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O ursynowskim bazarku 
w nowej wersji
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J eśli już mamy mówić o ewi-
dentnym rozwodnieniu te-
matu w naszej okolicy, to naj-

lepszym przykładem wydaje się wę-
zeł komunikacyjny „Marynarska”.
Jest to splot wyjątkowo ważnych
arterii w bezpośrednim rejonie mię-
dzynarodowego portu lotniczego,
biurowego zagłębia zwanego Mor-
dorem oraz potężnej aglomeracji
mieszkaniowej, jaką pozostaje Ur-
synów. No i co kilka miesięcy owe
arterie zalewa woda, kierowców
natomiast zalewa krew, bo nikt
przecież nie porusza się na co dzień
amfibią. Momentami można się
zastanawiać, czy jest to naprawdę
węzeł komunikacyjny, czy węzeł
gordyjski, do którego przecięcia
trzeba wezwać jakiegoś nowego
Aleksandra Macedońskiego. 

N a razie wzywa się wciąż do
raportu przedstawicieli
Głównej Dyrekcji Dróg

Krajowych i Autostrad. Bo prze-
cież chodzi o fragment Południowej
Obwodnicy Warszawy z jej rozlicz-
nymi odgałęzieniami. Czy GDD-
KiA również w tym wypadku po-
wierzyła  zrealizowanie newral-
gicznej inwestycji jakiemuś fusze-
rowi? Podobno inwestycja w tak
ważnym miejscu pochłonęła aż mi-
liard złotych, ale wciąż nie wiado-
mo kto jest odpowiedzialny za brak
właściwego odprowadzenia wody.
Takie zalania, jakich w ciągu mi-
nionych kilku miesięcy na węźle

Marynarska było już trzy, można
porównać z tym, co się działo nie-
dawno w kilku miastach na Flo-
rydzie, gdzie woda, owszem, po-
płynęła ulicami, tylko że powodem
była wysoka fala na oceanie, wy-
wołana przez Irmę – jeden z najsil-
niejszych huraganów w historii.