolejnym spotkaniu
mieszkańców z przed-
stawicielem ZDM,

CKS i władz dzielnicy, które od-
było się 26 kwietnia, pojawiło
się ponad 250 mieszkańców! Jak
mówi radny Kamil Orzeł: „ Spo-
tkanie to było przełomem w
sprawie. Urzędnicy z ZDM i CKS
na własne oczy przekonali się,
jak wielka jest determinacja
mieszkańców. Zobaczyli, że
mieszkańcy zrobią naprawdę
wszystko, żeby nie dopuścić do
tej nieracjonalnej przebudowy.”
Na pochwałę zasługuje też po-
stawa burmistrza Roberta Kem-
py, który wyszedł z konstruktyw-
ną propozycją powołania zespo-
łu w celu znalezienia kompro-
misu między mieszkańcami a
„radykalnymi rowerzystami”.

J edyne spotkanie zespo-
łu odbyło się 23 maja w
siedzibie Urzędu Dziel-

nicy. W komunikacie opubliko-
wanym na stronach Urzędu czy-
tamy „ … Ponad 2 h uczestnicy
rozmawiali o zmianach na ul.
Stryjeńskich. Ustalono, że ZDM
ma przygotować analizę doty-
czącą możliwości poprowadze-
nia drogi rowerowej wzdłuż ul.
Stryjeńskich. Uczestnicy spotka-
nia zgłosili też potrzebę zapro-
szenia do zespołu ekspertów,
którzy odpowiedzą na pytania,
które pojawiły się na pierwszym
posiedzeniu i w trakcie kolej-
nych.”   Niestety, uczestnicy spo-
tkania nie chcieli wypowiadać
się co do jego przebiegu, wiado-
mo tylko, iż było ono na tyle
burzliwe, że do żadnego kolejne-
go posiedzenia już nie doszło. 

F inałem całej sprawy jest
decyzja o odłożeniu re-
alizacji przebudowy ul.

Stryjeńskich do czasu zakończe-
nia budowy POW. Została ogło-
szona przez Urząd Dzielnicy Ur-
synów w piątek 15 lipca.

„Budżet partycypacyjny zwany
też obywatelskim nie może być
antyobywatelski, stąd  zgodnie z
oczekiwaniami mieszkańców Ur-
synowa, odłożenie w czasie spor-
nego projektu. – mówi Robert
Kempa, burmistrz Ursynowa. Re-
komendowałem Zarządowi Dróg
Miejskich niepodejmowanie dzia-
łań związanych z realizacją projek-
tu zmian na ul. Stryjeńskich. Dy-

rektor Łukasz Puchalski rekomen-
dację przyjął i poinformował, że
ZDM odłoży realizację projektu. –
dodał burmistrz.”

Kropką nad przysłowio-
wym „i” był filmik rad-
nego Kamila Orła (z

PROJEKTU URSYNÓW), w któ-
rym dziękuje on mieszkańcom
za zaangażowanie:

„Chciałbym Państwu podzię-
kować za dwie rzeczy. Po pierw-
sze, za uratowania Ursynowa Po-
łudniowego od paraliżu komuni-
kacyjnego – to jest Państwa zasłu-
ga, że ul. Stryjeńskich będzie
nadal przejezdna. Po drugie, za
pokazanie nam wszystkim, że
wspólnie możemy kształtować
rzeczywistość. Że działając wspól-
nie możemy decydować o tym,
co dzieje się tutaj, w naszym są-
siedztwie, na Ursynowie.” – po-
wiedział radny. Dodatkowo 18
lipca zorganizowane zostało spo-
tkanie „najwytrwalszych” obroń-
ców ul. Stryjeńskich, którzy
wspólnie chcieli cieszyć się zwy-
cięstwem racjonalności. 

Z całej kilkumiesięcznej
sprawy płynie bardzo
optymistyczne wnio-

sek. Okazuje się bowiem, że jeśli
dzieje się coś naprawdę ważne-
go dla lokalnej społeczności, to
mieszkańcy mogą mieć decydu-
jący głos. Oby więcej takich przy-
padków. R K

Władze Spółdzielni SBM „Stokłosy”
poinformowały pismem Radę Dzielni-
cy Ursynów o wynikach ankiety prze-
prowadzonej wśród mieszkańców ul.
Związku Walki Młodych. 

Ankieta dotyczyła pozostawienia lub ewen-
tualnej zmiany nazwy ulicy Związku Walki
Młodych. 92% mieszkańców ul. ZWM opo-
wiedziało się przeciwko zmianie nazwy ulicy.

Tzw. ustawa dekomunizacyjna wejdzie
w życie 2 września 2016. Samorządy będą
miały 12 miesięcy na zmiany nazw opisa-
nych w Ustawie. Jeżeli w tym czasie samo-
rządy takich zmian nie dokonają, wówczas
w ciągu 3 miesięcy może to zrobić wojewo-

da, jednak jeżeli dotyczy to ulicy wewnętrz-
nej, wówczas musi on uzyskać zgodę właści-
ciela terenu, na którym leży ta droga. Ulica
Związku Walki Młodych ma status drogi
wewnętrznej.

Przewiduję, że jeżeli władze miasta nie
podejmą działań zmierzających do zmiany
nazwy tej ulicy i dojdzie do etapu, na którym
inicjatywę przejmuje wojewoda, wówczas
będzie musiał on uzyskać zgodę na zmianę
u właściciela drogi czyli miasta stołecznego
Warszawy i prawdopodobnie – jeżeli do te-
go czasu zostaną uregulowane kwestie zwią-
zane z własnością gruntów – od Spółdzielni
SBM „Stokłosy”. 

Z poniższej ankiety wynika, że Spółdziel-
nia nie wyrazi zgody na taką zmianę. Mam
nadzieję, że również władze Warszawy będą
respektować wolę rady Dzielnicy Ursynów wy-
rażoną w stanowisku z 17 maja 2016 zapropo-
nowanym przez klub radnych „Nasz Ursynów”
i wówczas do zmiany nazwy ulicy Związku
Walki Młodych nie powinno dojść.

Warto odnotować, że w podobnej ankiecie
w 2004 roku za pozostawieniem dotychczaso-
wej nazwy ulicy ZWM zagłosowało 96,60%
mieszkańców.

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

„ N a s z  U r s y n ó w ”

Zdaniem radnego Ursynowa Pawła Lenarczyka

Mieszkańcy ul. ZWM przeciwni zmianie nazwy

Ursynów Południowy uratowany przed paraliżem komunikacyjnym!

Zadecydowała lokalna społeczność
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Sprawa zwrotu spadkobiercom
byłego właściciela gruntu pod
wybudowanym w 1955 r. budyn-
kiem przy ul. Narbutta stała się
głośna w ogólnopolskich me-
diach. Głos w tej sprawie zabrał
ostatnio w Polsat News wicemi-
nister sprawiedliwości Patryk
Jaki. Również prokuratura na-
brała większej  chęci do drobia-
zgowego zbadania szczegółów
tej mocno podejrzanej reprywa-
tyzacji.  

Wydana przez stołeczne Biuro Go-
spodarki Nieruchomościami w maju
2014 r. decyzja o zwrocie (przekazaniu
w użytkowanie wieczyste) działki bu-
dowlanej pod budynkiem przy Narbut-
ta 60 od początku budziła nasze wątpli-
wości. Podejrzany był przede wszyst-
kim akt notarialny, sporządzony w
styczniu 1947 r. w piwnicy jednego
ze zrujnowanych mokotowskich do-
mów przez niejakiego Zygmunta
Anyżewskiego, który podając się
za zastępcę notariusza Broni-
sława Czernica firmował ten
dokument własnym podpi-
sem oraz jego pieczęcią. Za-
rzuciliśmy Jerzemu Mrygo-
niowi, zastępcy dyrektora
BGN, że wydając decyzję
“zwrotową” nie dopełnił obo-
wiązków służbowych, działa-
jąc tym samym na szkodę inte-
resu publicznego, za co grozi ka-
ra do 3 lat pozbawienia wolności.
W głowie nam się nie mieściło, że
można wydać osobom prywatnym mi-
lionowej wartości majątek komunalny
nie weryfikując przedtem drobiazgo-
wo podstawy roszczenia, którą był
wspomniany akt notarialny z lat powo-
jennych. 

Harowaliśmy za Mrygonia
Poświęciliśmy ponad dwa lata na wy-

jaśnienie szczegółów tej pełnej niewia-
domych reprywatyzacji. Badaliśmy
wszystkie dokumenty znajdujące się w
teczce “Narbutta 60” znajdującej się w
BGN i udowodniliśmy, że w zasobach
archiwalnych Ministerstwa Sprawiedli-
wości nie ma akt osobowych człowieka
o nazwisku Zygmunt Anyżewski. Co to
oznacza? Ano to, że Anyżewski nie po-
siadał uprawnień do sporządzania ak-
tów notarialnych w zastępstwie notariu-
sza Czernica, a to z kolei oznacza, iż
akt ze stycznia 1947 r. wart jest mniej
więcej tyle, co świstek papieru, zaś de-
cyzja “zwrotowa” wydana przez Mrygo-
nia powinna wylądować w koszu na
śmieci. W tej chwili czekamy na odpo-
wiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości,

które zleciło prezesowi Sądu Apelacyj-
nego oraz Izbie Notarialnej sprawdze-
nie, czy Anyżewski znajdował się w spi-
sie asesorów sądowych w okresie powo-
jennym. 

Ówczesne prawo stanowiło bowiem,
że notariusz, owszem, mógł wyznaczyć
swojego zastępcę, ale wyłącznie z gro-
na asesorów sądowych i po powiado-
mieniu prezesa Sądu Apelacyjnego oraz
Izby Notarialnej. Jeśli instytucje te po-
twierdzą, że Anyżewski nie jest ujęty w
spisie asesorów, a na to się zanosi, pro-
kuratura będzie musiała posta-
wić Jerzemu Mrygonio-
wi zarzut z art.
231 kk. Bo

to on, urzędnik
stołecznego ratusza,
a nie dziennikarz lokalnego
tygodnika, był zobowiązany do wyko-
nania czynności zmierzających do usta-
lenia ponad wszelką wątpliwość, że akt
notarialny z 1947 r. będący podstawą
roszczenia jest w 100 proc. autentycz-
ny. Wszak chodzi o majątek komunal-
ny dużej wartości, o losie mieszkańców
budynku Narbutta 60 zagrożonych bez-
domnością w przypadku przejęcie nie-
ruchomości przez osoby prywatne już
nawet nie chcę się rozwodzić...

Przez ponad dwa lata wykonaliśmy w
zastępstwie Mrygonia i jego podwład-
nych solidną robotę detektywistyczną,
której owocem jest wstrzymanie wyko-
nania decyzji BGN z maja 2014 roku. To
pierwszy od 1989 r. przypadek w War-
szawie wstrzymania wykonania pra-
womocnej i ostatecznej decyzji “zwro-

towej”, wydanej przez wszechwładne
dotychczas BGN. Mieszkańcy Narbutta
60 mogą spokojnie zasnąć, sprawiedli-
wości stało się zadość, a my w „Passie”
mamy wielką satysfakcję, że udało się
nam wykonać kawał dobrej społecznej
roboty.

To nie żona Cezara...
Niestety, w swoich wysiłkach docho-

dzenia do prawdy przed długi czas by-
liśmy osamotnieni. Prokuratura i policja,

które ustawowo mają obowiązek stania
na straży prawa, w tym przypadku nie
wykazały się. Odmawiano nam wszczę-
cia postępowań lub szybko je umarzano.
Renata Barbachowska, młodszy aspi-
rant w mokotowskiej komendzie policji,
wydała postanowienie o odmowie wsz-
częcia śledztwa w sprawie przekrocze-
nia uprawnień przez Jerzego Mrygo-
nia. Decyzję tę zatwierdziła mokotowska
prokurator Katarzyna Kalinowska - Ri-
nas, prywatnie żona urzędującego wice-
burmistrza Mokotowa Krzysztofa Rina-
sa, a przecież powinna być w tym wy-
padku, jak żona Cezara, poza wszelkimi
podejrzeniami. 

W czerwcu br. sędzia Marta Bujko
zmiażdżyła wprost postanowienie Bar-

bachowskiej i nakazała prokuraturze
kontynuowanie postępowania. Sędzia
wytknęła m. in. śledczym, że nawet nie
zadali sobie trudu, by wezwać na prze-
słuchanie w charakterze świadka urzęd-
nika, który mógł dopuścić się popełnie-
nia przestępstwa zagrożonego karą do
3 lat pozbawienia wolności. To skan-
dal i godne najwyższego potępienia
prokuratorskie oraz policyjne niechluj-
stwo.  

Inna policjantka z komendy Moko-
tów, sierżant sztabowa Elwira Chod-

kiewicz, szybko umorzyła śledztwo
w sprawie poświadczenia

nieprawdy w doku-
mencie urzę-

dowym przez
Waldemara Geryszew-

skiego, starszego specjalistę w
mokotowskiej delegaturze BGN, mimo
że dostarczyłem jej ewidentny dowód
na popełnienie przestępstwa w postaci
kserokopii “fałszywki” (dokument zwią-
zany jest z reprywatyzacją budynku Na-
rbutta 60). Przedstawiłem na piśmie
prawną argumentacją na okoliczność,
że jestem stroną w postępowaniu i za-
żądałem dostępu do akt sprawy, by móc
wnieść do sądu zażalenie na postano-
wienie Chodkiewicz. Anonimowy poli-
cjant poinformował mnie, że jednak
nie uznaje mnie za stronę i odmówił
dostępu do akt. W ten sposób odcięto mi
możliwość odwołania się od mocno
kontrowersyjnego postanowienia au-
torstwa pani, za przeproszeniem, śled-
czej. Wczoraj rzeczniczka prasowa mo-
kotowskiej komendy poinformowała

mnie w rozmowie telefonicznej, że jed-
nak jestem stroną i mam prawo dostę-
pu do akt sprawy. Czuję się dzisiaj oszu-
kany przez policję na Mokotowie, po-
nieważ tamtejsi funkcjonariusze bez-
podstawnie pozbawili mnie możliwości
zażalenia do sądu w ważnej ze społecz-
nego punktu widzenia sprawie. Ocze-
kuję od kierownictwa mokotowskiej
jednostki choć marnego słowa “prze-
praszamy”.

A jednak są podstawy...
Natomiast mokotowska prokuratu-

ra w osobie pani Małgorzaty Mróz po-
informowała 14 czerwca br. stosownym
pismem, że nie znalazła podstaw do
wzruszenia wydanego w marcu 2015 r.
“postanowienia o odmowie wszczęcia
śledztwa w sprawie przekroczenia
uprawnień przez urzędników Urzędu
m. st. Warszawy przy reprywatyzacji

nieruchomości Narbutta 60”. Trzy dni
później sekretariat tej samej proku-

ratury uprzejmie poinformował,
że “wszczęte zostało śledztwo w
sprawie decyzji umożliwiającej
sprzedaż przez miasto Warsza-
wa udziału w nieruchomości
wspólnej budynku przy ul. Na-
rbutta”. Krzyżowe i niezbyt spój-
ne decyzje prokuratury są dla
nas niezrozumiałe, ale wierzy-

my, że prowadzą do wspólnego
celu – wyjaśnienia wszystkich

aspektów społecznie ważnej sprawy
i dojścia do prawdy. Prokurator Mróz

poinformowała mnie również pod ko-
niec czerwca, że “zlecono czynności
zmierzające do sprawdzenia okolicz-
ności uzasadniających ewentualne pod-
jęcie postępowania 6 Ds. 902/15/II”
(umorzone przez sierż. sztabową Elwi-
rę Chodkiewicz śledztwo w sprawie
“fałszywki” wystawionej przez urzędni-
ka Geryszewskiego).

Jeszcze nie doczekaliśmy ostatecz-
nego zamknięcia sprawy reprywatyza-
cji nieruchomości przy ul. Narbutta
60, a już otrzymaliśmy część doku-
mentów dotyczących reprywatyzacji
lokalizowanej w bliskim sąsiedztwie
nieruchomości przy ul. Kazimierzow-
skiej 72.  Decyzję “zwrotową” podpi-
sał, któż by inny, jak nie zastępca dy-
rektora BGN Jerzy Mrygoń. Wstępna
lektura dokumentów dotyczących Ka-
zimierzowskiej 72 zapiera dech w
piersiach. Może być o wiele ciekawiej
niż w przypadku Narbutta 60. Aby
sprawę opisać, potrzebujemy nieco
czasu, jednakowoż zapewniam, że
wyjdziemy naprzeciw ciekawości na-
szych Czytelników.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Veturilo bije kolejne rekor-
dy popularności! Operator
systemu, firma Nextbike
Polska odnotował w ponie-
działek siedmiomilionowe
wypożyczenie w całej hi-
storii Warszawskiego Ro-
weru Publicznego. 

Oznacza to, że w latach 2012
– 2016 warszawiacy przejechali
na Veturilo ponad 15 milionów
kilometrów, czyli przemierzyli
odległość równą 174 podróżom
dookoła świata. Tylko w tym se-
zonie rowery były wynajmowa-
ne 1,1 miliona razy, a grono użyt-
kowników powiększyło się o pra-
wie 50 tysięcy osób.

1 126 178 – od 1 marca do 19
lipca 2016 roku, a w sumie już 7
000 037 razy skorzystano z Vetu-
rilo od 1 sierpnia 2012 roku, kie-
dy rowery pojawiły się w War-
szawie. Korzysta z nich 409 703
zarejestrowanych mieszkańców,
z których 49 464 „zapisało się”
do systemu w ciągu ostatnich
miesięcy. Siedmiomilionowe wy-
pożyczenie Veturilo miało miej-

sce w poniedziałek 18 lipca wie-
czorem. Użytkownik wynajął ro-
wer przy stacji „ul. Miodowa”,
by po 40 minutach oddać go w
punkcie „al. Lotników – Modze-
lewskiego”.

– W tym sezonie dobiega koń-
ca obecny kontrakt na obsługę
Veturilo – dzięki warszawskim
rowerzystom udaje się efektow-
nie postawić kropkę nad „i”.
Warszawiacy nie tylko przekro-
czyli granicę siedmiu milionów
wynajmów całej historii syste-
mu, ale też korzystają obecnie z
wypożyczalni z intensywnością,
która pozwala wierzyć, że po raz
pierwszy uda się wspólnie „do-
bić” do dwóch milionów wynaj-
mów na zakończenie sezonu.
Przed rokiem zabrakło do tego
45 tysięcy wynajmów – mówi
Tomasz Wojtkiewicz, prezes Ne-
xtbike Polska.

Wraz z nadejściem wiosny, w
każdym z kolejnych miesięcy
funkcjonowania Veturilo w tym
sezonie, warszawiacy dokony-
wali więcej wynajmów niż w

analogicznym okresie ubiegłe-
go roku: w kwietniu o 7 863 wy-
pożyczenia, w maju – o 38 679,
w czerwcu – 10 911. 

Maj 2016 jest dotychczas mie-
siącem największej aktywności
użytkowników Veturilo. W ciągu
31 dni, warszawiacy dokonali
330 421 wypożyczeń. Najaktyw-
niejszy rowerzysta od 1 marca
tego roku wypożyczał rowery
526 razy. Statystycznie – 4 razy
każdego dnia.

– To świetna wiadomość dla
wszystkich, którzy kibicują eko-
logicznym rozwiązaniom w
przestrzeni miejskiej. Po pięciu
latach obecności Veturilo w
Warszawie nasze rowery zysku-
ją coraz więcej nowych entuzja-
stów, którzy w maju, ale też w
czerwcu, wygenerowali tak du-
ży ruch w obrębie systemu, z
jakim wcześniej nie mieliśmy
do czynienia – mówi Tomasz
Wojtkiewicz.

Właśnie wystartował wyjąt-
kowy program dla tych posiada-
czy kart MultiSport, którzy po

mieście najbardziej lubią poru-
szać się rowerami publicznymi.
Dzięki ofercie MultiSportBike,
każdy zarejestrowany w progra-
mie użytkownik może codzien-

nie dokonywać wynajmu z
miejskich wypożyczalni do 60
minut. Warszawski Rower Pu-
bliczny Veturilo składa się obec-
nie z 205 lokalizacji i 3 073 ro-

werów. W tym: z tandemów i
stacji wraz z rowerkami dla
dzieci, wdrożonych w lecie
ubiegłego roku. 

M D

Siedem milionów wypożyczeń rowerów miejskich w Warszawie

Veturilo wśród najlepszych systemów w Europie

Czy wreszcie sprawa Narbutta 60 znajdzie właściwy finał?

Jak się reprywatyzuje na Mokotowie
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PPAASSSSAA:: JJaakkiimmii sspprraawwaammii zzaajjmmuujjee ssiięę
,,,,MMAANNZZAANNAA’’’’ ––  FFuunnddaaccjjaa RRoozzwwoojjuu
UUmmiieejjęęttnnoośśccii PPssyycchhoossppoołłeecczznnyycchh ??

KKAAMMIILLAA BBRROONNIIAARREEKK:: Naszą naj-
ważniejszą misją jest tworzenie prze-
strzeni do rozwoju osobistego i wspie-
ranie ludzi w odnajdywaniu własnej
drogi życiowej, rodzicielskiej oraz zawo-
dowej. Od kilku lat naszym prioryte-
tem stało się wspieranie rodziców w
budowaniu relacji z dziećmi. 

W naszej pracy kierujemy się warto-
ściami uznanymi przez nasze autory-
tety: Jespera Juula,  M. B. Rosenberga,
Lawrence’a J. Cohena. Pracujemy w po-
dejściu Jespera Juula, założyciela Fa-
milyLab International, który proponu-
je odejście od autorytarnej i władczej ro-
li rodzica na rzecz budowania auten-
tycznej relacji z dziećmi i wspierania
ich poczucia własnej wartości. Auten-
tyczność, równa godność, odpowie-
dzialność, akceptacja (jest jak jest) to
wartości, którymi kierujemy się zain-
spirowani naszym autorytetem.

Ważne dla nas jest szerzenie wśród
rodziców idei „Porozumienia bez prze-
mocy” Marshalla Rosenberga, która jest
nie tylko skuteczną metodą komunika-
cji, ale przede wszystkim sposobem od-
bierania i postrzegania świata opartego
na wzajemnym szacunku, empatii, po-
szanowaniu własnych potrzeb oraz po-
trzeb innych osób.

Tematem niezwykle dla nas ważnym,
którymi zaraził nas Lawrence J. Cohen
jest rodzicielstwo przez zabawę. Chce-
my inspirować i pokazywać rodzicom,
babciom, dziadkom oraz osobom pra-
cującym z dziećmi, jak poprzez zabawę
możemy: budować bliskie, oparte na
miłości i wzajemnym szacunku relacje;
poznawać świat dzieci; pomagać im w
wyrażaniu emocji; uczyć ich współpra-
cy bez walki o władzę – i oczywiście
świetnie się przy tym bawić!

JJaakkiiee kkoonnkkrreettnnee ddzziiaałłaanniiaa ssąą ppooddeejj-
mmoowwaannee?? JJaakk ppoommaaggaacciiee??

Przede wszystkim nasza fundacja
prowadzi bezpłatne warsztaty umiejęt-
ności psychospołecznych, wykłady i
warsztaty kompetencji wychowaw-
czych oraz konsultacje wychowawcze.
W dzisiejszych czasach bardzo ważne
jest wsparcie psychologiczne, dlatego
prowadzimy warsztaty przełamujące
stereotypy (wobec osób niepełnospraw-
nych lub osób z innych kultur) oraz
warsztaty profilaktyczne dotyczące
przeciwdziałania przemocy rówieśni-
czej. Pomagamy rozwijać się zawodowo
poprzez warsztaty doradztwa zawodo-
wego, konsultacje zawodowe, testy pre-
dyspozycji i preferencji zawodowych,

coaching zawodowy (work-life balance)
oraz grupy rozwojowe. W naszej funda-
cji działają grupy zabawowe i twórcze
warsztaty rodzinne. Fundacja Manza-
na to przestrzeń dla rodzin(rodziców,
opiekunów, babć, dziadków i dziecia-
ków), szkół (dzieci i młodzieży), osób
planujących powrót do pracy oraz se-
niorów.

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa rreeaagguujjąą
nnaa PPaańńssttwwaa aakkttyywwnnoośśćć??

Bardzo lubimy nasze spotkania z ro-
dzicami, którzy chcą się rozwijać i chcą
budować relację ze swoimi dziećmi
opartą na szacunku i miłości. Podczas
naszych spotkań tworzy się niesamo-
wita atmosfera wsparcia, bezpieczeń-
stwa i otwartości. Rodzice często mó-
wią nam, że po naszych spotkaniach
czują się lepszymi rodzicami, czują się
szczęśliwsi i potrafią się cieszyć oraz
bawić wspólnie z dziećmi.  Mówią, że
wychodzą z większą wiarą w siebie i z
poczuciem kompetencji – bardziej ufa-
ją swojej intuicji, zaczynają mieć wię-
cej cierpliwości dla swoich dzieci, prze-
stają stosować kary i nagrody, a za-
miast tego skupiają się na budowaniu
relacji ze swoimi dziećmi i są z tego
powodu bardzo zadowoleni. A to nas

cieszy, bo dzięki temu dzieci rosną w
atmosferze akceptacji, że to, kim są,
jest okay, co buduje ich poczucie wła-
snej wartości.  Nierzadko mówią, że
mają poczucie większego zrozumie-
nia dziecka, bo nie skupiają się wy-
łącznie na jego zachowaniu, lecz potra-
fią spojrzeć i przeanalizować każdą sy-
tuację głębiej niż tylko powierzchow-
nie. Wiedzą jak i chcą budować po-
czucie własnej wartości swoich dzieci,
a to dla nas ważne, bo brak poczucia
własnej wartości to choroba cywiliza-
cyjna naszych czasów.

Dzięki tym dobrym słowom rodzi-
ców z Ursynowa, a w szczególności
mam, bo ich przychodzi najwięcej na
nasze spotkania, wiemy, że nasze dzia-
łania są ważne, potrzebne i mają sens.

JJaakkiiee pprroojjeekkttyy uuddaałłoo ssiięę zzrreeaalliizzoowwaaćć??
Bardzo jesteśmy dumne z naszych

projektów. Dotychczas zrealizowały-
śmy projekty: „Rodzinka w komplecie”
i „Niezła rodzinka”. Oba projekty były
współfinansowane przez Urząd Dzielni-
cy Ursynów. Dzięki tym projektom mo-
głyśmy przeprowadzić szereg bezpłat-
nych wykładów, seminariów inspirują-
cych oraz warsztatów kompetencji wy-
chowawczych dla rodziców o tematyce,

która najbardziej ich interesuje m. in.:
.„Jak budować poczucie własnej warto-
ści u dzieci”, „Sztuka mówienia nie z
czystym sumieniem”, „By się zrozumieć
– o komunikacji w rodzinie”,  „Kłótnia
rodziców oczami dziecka” i wiele in-
nych.

Aktualnie realizowany jest projekt
„PRZESTRZEŃ DLA RODZINY” finan-
sowany przez Urząd Dzielnicy Ursynów
– czyli w 100% bezpłatny dla uczestni-
ków. W „Przestrzeni dla rodziny” przed-
stawiamy i propagujemy podejście do
dzieci oparte na bliskości, szacunku,
empatii, rozmowie, szczerości i auten-
tyczności. W ramach projektu od mar-
ca do listopada 2016 realizujemy wykła-
dy i warsztaty kompetencji wychowaw-
czych, konsultacje wychowawcze, twór-
cze warsztaty rodzinne, grupę rozwojo-
wą dla rodziców planujących powrót
do pracy oraz konsultacje zawodowe. W
tym roku naszą ofertę poszerzyłyśmy o
twórcze warsztaty rodzinne. Na spo-
tkania zapraszamy dzieci z rodzicami,
babciami, dziadkami lub innymi opie-
kunami do wspólnego przeżycia jedynej
w swoim rodzaju przygody.  Wszyscy
członkowie rodziny są mile widziani.
Te zajęcia również cieszą się dużym za-

interesowaniem. Miło jest nam słyszeć,
kiedy rodzice mówią, że dzieciaczki do-
pytują „kiedy idziemy na następne za-
jęcia?”, „czy to już dzisiaj?”. Te rodziny,
które do nas dołączają zostają już z na-
mi – to też dla nas wiele znaczy, bo wte-
dy wiemy, że prowadzone przez nas
warsztaty mają sens i przynoszą radość
– a to dla nas niezwykle inspirujące do
tworzenia i organizowania kolejnych
warsztatów.  

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy nnaa nnaajjbblliiżżsszząą pprrzzyy-
sszzłłoośśćć ??

W wakacje mamy specjalną, oczywi-
ście bezpłatną ofertę dla całej rodzinki.
Po raz pierwszy na Ursynowie zaprasza-
my na TWÓRCZE WARSZTATY RO-
DZINNE POD CHMURKĄ. Jest to pro-
pozycja dla rodziców, którzy mają ocho-
tę na wspólną zabawę z dzieciakami,
chcą twórczo i nietuzinkowo spędzić
czas. W lipcu zapraszamy na INDIAŃ-
SKĄ PRZYGODĘ W WIOSCE APACZY,
w sierpniu do KRÓLESTWA KSIĘŻNI-
CZEK I RYCERZY i ŚWIATA POSZUKI-
WACZY SKARBÓW. Warsztaty będą od-
bywały się w zaaranżowanej przestrze-
ni nawiązującej do tematu przewod-
niego. Będziemy wspólnie tworzyli ele-
menty strojów, śpiewali, tańczyli, zga-
dywali, poszukiwali, odkrywali i wiele,
wiele więcej.

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa mmooggąą
wweesspprrzzeećć wwaasszzee ddzziiaałłaanniiee ??

Fundacja MANZANA prowadzi swo-
je działania w Warszawie już ponad
10 lat. Dla ursynowskich rodzin dzia-
łamy od 2013 roku. Zdecydowaliśmy
się na zmianę lokalizacji i od niedaw-
na Ursynów stał się naszą oficjalną sie-
dzibą. To tutaj osadzamy się na stałe z
naszymi działaniami i wspieramy dzia-
łania na rzecz ursynowskich rodzin
(rodziców, opiekunów, babć, dziad-
ków) szkół (dzieci i młodzieży) – dla-
tego też zależy nam na tym, aby ofer-
ta dzielnicy skierowana do rodzin i
szkół była na najwyższym poziomie.
Niestety nie mamy stałego miejsca, w
którym mogłybyśmy realizować nasze
warsztaty. Obecnie korzystamy z
uprzejmości Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej nr 18, Sali Zabaw LA-
BI i  innych miejsc sprzyjających przy-
jaznej atmosferze naszej pracy. Jeste-
śmy jednak na etapie poszukiwania
swojego stałego miejsca na Ursyno-
wie. Jeśli ktoś wie lub chce nam wska-
zać dobre miejsce, będziemy wdzięcz-
ne za informację.

R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S

WW nnaassttęęppnnyymm nnuummeerrzzee „„PPaassssyy”” pprrzzyy-
bblliiżżyymmyy hhiissttoorriięę kkoolleejjnneejj oorrggaanniizzaaccjjii.. 

Jedna z bardziej ruchliwych dróg powiatowych 2811W
łącząca gminę Góra Kalwaria z Konstancinem-Jezior-
ną, znajdująca się na trasie Solec – Szymanów – Boro-
wina – Konstancin, doczekała się w końcu moderniza-
cji.

Na modernizowany odcinek o długości ponad 2 km Powiat Pia-
seczyński wyda prawie 4 mln zł. Warto zaznaczyć, że 1,1 mln zł po-
zyskano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 

Prace od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w kierunku Szy-
manowa ruszą rano 23 lipca. Odcinek zostanie zamknięty na oko-
ło trzy tygodnie, dlatego należy liczyć się z utrudnieniami. Objazd
jest wyznaczony przez Solec. Nowością będzie zupełnie nowa dwu-
kierunkowa ścieżka rowerowa z chodnikiem o szerokości 3,5m, któ-
ra ze względów bezpieczeństwa od strony rowów odgrodzona zo-
stanie balustradą.

– To jedna z najbardziej ruchliwych i potrzebnych dróg na tere-
nie Góry Kalwarii i Konstancina. Ruch samochodowy oraz pieszy
i rowerowy jest tu wyjątkowo duży. Między innymi dlatego zdecy-
dowaliśmy o budowie tak szerokiej infrastruktury drogowej – mó-
wi Arkadiusz Strzyżewski, wicestarosta Piaseczyński. Będzie to
druga taka ścieżka w gminie Góra Kalwaria, i druga przy drodze po-
wiatowej.  

Zamówienie obejmuje kompleksową przebudowę jezdni wraz z
nową podbudową, przebudowę istniejących zjazdów indywidual-
nych i publicznych, budowę chodnika i ścieżki rowerowej. W zakres
robót wchodzi ponadto wycinka kolidujących drzew, roboty ziem-
ne i odtworzenie rowów.

– Remont całego odcinka jednej z najbardziej uczęszczanych i
zniszczonych dróg powiatowych staje się faktem – dodaje Arkadiusz
Strzyżewski.

W Z

Lepsza droga z Góry Kalwarii do Konstancina

Kamila Broniarek z Fundacji Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych ,,MANZANA’’

Grunt to rodzinka! – to nasze hasło



1 1

Toyota Corolla, najlepiej sprzedający się samochód na świecie, obchodzi w
tym roku swoje 50. urodziny. W 150 krajach sprzedano dotąd ponad 44 milio-
ny egzemplarzy, co stanowi 20% łącznej globalnej sprzedaży pojazdów Toyoty.
Jedenasta generacja Corolli, która od momentu wprowadzenia utrzymuje po-
zycję najchętniej kupowanego samochodu na świecie, przeszła właśnie lifting.
Poliftingową wersję Corolli obejrzeć możemy w salonach naszego sąsiada, fir-
mie „Toyota Chodzeń”.

Nowa Toyota Corolla to jeszcze więcej elegancji i luksusu niż dotychczas. Przestronne i
funkcjonalne wnętrze zapewnia wyjątkową wygodę zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów. Za-
awansowane systemy bezpieczeństwa oraz niezawodne i zarazem ekonomiczne silniki – to tyl-
ko niektóre elementy, które sprawiają, że Corolla to auto, które inspiruje.

Modyfikacje objęły wygląd, wyposażenie oraz zawieszenie auta. Nowa Corolla wygląda
doskonale z każdej strony. Odważne linie dodają autu dynamiki, a nowy szeroki grill przecho-
dzący płynnie w lampy LED poszerza optycznie auto. Nawet najdrobniejsze szczegóły zostały
dopracowane w taki sposób, aby dopełnić obrazu nowej Toyoty Corolli.

Z tyłu przeprojektowano światła LED oraz chromowane wykończenia. W ofercie pojawiły
się też nowe, szalenie efektowne wzory 16 i 17-calowych felg aluminiowych. Do wyboru ma-
my 9 kolorów nadwozia, z których trzy metalizowane to absolutne nowości – Platinum Bron-
ze, Tokio Red i Earth Bronze.

W środku samochodu też zaszło sporo zmian. Wnętrze łączy w sobie inteligentne rozwią-
zania i niezwykłą wygodę, aby każda podróż była dla podróżujących wyjątkowym przeżyciem.
Wnętrze Corolli wykonane jest z materiałów najwyższej jakości, co przekłada się między inny-
mi na ergonomię foteli. Deska rozdzielcza otrzymała nową, wielowarstwową strukturę, dzię-
ki której połączenia między elementami są mniej widoczne, oraz nową znacznie smuklejszą kie-
rownicę. Efekt prac projektantów japońskiej marki doskonale widać na zdjęciu.

Nowy, prosty w obsłudze interfejs powoduje, że nareszcie obsługa multimediów nie stanowi
żadnego problemu, a system Toyota Touch 2 sprawdza się znakomicie, także dzięki nowemu 7-
calowemu wyświetlaczowi umieszczonemu pod taflą szkła. Dzięki innowacyjnemu pakietowi
Toyota Safety Sense w Toyocie poczujesz się bezpiecznie. Auto jest wyposażone w pakiet syste-
mów bezpieczeństwa czyn-
nego, którego działanie opie-
ra się na współpracy lasera i
kamery. Składają się na nie-
go cztery systemy: wczesne-
go reagowania w razie ryzy-
ka zderzenia, ostrzegania o
niezamierzonej zmianie pasa
ruchu, rozpoznawania zna-
ków drogowych oraz auto-
matyczne światła drogowe.

Aby jeszcze poprawić
komfort jazdy i własności
jezdne, w nowej Corolli zmo-
dyfikowano także konstruk-
cję zawieszenia i układu kie-
rowniczego.

O nowoczesnej motoryzacji spod znaku Toyoty nie można jednak rozmawiać nie wspomina-
jąc o silnikach hybrydowych. Japoński koncern jest globalnym liderem w produkcji aut hybrydo-
wych od chwili pojawienia się w sprzedaży pierwszego Priusa. To już blisko dwadzieścia lat! Obec-
na gama hybrydowych modeli Toyoty wygląda imponująco. Od miejskiego Yarisa, poprzez Au-
risa, najnowszą, czwartą już generację Priusa, zbudowaną na nowej, modularnej płycie podło-
gowej TNGA, aż po terenowy model RAV4. Takiej ekologicznej gamy nie ma żadna inna marka!

Co prawda w Polsce nie można kupić Corolli z silnikiem hybrydowym, ale jest na to inne roz-
wiązanie. W 2007 roku japoński koncern zdecydował się na zaprzestanie sprzedaży Corolli w
innej wersji niż sedan na rynku europejskim, zastępując ją Aurisem sprzedawanym z kolei w
wersji hatchback i kombi. Jak się okazuje, są to bliźniacze modele zbudowane na bazie tej sa-
mej płyty podłogowej i różnią się głównie nazwą. Co ciekawe, Aurisa na naszym rynku bez pro-
blemu kupimy również w wersji hybrydowej, ale już na przykład w Kanadzie nie kupimy go
wcale – tam występuje już pod nazwą Corolla hatchback i Corolla kombi.

A najlepsze jest to, że nie trzeba czekać, aby na własnej skórze móc się przekonać o doskonało-
ści nowej Corolli. Już w najbliższy weekend nasz sąsiad, firma „Toyota Chodzeń” zaprasza do swo-
ich salonów w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 52 i w Warszawie przy Czerniakowskiej 102 na dni
otwarte, podczas których będzie można dowiedzieć się wszystkiego o nowej Corolli. Salony będą
czekać na zainteresowanych w sobotę w godzinach 10-16 oraz w niedzielę w godzinach 10-15. 

Trzeba przyznać, że Toyota nie zwalnia tempa. Wciąż nowe rozwiązania techniczne oraz ko-
lejne modele samochodów nieustannie podkreślają wiodącą pozycję, jaką japońska marka zaj-
muje w globalnej motoryzacji. Nowe modele oraz wciąż rosnące zainteresowanie nimi, rów-
nież polskich klientów, zdają się potwierdzać zasadność podjętego przez Toyotę kierunku roz-
woju. Do zobaczenia w salonach podczas dni otwartych.

MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
40 lat firmy „Chodzeń”...

Toyota Corolla – inspirujący sedan

Międzynarodowy Powsin

Cała niedziela 10 lipca należała w Po-
wsinie do II Międzynarodowego Konkur-
su “Kultura Romansu”. Przed połu-
dniem odbywało się w amfiteatrze pu-
bliczne przesłuchanie wokalistów, po po-
łudniu wystąpili zaproszeni goście i od-
był się koncert galowy. 

W konkursie wzięli udział młodzi wykonawcy
z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Armenii i Kazachstanu.
Organizatorem była Fundacja Diamentowy Głos,
specjalizująca się w organizacji międzynarodo-
wych konkursów wokalnych (m. in. poświęco-
nych twórczości Anny German).Jury obradowa-
ło w składzie: Ludmiła Piechowska (Prezes Fun-
dacji, organizator konkursu), Saribek Sargsyan
(piosenkarz z Erewania) i Maciej Klociński (nie-
dawny laureat Festiwalu Romansjada w Moskwie,
Złoty Liść Retro’2013). 

Laureatkami Grand Prix zostały: Siranush Kha-
chatryan (Armenia) w kategorii profesjonalistów,
a wśród amatorów - Krystyna Sulżycka (Polska).
Pozostałe nagrody za I miejsca w poszczególnych
kategoriach zdobyli: Gayane Sahakyan (romans)
i Tatevik Yevriyan (opera), Natalia Galickaya (pio-
senka estradowa), Elken Musabay (piosenka au-
torska), Krzysztof Hołymczuk (opera), Konstan-
cja Galera (operetka) i Alicja Mieszało (romans).

Gościnnie z minirecitalami wystąpili: Maciej
Klociński i Wojciech Dąbrowski.

K O S

11
Raz pani w szkole, po gimnastyce,

Spytała: Kim są wasi rodzice?
- Mój tata szefem kuchni jest w barze!

- Mój jest strażakiem!
- A mój lekarzem!

- Mój ogrodnikiem! Dzieci są szczere.
- Mój podróżnikiem!

- Mój inżynierem!

Kolej na Jasia. 
- A mój po biurze

W gejowskim klubie tańczy na rurze!
Pani zemdlała! Kłopot z tym Jasiem!

- Jak możesz o tym mówić przy klasie?
Jaś spuścił oczy. 

– Nie jestem osłem.
Miałem się przyznać, że został posłem?
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Pani jest stremowana. Lekcja w pierwszej klasie,

W dodatku wizytator usiadł tuż za Jasiem,
Obok Jasia dyrektor, za nim metodycy.
Temat: Ala ma kota widzą na tablicy.

- Kto z dzieci to przeczyta? Pani ledwie żywa.
W klasie złowroga cisza. Wtem się Jaś wyrywa.

- Ja przeczytam! 
- O Boże! Z czym ten Jaś wyskoczy?

Pani wznosi ku niebu przerażone oczy.

- Czytaj! - Ale ma dupę. 
Pani prawie mdleje.

- Jasiu! Niedostatecznie! Co się z tobą dzieje?
Na to Jaś się z wyrzutem zwraca do sąsiada:
- Jeśli nie umiesz czytać, to nie podpowiadaj!
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- Co to znaczy? – rzekł dziadek, widząc wdzięki swej żony.

- Chodzisz nago? W tym wieku! Jestem tym zniesmaczony!
- Jesteś nienowoczesny, to mój strój jest na co dzień.

Taka ekologiczna dziś koszulka jest w modzie. 

Dziadek przyjrzał się babci, potem spytał: Kochana,
Dlaczego ta koszulka jest niewyprasowana?
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Dziś trudno wyobrazić sobie świat bez telefonów komórkowych. Te, za-
zwyczaj niewielkich rozmiarów przedmioty zdominowały i odmieniły
nasze życie. Urządzenia, które pierwotnie służyły do komunikowania się,

coraz częściej łączą w sobie funkcję telefonu i podręcznego komputera. Stały się
gadżetami towarzyszącym nam niemal wszędzie. 

Nic więc dziwnego, że stajemy się od nich coraz bardziej uzależnieni. Jedną z przyczyn takiego
stanu rzeczy jest fakt, że telefony komórkowe przeistoczyły się w coś, co jest już nie tylko namiast-
ką komputera, ale urządzeniem naszpikowanym rozmaitymi, mniej lub bardziej przydatnymi apli-
kacjami. Współczesne i-phone’y są w rzeczywistości przenośnymi komputerami, które ze względu
na swoje niewielkie gabaryty możemy mieć stale przy sobie. Chociaż wydają się być szczytem
możliwości, jeśli chodzi o rozwój tego sektora techniki, są stale ulepszane i udoskonalane. 

To, co w technice jest fascynujące, to fakt, że nawet najbardziej wymyślne technologie są w krót-
kim czasie zastępowane przez jeszcze bardziej wymyślne. W dodatku proces ten nigdy się nie koń-
czy i jest głównym czynnikiem postępu. Nie istnieją żadne ograniczenia, które nie mogą być prze-
łamywane. To co dziś wydaje się być szczytem możliwości w danej dziedzinie, po upływie krótkie-
go czasu wywołuje w nas jedynie rozrzewnienie i nostalgiczne wspomnienia. Jeśli spojrzymy kil-
kanaście lat wstecz, przypomnimy sobie ówczesne urządzenia zwane telefonami komórkowymi, któ-
re dziś wyglądają prymitywnie i przaśnie w porównaniu z obecnymi i-phone’ami, smartfonami itp.
Te z kolei, z pewnością będą wywoływać w nas podobne emocje za kolejnych kilka lub kilkanaście
lat w porównaniu z przyszłymi rozwiązaniami w tej dziedzinie. 

Jak wiadomo życie nie znosi próżni, a każda wolna przestrzeń szybko zostaje zapełniona. Odno-
si się to także do rynku komputerowego. Skoro nie da się umieścić komputera w telefonie, bo ten
z trudem mieści istniejące w nim funkcje, należy zminiaturyzować go do takich rozmiarów, które
pozwolą na umieszczenie go w kieszeni. Powstanie zatem komputer kieszonkowy. 

Czy to odległa przyszłość? Wcale nie.
Ta wizja, choć może się wydawać nie-
wiarygodna, jest już realizowana. 

Już dziś pojawiła się odpowiedź produ-
centów na zapotrzebowanie na tego typu
urządzenie. 

Miniaturowy komputer wielkości bato-
nika, który bez przeszkód można nosić w kieszeni stał się faktem. W dodatku nie jest to tylko kom-
puterowy gadżet, ale porządny sprzęt, wyposażony w system operacyjny Windows 10, pozwalają-
cy „udźwignąć” programy biurowe typu Office, przeglądarki i multimedialne dodatki. 

Intel Compute Stick, bo o nim mowa, to urządzenie zasilane czterordzeniowymi procesorami In-
tel Atom x5. Wyposażone jest w 32 GB pamięci masowej, 2 GB RAM, układ graficzny i audio. Ma
wejście na kartę Micro SD (do 128 GB), złącza USB (2.0 i 3.0), Bluetooth szybką łączność WiFi. Moż-
na go podłączyć przez HDMI do wyposażonych w to łącze telewizorów, tabletów, monitorów etc. 

Intel Compute Stick można wykorzystywać tam, gdzie brak jest miejsca na inne urządzenia np.
laptop, czy notebook. Można podróżować z nim, jak z popularnym dziś pendrive’m i podłączać się
do innych urządzeń. Można go stosować poza domem, w domu, w biurze etc. Mogą go wykorzy-
stać fani gier wideo zabierając go np. do kolegi, bez potrzeby noszenia konsoli itp. 

Można wykorzystać na wyjeździe, podłączając się do telewizora i już mamy nasze przenośne biu-
ro w pokoju hotelowym lub możemy oglądać filmy z YouTube. Intel Compute Stick doskonale na-
daje się do prezentacji. Dzięki temu małemu urządzeniu można zaprezentować materiał na ekra-
nie w sali konferencyjnej bez potrzeby zabierania ze sobą laptopa, czy innego ciężkiego sprzętu. 

Intel Compute Stick znajdzie zapewne zastosowanie wszędzie tam, gdzie liczą się kilogramy, np.
w podróży. Pozwala nam zminimalizować wagę naszego bagażu m. in.: w samolocie, w delegacji,
podczas pieszej wycieczki, na biwaku etc. 

Czy Intel Compute Stick sprawi, że staniemy się jeszcze bardziej zależni od otaczającej nas zewsząd
techniki? Zapewne tak. Życie to zweryfikuje, a także podpowie, jakie zastosowania dla kompute-
rowego malucha będą przydatne, a które nie.

Na pociechę warto zauważyć, że urządzenie to pozwoli nam na dostęp do rozrywki, tam gdzie
o nią trudno. A to też się liczy.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Z komputerem w kieszeni

„Miniaturowy komputer
wielkości batonika, który
bez przeszkód można nosić
w kieszeni stał się faktem”

Piórem Derkacza

Michał Pazdan
bboohhaatteerr ppiiłłkkaarrsskkiieejj rreepprreezzeennttaaccjjii PPoollsskkii

Pieniądze leżą na boisku, trzeba tylko grać. Patrząc na tegoroczne mistrzostwa Europy w Am-
sterdamie, można dodać, że pieniądze również biegają. Dochodzi często do dziwnej sytuacji, gdy
zawodnik wartości 1 miliona euro, kopie na boisku 110 milinów euro !. Jakby tego było mało,
drużyna o wartości 48 milionów euro pokonała wartą 477 milionów!.  Pieniądze same nie gra-
ją na boisku,  grają tylko na wyobraźni kibiców i menedżerów.  Kiedyś leżały na ulicy, dzisiaj –
te olbrzymie – leżą, a właściwie grają na boisku!. 

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

Wprowadzanie akcentów politycznych do zawodów sportowych stoi w
sprzeczności z regułami FIFA, UEFA, MKOl oraz większości organiza-
cji zrzeszających sportowców. Zasady FIFA są jasne: “W zachowaniu

sportowca i w jego stroju nie może znajdować się nic, co mogłoby być politycz-
ną, religijną lub osobistą deklaracją przekonań” (Reguła nr 4). Podobnie jest w
Karcie Olimpijskiej: “Jakakolwiek demonstracja polityczna, religijna i rasowa nie jest dozwolona na
arenie olimpijskiej, stadionie lub w jakimkolwiek innym obszarze” (Reguła nr 51). Za niezastoso-
wanie się do tych zapisów grożą surowe konsekwencje, m. in. długoterminowe dyskwalifikacje. Szko-
da, że zasady te nie obowiązują na wyścigach konnych w Polsce, które są zakwalifikowane jako dys-
cyplina sportu. 

Tegoroczną gonitwę Derby dla 3-letnich folblutów wygrał faworyt ogier Caccini trenowany przez
Adama Wyrzyka. Podczas dekoracji na padoku doszło do nieprzyjemnego i niepotrzebnego zgrzy-
tu. Trener zwycięskiego konia nie przyjął z rąk prezesa Totalizatora Sportowego nagrody rzeczo-
wej w postaci okolicznościowego pucharu, argumentując, że czyni tak w proteście przeciwko od-
wołaniu zarządów państwowych stadnin koni arabskich w Janowie Podlaskim i Michałowie. Jego
zdaniem odpowiedzialna za to jest opcja, z której wywodzi się prezes TS, dlatego przyjęcie nagro-
dy z rąk człowieka wywindowanego na to  stanowisko przez wraże Wyrzykowi ugrupowanie by-
łoby dla niego hańbiące. Kwestia o kluczowym znaczeniu - czy odwołanie prezesów stadnin miało
uzasadnienie merytoryczne - nie jest dla pana trenera ważne. On po prostu nie zgadza się z taką
decyzją i będzie protestował.  

Czemu i komu miała służyć polityczna błazenada w wykonaniu nic nieznaczącego w przestrze-
ni publicznej trenera z małej mazowieckiej wioski? Wydaje się, że wyłącznie jemu samemu, bo w
ten sposób dodatkowo dopompował i tak już mocno nadmuchane własne ego. Bo wyścigom kon-
nym wyrzykowa błazenada z pewnością mocno zaszkodziła, z czego większość obserwatorów i ko-
mentatorów na wyścigowych forach nie zdaje sobie sprawy. Polska to wolny kraj i każdy ma pra-
wo wyrażać własne poglądy. Ale nie na arenie sportowej rywalizacji. Czytelników nieobeznanych
w sprawach służewieckich informuję, że państwowa spółka Totalizator Sportowy jest 30-letnim dzier-
żawcą stołecznego hipodromu, organizatorem gonitw i fundatorem wielomilionowych pul nagród
na kolejne sezony wyścigowe. Służewiec był w 2008 r. na krawędzi bankructwa, kiedy ówczesny
wiceminister skarbu Michał Chyczewski zdecydował się podłączyć kroplówkę konającym wyścigom
konnym i zarządził przejęcie zabytkowego obiektu w długoletnią dzierżawę przez bogatą pań-
stwową spółkę. 

T en ruch okazał się zbawienny dla samych wyścigów, rzeszy hodowców koni wyścigowych,
trenerów, jeźdźców oraz szeregowych pracowników stajni. Hodowcy mogą się ścigać swo-
imi końmi, walczyć o nagrody pieniężne oraz sportowe splendory, bywalcy cieszą się z moż-

liwości oglądania gonitw, a reszta jest zadowolona, bo ma pracę i może zarabiać na chleb. Dlatego
zwykły rozsądek nakazuje utrzymywanie poprawnych relacji z TS, było nie było - łaskawcą i  dobro-
dziejem wyścigów konnych w Polsce. Czy się tę spółkę i zatrudnionych w niej ludzi lubi, czy też nie. 

Adam Wyrzyk - swoim nieodpowiedzialnym, ale starannie wyreżyserowanym politycznym spek-
taklem - +strzelił wyścigom i wszystkim pasjonatom tej dyscypliny sportu w przysłowiową stopę.
Wystarczy mieć w sobie choć szczyptę empatii, by pojąć w jak dyskomfortowej sytuacji znalazł się

prezes potężnej państwowej spół-
ki o znaczeniu strategicznym,
sponsorującej wyścigi na Służew-
cu, kiedy w obecności przedsta-
wiciela Prezydenta RP i licznie
zgromadzonej publiczności rzu-
cono mu brutalnie w twarz, że
przyjęcie okolicznościowego pu-
charu z jego rąk jest hańbiące. Nie
chciałbym znaleźć się w podob-

nym położeniu. Prezes opuścił Służewiec dopiero po godzinie 21, ponieważ w wąskim gronie dłu-
go dyskutowano o tym ubolewania godnym wydarzeniu. Oczywiście, oficjalnie nie ma doniesień
z centrali spółki na Targowej, jak zarząd TS odniósł się do politycznego wybryku Wyrzyka. Nieofi-
cjalnie dowiedziałem się, że odpowiedź na to pytanie będziemy mogli poznać dopiero przy tworze-
niu puli nagród na sezon 2017. To mocno enigmatyczne, ale wiele mówiące info. 

W yrzyk zaplanował dla siebie w Derby rolę główną i dopiął swego. Nie wziął w ogóle pod
uwagę następstw odegranego spektaklu nie tylko dla samych wyścigów, ale także dla
własnego biznesu.  Zapomniał mianowicie, że znienawidzona przez niego “dobra zmia-

na” ma w swoich rękach m. in. lasy państwowe, w tym Mazowiecki Park Krajobrazowy, w którym
pan Wyrzyk wytyczył ścieżki treningowe dla swoich koni. Co będzie, jeśli obrażona “dobra zmia-
na” zdecyduje się wziąć działalność gospodarczą trochę zbuntowanego trenera pod lupę i zabroni
mu użytkowania parku krajobrazowego do celów komercyjnych? Piszę “trochę zbuntowany trener”,
bo pan Wyrzyk zbuntował się tylko na 50 procent - odmówił mianowicie z obrzydzeniem przyję-
cia z rąk prezesa TS pucharu, ale ufundowaną przez TS  nagrodę pieniężną w wysokości ponad 30
tys. złotych skwapliwie przytulił bez specjalnego obrzydzenia. Bardzo przebiegły, pragmatyczny i
bardzo obłudny jest ten buntownik z mazowieckiej wioski, nieprawdaż?  

Adam Wyrzyk w czasie trwania swojej trenerskiej kariery kilkakrotnie zachował się na Służew-
cu w sposób niewłaściwy, by nie powiedzieć - chamski. W kwietniu 2012 r. publicznie zniesławił na
Trybunie Głównej, w obecności świadków, właścicielkę koni oraz jej męża, za co Komisja Technicz-
na ukarała go grzywną. W lipcu ubiegłego roku zbeształ stewardów z KT, zarzucając im stronniczość,
złośliwość oraz brak obiektywizmu. I tym razem nałożono na niego karę pieniężną w wysokości 500
zł, co w zasadzie nie było żadną karą, lecz czymś w rodzaju ojcowskiego klapsa wymierzonego roz-
kapryszonemu dziecku. Mało tego, po wniesieniu mocno pokrętnego zażalenia Komisja Odwoław-
cza, kierowana przez hodowcę mającego u Wyrzyka własne konie(ewidentny konflikt interesów!),
anulowała grzywnę ograniczając się do udzielenia agresywnemu trenerowi upomnienia. Problem
w tym, że kary upomnienia nie ma w regulaminie wyścigów konnych. 

Usprawiedliwieniem dla Wyrzyka w oczach członków KO miało być to, że trener działał w sta-
nie emocji, których rzekomo nie był w stanie powstrzymać. Może więc pan Wyrzyk i nie odstępu-
jący go na krok, drący się podczas gonitw jak opętany i używający plugawego języka jego przybocz-
ny zwany “Wicewyrzykiem” powinni przed wyścigami zażywać ogólnie dostępny Benospokój, a mo-
że coś silniejszego, na przykład Diazepam, który łagodzi emocje oraz zachowania agresywne?
Wszak każdy trener koni wyścigowych poddawany jest podczas mityngów emocjom i nic się nie dzie-
je. Tylko jeden Wyrzyk ubliża ludziom publicznie, donosi na innych trenerów, nachodzi stewardów,
awanturując się i próbuje zmienić podjętą przez nich decyzję. 

Tuż przed Derby doniósł do KT, że kolega po fachu Maciej Jodłowski, z którym od nagrody Ef-
forty w 2015 r. jest w ostrym konflikcie, nieprawidłowo okuł swoje konie. KT i KO odrzuciły pro-
test (donos) jako bezzasadny. Słynni służewieccy trenerzy przewracają się w grobach, bo na Słu-
żewcu nigdy nie było donosicielstwa. Nie wyobrażam sobie, by pan Molenda poleciał z jęzorem do
KT ze skargą na pana Palińskiego, Stawskiego czy Chatizowa, i na odwrót. Sporne kwestie załatwia-
ło się, jak przystało na ludzi honoru, we własnym gronie. Nawet dzisiaj nie mieści się w głowie sce-
nariusz, że na przykład pan Walicki mógłby donieść na pana Janikowskiego, a pan Ziemiański na
pana Siwonię. Dwaj ostatni, znani z twardych charakterów, załatwiliby prywatne animozje po ci-
chu na ubitej ziemi, a nie w siedzibie KT. Cóż,  widać w każdej dobrej rodzinie może trafić się jakiś
pryszcz, jak mawiał podpułkownik Frank Slade, bohater oscarowego filmu “Zapach kobiety”.  

Jednak najsmutniejszy w tym wszystkim jest brak reakcji środowiska wyścigowego na wybry-
ki Adama Wyrzyka. Trenerzy mieli zamiar napisać list otwarty, by odciąć się od jego politycz-
nych wyczynów, ale wycofali się z tego pomysłu, dając tym samym “Buntownikowi na 50 proc.”

zielone światło na przyszłość oraz umacniając tkwiące w nim poczucie bezkarności. Wydaje się, że
po prostu obawiają się wybuchowego charakteru tego osobnika. Dano mi nawet ogródkiem do zro-
zumienia, że po napisaniu krytycznego tekstu mogę spotkać się z atakiem z jego strony, “bo jest to
facet nieobliczalny”. To możliwe, choć mało prawdopodobne. Wyrzyk jest bowiem raptusem, ale nie
głupcem, więc musi zdawać sobie sprawę, że istnieje coś takiego jak art. art. 212, 216, jak również
217 kk, a ja sam jestem praemonitus - praemunitus. Zapewne “Buntownik na 50 proc.” nie jest zbyt
dobrym łacinnikiem, więc jeśli chce poznać znaczenie tych słów, niechaj sobie zajrzy do Internetu.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Buntownik na 50 procent 

„Odmówił mianowicie z obrzy-
dzeniem przyjęcia z rąk prezesa
TS pucharu, ale ufundowaną
przez TS  nagrodę pieniężną 
w wysokości ponad 30 tys. 
złotych skwapliwie przytulił”
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Nasz sąsiad z Ursynowa, dwukrotny mistrz olimpijski Tomasz Majewski

Kończę z kulą, ale zostaję w sporcie!
PPAASSSSAA:: CCoośś oossttaattnniioo cciicchhoo oo ppaannuu......
TTOOMMAASSZZ MMAAJJEEWWSSKKII::  I nic dziwne-

go, bo w konkurencji krajowej dalej ode
mnie pchają w tej chwili nowo kreowa-
ny wicemistrz Europy Michał Haratyk i
mistrz świata juniorów Konrad Buko-
wiecki. Wbrew pozorom, bardzo się z te-
go cieszę, ponieważ to już mój ostatni se-
zon w roli kulomiota, więc odchodząc,
zostawiam znakomitych następców. 

SSaamm ppaann jjeeddnnaakk nnaa ppeewwnnoo nniiee ppoo-
wwiieeddzziiaałł jjeesszzcczzee oossttaattnniieeggoo ssłłoowwaa,, bboo
pprrzzeedd ppaanneemm cczzwwaarrttyy ssttaarrtt oolliimmppiijjsskkii,,
ttyymm rraazzeemm ww RRiioo ddee JJaanneeiirroo......

Rzeczywiście, to już moje czwarte
igrzyska. Debiutowałem na tej imprezie
w roku 2004, mając wielkie szczęście,
bo konkursy pchnięcia kulą – i kobiet, i
mężczyzn – zostały wtedy rozegrane
nie na na Stadionie Olimpijskim w Ate-
nach, ale w kultowym dla sportu miej-
scu, jakim jest Olimpia. 

WWyyssttaarrttoowwaałł ppaann zzaatteemm ww kkoolleebbccee
oolliimmppiizzmmuu,, ppcchhaajjąącc kkuullęę ddookkłłaaddnniiee ttaamm,,
ggddzziiee jjeesszzcczzee kkiillkkaasseett llaatt pprrzzeedd nnaasszząą
eerrąą rryywwaalliizzoowwaallii ww rróóżżnnyycchh ddyyssccyyppllii-
nnaacchh ssttaarroożżyyttnnii GGrreeccyy......

Tak, to było to samo miejsce, ale nie
mam się czym za bardzo poszczycić,
ponieważ nie udało mi się zakwalifiko-
wać do finału i byłem na siebie po pro-
stu wściekły.

CCoo ssiięę ooddwwlleecczzee,, ttoo nniiee uucciieecczzee.. ZZoo-
ssttaałł ppaann bboowwiieemm mmiissttrrzzeemm oolliimmppiijj-
sskkiimm nnaa ddwwuu kkoolleejjnnyycchh iiggrrzzyysskkaacchh:: ww
22000088 ww PPeekkiinniiee ii ww 22001122 ww LLoonnddyynniiee..
ŻŻaaddeenn mmiieesszzkkaanniieecc UUrrssyynnoowwaa nniiee mmoo-
żżee ssiięę ppoocchhwwaalliićć ttaakkiimmii ssuukkcceessaammii
ssppoorrttoowwyymmii......

Ja bym swoich osiągnięć zanadto nie
przeceniał. 

MMaa ppaann zzaa ssoobbąą jjuużż wwiieellee llaatt uupprraawwiiaa-
nniiaa lleekkkkooaattlleettyykkii,, aa ttaa pprrzzyyggooddaa zzaacczzęę-
łłaa ssiięę ddllaa ppaannaa jjeesszzcczzee ww CCiieecchhaannoowwiiee..
CCzzyy oorrggaanniizzmm jjeesstt ww ddoobbrryymm ssttaanniiee ppoo
kkiillkkuunnaassttuu llaattaacchh ttrreenniinngguu?? WWiieemm,, żżee
mmiiaałł ppaann pprroobblleemmyy zz kkrręęggoossłłuuppeemm ii ssttaa-
wweemm łłookkcciioowwyymm......

To cena, jaką się płaci za intensywne
eksploatowanie organizmu, więc nie
mam co narzekać. Na szczęście akurat
w tej chwili nic mi specjalnie nie dole-
ga. Ostatnie trzy tygodnie ciężko prze-
trenowałem. I wszystko wskazuje, że
moja forma zaczyna iść w górę, cho-

ciaż nie mogę zagwarantować, że już je-
stem gotów na znaczące wyniki. Waż-
ne, że wreszcie coś mi się zaczyna w
tym moim pchaniu powoli składać. W
najbliższy weekend czeka mnie bodaj
najważniejszy sprawdzian przedolimpij-

ski na mityngu Diamentowej Ligi w Lon-
dynie. Z jednej strony będzie to dla mnie
sentymentalny powrót na arenę igrzysk
2012, na której zdobyłem złoty medal,
z drugiej zaś – ciekawa konfrontacja z
głównymi kandydatami na podium w
Rio. Wystartują bowiem wicemistrz
olimpijski Niemiec David Storl, tego-
roczny mistrz świata w hali Nowoze-

landczyk Tom Walsh i mistrz świata
2015 Amerykanin Joe Kovacs, który
pchnął w tym roku najdalej, aż na od-
ległość 22,13 m. W Londynie wystąpi
też ze mną Michał Haratyk, który tego
lata uzyskał już 21,23 m.  

DDllaa kkiibbiiccóóww nnaajjbbaarrddzziieejj ppaassjjoonnuujjąą-
ccyy bbęęddzziiee jjeeddnnaakk wwyyssttęępp ccaałłeejj wwaasszzeejj
ttrróójjkkii ww RRiioo,, ggddzziiee wwyyssttaarrttuujjee tteeżż KKoonn-
rraadd BBuukkoowwiieecckkii,, kkttóórryy wwłłaaśśnniiee uussttaannoo-
wwiiłł kkuulląą 66-kkiilloowwąą rreekkoorrdd śśwwiiaattaa jjuu-
nniioorróóww 2233,,3344 mm,, aa wwaażżąąccyymm 77,,2266
sspprrzzęętteemm sseenniioorroowwsskkiimm ppcchhnnąąłł jjuużż
2211,,1144,, cczzyyllii ttaakk ddaalleekkoo,, jjaakk żżaaddeenn iinn-
nnyy jjuunniioorr ww hhiissttoorriiii......

No właśnie, nareszcie jako reprezen-
tant Polski nie będę w olimpijskiej rywa-
lizacji kulomiotów osamotniony.
Wystartuje nas trzech na igrzyskach,
tyle że wejścia na podium nie można
być pewnym. Jestem przekonany, że w

czasie igrzysk wzniesie się na wyżyny
Tom Walsh. Mniej się spodziewam po
Storlu, ponieważ ma on niewyleczone
kolano i musi bezustannie przyjmować
przeciwbólowe zastrzyki. 

JJeeddnnoo nniiee bbuuddzzii wwąąttpplliiwwoośśccii:: ww RRiioo
nniiee ttrraaffiicciiee nnaa kkoonnkkuurreennttóóww zz RRoossjjii,, bboo
ww zzaassaaddzziiee wwsszzyyssccyy lleekkkkooaattlleeccii rroossyyjj-
ssccyy zzoossttaallii ooddssuunniięęccii oodd iiggrrzzyysskk,, ggddyy

uujjaawwnniioonnoo sskkaallęę nniieeddoozzwwoolloonneeggoo ddoo-
ppiinngguu ww ttyymm kkrraajjuu......

To, co robili Rosjanie w ostatnich la-
tach, wydaje się po prostu przerażające,
więc gremialne wykluczenie rosyjskich
lekkoatletów to słuszna kara, sądzę jed-
nak, że podobna spotka rosyjskich
sztangistów. Najbardziej zdumiewa
mnie to, że sportowe władze Rosji nie
widzą w tym, do czego dopuściły, więk-
szego problemu. Ja sam akurat czekam,
by wreszcie kontrola dopingowa była
przeprowadzana na serio w piłce noż-
nej, bo na razie to po prostu śmiech na
sali i w końcu musi wybuchnąć na tym
tle jakaś grubsza afera. 

CCiieesszzmmyy ssiięę,, żżee ppoo uujjaarrzzmmiieenniiuu ddoo-
ppiinnggoowwiicczzóóww ppoollssccyy lleekkkkooaattlleeccii mmaajjąą
wwiieellkkiiee sszzaannssee nnaa mmeeddaallee ww iiggrrzzyysskkaacchh
oolliimmppiijjsskkiicchh......

To fakt, a co najmniej trzy złote trofea
wydają się pewne, jeśli się zważy, jaką
klasę przedstawiają Anita Włodarczyk
i Paweł Fajdek w rzucie młotem i Piotrek
Małachowski w rzucie dyskiem.  

AAnniittaa,, PPiioottrr ii ppaann wwłłaaśśnniiee ttrreennuujjeecciiee
ww WWaarrsszzaawwiiee,, ggddzziiee wwłłaaśścciiwwiiee ppoozzaa
bbiieellaańńsskkąą AAWWFF nniiee mmaa pprrzzyyzzwwooiittyycchh
wwaarruunnkkóóww ddoo uupprraawwiiaanniiaa lleekkkkooaattlleettyy-
kkii.. CCzzyy wwiieerrzzyy ppaann,, żżee nnaa tteerreenniiee SSkkrryy
pprrzzyy WWaawweellsskkiieejj ppoowwssttaanniiee nnoowwoocczzee-
ssnnyy ssttaaddiioonn??

Są na to coraz większe szanse, po-
nieważ władze Warszawy musiały z
powodów finansowych zrezygnować z
zadaszenia toru łyżwiarskiego na Ste-
gnach. Byłaby to dla samego miasta
zbyt kosztowna inwestycja, natomiast
na ewentualną budowę obiektu lek-
koatletycznego chyba by pieniędzy
starczyło. 

NNaa kkoonniieecc wwiięęcc zzaappyyttaamm,, ccoo ppaann zzaa-
mmiieerrzzaa rroobbiićć ppoo zzaappoowwiieeddzziiaannyymm ww
ttyymm rrookkuu zzaakkoońńcczzeenniiuu lleekkkkooaattlleettyycczz-
nneejj kkaarriieerryy,, bboo RRiioo mmaa bbyyćć jjeejj uukkoorroonnoo-
wwaanniieemm......

Na pewno zostanę w sporcie. Zamie-
rzam kandydować na stanowisko pre-
zesa Warszawsko-Mazowieckiego Okrę-
gowego Związku Lekkiej Atletyki oraz
do zarządu Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki. 

WWiieerrzzyymmyy zzaatteemm,, żżee oobbaa zzwwiiąązzkkii
ppcchhnniiee ppaann zzddeeccyyddoowwaanniiee nnaa nnoowwee ttoorryy.. 

R o z m a w i a ł  M A C I E J  P E T R U C Z E N K O

Po trzytygodniowej letniej
przerwie służewiecki tor
na powrót odżyje inaugu-
rując w sobotę 23 lipca
drugą część sezonu wyści-
gowego 2016. W progra-
mie mityngu zaplanowa-
no rozegranie aż 19 go-
nitw, gwoździem dwud-
niówki będą Derby dla ko-
ni arabskich czystej krwi.  

Derby arabskie rozgrywane są
na dystansie 3000 m (niedziela,
godz. 17.15). W gonitwie mogą
uczestniczyć czteroletnie araby
wpisane do Polskiej Księgi Stad-

nej  (PASB). Zgłoszonych zostało
11 klaczy i ogierów, z których wy-
nikami wyróżnia się trenowany
od maja przez Kamilę Urbańczyk
ogier Mogadiusz (poprzednio w
stajni Andrzeja Walickiego). Do
miejsc na podium pretendują
również Ofirka Fata, Poryw i Ho-
racy, ten ostatni tylko na nośnym
torze. Natomiast Poryw, który jest
po francuskim ogierze Nougatin,
może mieć kłopoty z tak długim
dystansem. “Czarnym koniem”
wyścigu może okazać się niedoce-
niana, dysponująca znakomitym
“papierem” Muhfuza Fata, kole-

żanka ze stajni Ofirki. Równie
cennym rodowodem legitymuje
się Elbahir, który w odróżnieniu
od Porywa powinien “trzymać”
dystans. Jan Głowacki, właściciel
i trener ogiera, pokazał w prze-
szłości, że jak ma dobrego konia,
to potrafi znakomicie przygoto-
wać go do najważniejszych wyści-
gów w sezonie. Najmniejsze szan-
se zaistnienia w Derby mają Oki-
ma, Eryvan, Gerhard, Terrior i Es-
tarion, który prawdopodobnie
będzie liderem dla Muhfuzy Faty.

Podczas zbliżającej się dwud-
niówki nie powinno zabraknąć

emocji także w innych goni-
twach. Ekscytująco zapowiada
się rywalizacja w nagrodzie Fi-
garo (2400 m, niedziela), w któ-
rej zmierzą się czteroletnie i star-
sze konie arabskie czystej krwi.
Będzie to dla większości uczest-
ników ostatnia ważna próba
przed prestiżową Nagrodą Euro-
py rozgrywaną w ramach Dnia
Arabskiego pod patronatem
szejka ze Zjednoczonych Emi-
ratów Arabskich (21 sierpnia).
W gonitwie Figaro zmierzy się
cr?me de la cr?me polskich ko-
ni czystej krwi i typowanie zwy-
cięzcy tego wyścigu to klasyczne
wróżenie z fusów, bowiem na
wygraną może liczyć dosłownie
każdy z zapisanych arabów. Tef-
kir będzie groźny na nośnym to-
rze, na miękkim jego szanse spa-
dają, w odróżnieniu od silnych
Szakura i Ussama de Carrere.
Ciekawi występ dysponującego
piorunującym finiszem Allady-
na, któremu nie ułożył się po-
przedni wyścig. Nieudany ostat-
ni start ma na koncie również
Mufid, ale nie należy zapomi-
nać, że jest to ubiegłoroczny wi-
cederbista, który nosi w sobie
olbrzymi potencjał wyścigowy.
Arash po serii niespodziewa-
nych porażek wyraźnie odzy-
skał wigor i z pewnością łatwo
nie odda pola. A jest jeszcze de-
biutujący na Służewcu francu-

skiego chowu ogier Cakouet de
Bozouls, który we Francji ścigał
się w gonitwach z pulami na-
gród od 25 do 50 tys. euro, co
jest znakomitą wizytówką pod-
opiecznego trenera Macieja Jo-
dłowskiego.     

W sobotę i niedzielę rozegra-
nych zostanie kilka imiennych i

bardzo ciekawych wyścigów dla
folblutów – nagrody Demon Clu-
ba (2000 m), Dorpata (1200 m),
Syreny (1400 m) oraz Próbna
(1200 m) dla dwulatków. Warto
więc odwiedzić w weekend za-
bytkowy służewiecki hipodrom. 

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

Druga odsłona sezonu wyścigowego na Służewcu

Muhfuza Fata w roli czarnego konia?

Nasze Typy
SSoobboottaa
GGoonn.. II:: Masterpower, Nadworna, Baritone, Neo
GGoonn.. IIII:: Razyana, Bush Brave, Fuengirola
GGoonn.. IIIIII:: Staight Away, Bronislav, Kokshe,

Emperor Ajeez
GGoonn.. IIVV:: Piemont, Jagienka, Dżumandi, Spar
GGoonn.. VV:: Jafeel Athbah, Shadwan Al Khalediah, Sandor, Via Ver-

di Kossack
GGoonn:: VVII:: Monterey, Lafayett, Dunayka, Indidzi
GGoonn.. VVIIII:: Haneczka, Węgrzyn, Paliusz, Wadi Kahil
GGoonn.. VVIIIIII:: Persifona, Key To Life, Dylayla, Wanilia
GGoonn.. IIXX:: Alexi, Mała Gwiazdka, Solin, Sumi

Niedziela
GGoonn.. II:: Commander Hall, Novitor, Suo, Newman
GGoonn.. IIII:: Jaser, Wazir du Penjshir
GGoonn.. IIIIII:: Emirah, Sainta Rosa, De Longa, Piratka
GGoonn.. IIVV:: Nikus, Barselona, Szamet, Infigenia
GGoonn.. VV:: Elmuna, Hanouh, Haris, Ernest
GGoonn.. VVII:: Excalibur, Gared, Baahy, Hammamet
GGoonn.. VVIIII:: Ofirka Fata, Mogadiusz, Elbahir, Muhfuza Fata
GGoonn.. VVIIIIII:: Samba Pa Ti, Albaicin, Definition, Karen
GGoonn.. IIXX:: Cokouet de Bozouls, Alladyn, Tefkir, Mufid
GGoonn.. XX:: Novelina, Królowa Grodu, Defar, Cheri-Cheri  

CCzzyy AAllllaaddyynn ((nnrr 22)) zzddoołłaa wwyykkoorrzzyyssttaaćć ww nnaaggrrooddzziiee FFiiggaarroo sswwóójj 
ppiioorruunnuujjąąccyy ffiinniisszz??

TTOOMMAASSZZ MMAAJJEEWWSSKKII (AZS AWF Warszawa), ur. 30 sierpnia 1981 w Nasielsku; 2,03 m, 145 kg. Wychował się w pod-
ciechanowskiej wsi Słończewo. Absolwent wydziału nauk historycznych i społecznych (politologia) Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dwukrotny mistrz olimpijski (Pekin 2008, Londyn 2012) i rekordzista Pol-
ski (21,95 m) w pchnięciu kulą. Mistrz Europy 2010. W 2008 zajął trzecie miejsce w Plebiscycie „Przeglądu Sportowe-
go” na 10 Najlepszych Sportowców Polski, a w 2012 – drugie (za Justyną Kowalczyk). 

Wraz z żoną Anną (trenerem siatkówki) i synem Mikołajem mieszka na Ursynowie. 

ŻŻyycczzyymmyy TToommaasszzoowwii MMaajjeewwsskkiieemmuu 
mmeeddaalluu ww RRiioo
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ALE SZYBKA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668-681-911

POŻYCZKA do 25 000 zł, 
Tel. 663-271-508

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

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

DREWNO opałowe 
i kominkowe, 602-77-03-61

OLCHA, 602-77-03-61
SKUP książek, dojazd, 

509-548-582

ZASILACZE do laptopów.
Naprawa-Sprzedaż

Centrum Serwisowe, 
ul. Meander 2A, 

tel. 22 649-68-43, 
668-108-222

FIZYKA, MATEMATYKA,
pedagog, 609-41-66-65

MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

matury poprawkowe, skutecznie,
+48 605-783-233

BEZPOŚREDNIO działka
budowlana 1500 m2, gmina
Prażmów, pow. Piaseczno. 
55 zł/m2. Tel. 604-823-665

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602-77-03-61

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

“Van Der Zal” 
pilnie i okazyjnie 
sprzeda tematy:.

Pełną ofertę wraz ze
zdjęciami otrzymasz 

drogą mailową.
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net

Apartamenty:
!Warszawa-Kabaty, ul. Jerzego

Zaruby, 5 pokoi o pow. 127 m2, 
V p. winda, 2000 r. bud., duży 54
m2 taras, piwnica i garaż w cenie.
Zdjęcia i plan apartamentu drogą
mailową. Klimatyczne mieszkanie
w pięknej, cichej okolicy, 300 m od
lasu, blisko metro. Apartament jak
bajka. Cena 1 mln 350 tys. zł do
niewielkich negocjacji.

!Wilanów, 91 m2, cudny ap., 
4 pok., garaż na 2 sam. + piwnica
w cenie, do wejścia, odrębna
własność lokalu, księga wieczysta.
Tylko 900 tys. zł.

!Wilanów, Branickiego, 98 m2,
III p. z windą, standard. Oś.
strzeż.,ochrona.. W cenie 2 miejsca
post. w garażu. Cena 960 tys. zł.

Mieszkania:
!Centrum, Al. Jerozolimskie,

40 m2, 1 pokojowe, świetny punkt.
Cena 460 tys. zł.

!Centrum, ul. Smolna,
mieszkanie 2-pokojowe, 55 m2,
wykończone i zrobione. 
Cena 600 tys. zł.

!Centrum, ul. Noakowskiego,
obok metra, 96 m2, 4 pokoje,
dobry standard, kamienica, I p.,
okazja - świetna cena 780 tys. zł.

!Mokotów, 4 pokoje, 80 m2,
dobry standard. Cena 720 tys. zł 
z garażem. Ochrona, nowy blok.

! Pokój z oddzielną kuchnią 
33 m2, Ip. Okęcie, ul. 17 Stycznia.
Cena 210 tys. zł. do negocjacji.

! Sadyba, 67 m2, ładne 3-pok.
mieszkanie do weścia - nie
wymaga remontu, I/IV, cegła,duży
taras, 2 piwnice i 2 miejsca
parkingowe. Okazyjna cena tylko
510 tys. zł.  

! Starówka, 2 pok. 56 m2, do
wejścia. Cena 720 tys. zł.

!Wilanów 59 m2, 2 pok. 
z garażem i komórką. 
Okazja, tylko 500 tys.zł.
Miasteczko Wilanów

Domy:
!Dom w Konstancinie

360m2/1000m działka,
starodrzew, piękny ogród, tylko 
1 mln 450 tys.zł. Do neg. Super
okazja !!!

!Dwie rezydencje z basenami,
Konstancin, Strefa A. Działka
odlotowa, starodrzew. Cena 6 mln.
i 6 mln.900 tys.zł. do wejścia.

! Józefosław, segment 200/400
m2, stan deweloperski, tylko 
730 tys. zł.

!Mokotów, super okazja!!.
Segment narożny z ogródkiem.
Operat szacunkowy na 3 mln. zł.
Cena tylko 1 mln 100 tys. zł.

!Nowa Iwiczna,
280m2/1000m2, dobry standard.
Cisza, spokój, w okolicy ładne
domy.

! Piaseczno okolice, dom 200
m2/1000m2, po kapitalnym
remoncie, dobry standard i dobra
cena - 890 tys.zł, Cisza, spokój.

Działki:
!Gmina Żabia Wola, działka

2300 m2 w otulinie lasu, z domem
ok. 100 m2 z 1997 r. Super cena
tylko 390 tys. zł.

!Komorów, działka 1550 m2.
Cena 1 200 tys.zł. Najpiękniejsza
część Komorowa. Działka pod
rezydencję. Okazja - cena do
negocjacji.

!Konstancin działka, strefa A,
3000 m2, starodrzew, piękna w
otoczeniu rezydencji, dobra cena 
2 200 tys. zł.

! Piaseczno, działka bud. pod
mieszkaniówkę, 4 ha, 50 tys.PUM.
Cena 15 mln. zł do negocjacji.

!Żabia Wola - 10140 m2 działki
gruntu podzielone na 3 działki
budowlane: 2 x 3000 m2 i 1 x 4140
m2. Media: woda gminna, prąd,
telefon, własna oczyszczalnia
ścieków. Bez gazu. Działki w
otulinie lasu. Cena 60 zł za 1 m2 do
negocjacji.

Lokale handlowe:
!Do wynajęcia lokal 92 m2,

rondo Wiatraczna, z witrynami na
każdą działalność. Cena 10 000 zł
netto + VAT.

!Kupię lokale handlowe,
najchętniej z najemcami, cała
Warszawa

! Saska Kępa, lokal 95 m2,  ze
stabilnym, sieciowym najemcą.
Cena 1 mln 200 tys. zł + VAT.
Dobra stopa zwrotu.

!WSPANIAŁY lokal 50 m2 w
wysokim standardzie na każdą
działalność. Stan idealny. Obecnie
w lokalu gabinet dentystyczny z
pełnym wyposażeniem. 
Cena 450 tys. z garażem. .
Rewelacyjny punkt tuż 
obok stacji Metro Stokłosy, 
601-720-840

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 
pilnie szuka 

dla swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,

rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej

części Warszawy
(Konstancin, Piaseczno i okolice,

Sadyba, Wilanów, Mokotów, 
Stegny, Ursynów, itd.). 

Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, 
trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601-720-840,
www.vanderzal.oferty.net

LEKARZA internistę
medycyny pracy, 

SPRZĄTACZKĘ, pielęgniarkę
- do przychodni, 

605-440-831; 
609-373-582; 
22 651-70-75

MECHANIKA samochodowego
zatrudnię, 602-424-774

RESTAURACJA sushi w
Konstancinie zatrudni kelnerkę/-a,
504-581-354

ZATRUDNIĘ kierowcę 
kat. B oraz C. 
Praca w Warszawie, 
664-417-724

NIEPUBLICZNE Przedszkole na
Ursynowie zatrudni osobę do
sprzątania, 601-30-72-27

MAZURY 7 dni 
od 540 zł z wyżywieniem,
jezioro, las, kameralnie. 

Tel. 89 621-17-80
www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875
BEZPYŁOWE cyklinowanie,

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINOWANIE, 667-619-662
DACHY - pokrycia, naprawy,

502-473-605
DEZYNSEKCJA, skutecznie, 

22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

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

DOMOFONY, 603-375-875

HYDRAULIKA, remonty, 
602-651-211

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

602-301-214

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, FLYCOM, 

Pasaż Ursynowski 9, 
tel. 22 644-26-05, 

601-737-777

MALARSKIE, tapetowanie, 
607-775-259

MALOWANIE, gładź, 
505-73-58-27

MALOWANIE mieszkań, 
605-083-202

MALOWANIE, referencje, 
722-920-650

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

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

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

502-288-514

PROFESJONALNE 
czyszczenie i pranie dywanów 

i wykładzin, 501-053-855,
www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTOWO-budowlane,
ogrodzenia, 513-137-581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

USŁUGI mini koparką -
ładowarką, 517-477-531

ROLETY, plisy,
moskitiery,żaluzje, producent,
602-380-218

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

ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601-36-22-82

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

UKŁADANIE kostki brukowej,
517-477-531

WIERCENIE, KARNISZE, 
itp. 608-303-530

WYLEWKI agregatem, 
668-327-588

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

DIETA HERBALIFE, 
gwarancja, 

konsultant  Michał Łuczyński 
601-313-313
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Urząd Skarbowy 2 2  8 4  8 6  1 5 1
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
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Jak prJak pr zzed ted t yygodniemgodniem
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje KKrryyssttjjaann PPuuttkkiieewwiicczz
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

WWaarrsszzaawwsskkaa SSzzkkoołłaa 
MMuuzzyycczznnaa

Al. KEN 36 lok. 126, Gale-
ria Ursynów

www.muzyczna.art.pl
Trwa rekrutacja na rok

szkolny 2016/2017. Upraw-
nienia szkoły publicznej, 6 lat
nauki, zajęcia po południu.
Największa społeczna szkoła
w Polsce.

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

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 
wwwwww..ddoommsszzttuukkii..aarrtt..ppll

Warsztaty muzyczne „Bęb-
nij ile sił” - 4-27 lipca, ponie-
działki i środy, w godzinach
10.00-11.00 i 11.15-12.15. Na-
uka gry na bębnach afrykań-
skich djembe, a przy okazji po-
znawanie kultury Afryki,
głównie piosenek i bajek dla
dzieci. Warsztaty bębniarskie
uczą współpracy w zespole,
wyrabiają słuch muzyczny i
poczucie rytmu. Zawierają też
proste ćwiczenia ruchowe.

Uczestnictwo we wszyst-
kich warsztatach jest bezpłat-
ne. Zapisy prowadzi sekreta-
riat Domu Sztuki. Ilość miejsc
na warsztatach plastycznych i
muzycznych jest ograniczona. 

VAGABUNDUS
NNiieeddzziieellaa 2244..0077..22001166 ((LLaa-

ssyy ŁŁoocchhoowwsskkiiee))
Wycieczka rowerowa na

trasie Urle - Loretto (sanktu-
arium Matki Bożej Loretań-
skiej) - Świniotop - Łazy -
Gwizdały - Łochów - Łojki -
Brzóza - Szynkarzyzna - Sa-
downe - PKP Sadowne - Mro-
zowa Wola - Topór - PKP To-
pór (ok. 55 km)

Wyjazd pociągiem KM
19709 z W-wy Wileńskiej o
8:30. Przyjazd do Urli o 9:39.
Zbiórka na stacji Urle po przy-
jeździe pociągu.

Powrót pociągiem KM ze
stacji Topór w godzinach po-
południowych.

PPrroowwaaddzzii:: Wanda Myśli-
wiec (e-mail: wandamysli-
wiec@onet.eu)

Włamywał się do piwnic
Dwanaście zarzutów kradzie-

ży z włamaniem i trzy zarzuty
usiłowania włamania do piw-
nic usłyszał zatrzymany przez
policjantów z mokotowskiej ko-
mendy 18-latek. 

Mężczyzna wpadł w ręce
mundurowych w bloku, w któ-
rym doszło do jednego z prze-
stępstw. Okazało się, że ma ich na
swoim koncie znacznie więcej.

Mundurowi zostali wezwani
do bloku na terenie dzielnicy,
gdzie doszło do włamania. Z
przekazanych informacji wyni-
kało, że ktoś dostał się do trzech
piwnic oraz uszkodził zamek w
drzwiach prowadzących do in-
nych pomieszczeń. Funkcjona-

riusze jakiś czas potem zauważy-
li na klatce schodowej budynku
mężczyznę ,a z ich informacji
wynikało, że osoba ta może mieć
związek z tymi zdarzeniami.

Policjanci zatrzymali 18-latka.
W tym czasie druga z załóg poli-
cyjnych ustaliła właściciela jed-
nej z piwnic, który ocenił wartość
powstałych strat na kwotę 5000
złotych. Dzięki pracy operacyj-
nej i dochodzeniowo-śledczej po-
licjantów zwalczających przestęp-
czość przeciwko mieniu okazało
się, że zatrzymany mężczyzna
ma nie tylko związek z tym wła-
maniem, ale jest również podej-
rzany o podobne przestępstwa.

Z informacji policjantów wyni-
ka, że przez ostatni miesiąc Mate-
usz W. włamał się co najmniej do
dwunastu piwnic. Jego łupem
padły głównie rowery oraz elek-
tronarzędzia. 18-latek na tym eta-
pie postępowania usłyszał 12 za-
rzutów kradzieży z włamaniem i
trzy zarzuty usiłowania włama-
nia. Mężczyzna do zarzucanych
czynów się przyznał. Za włama-
nie grozi kara do 10 lat więzienia.

Złodziej rowerów
Działania policjantów z Mo-

kotowa doprowadziły do za-

trzymania mężczyzny, który ma
na swoim koncie co najmniej
10 kradzieży rowerów. Mężczy-
zna od maja do lipca kradł jed-
noślady z terenu dzielnicy. Przy-
znał się do zarzucanych czynów
i usłyszał zarzuty kradzieży. Te-
raz grozi mu do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

Mokotowscy policjanci od kil-
ku tygodni pracowali nad usta-
leniem tożsamości sprawcy kra-
dzieży rowerów do których do-
chodziło w różnych miejscach
dzielnicy Mokotowa. Podejrze-
wali, że to 25-letni Mariusz D.
dopuścił się większości tych czy-
nów. Pozostawało namierzenie
mężczyzny i zatrzymanie go.
Mokotowscy kryminalni usta-
lili, że pozostający w ich zainte-
resowaniu mężczyzna przeby-
wa w rejonie ulicy Puławskiej.  

Zebrany w sprawie materiał
dowodowy pozwolił na przed-
stawienie mężczyźnie łącznie
10 zarzutów kradzieży rowe-
rów. 25-latek czynów tych do-
puścił się w okresie recydywy.
Wkrótce o wysokości kary zade-
cyduje sąd. Mężczyzna kradł ro-
wery z garaży i wózkowni, kla-
tek schodowych i przypiętych
do stojaków zewnętrznych.
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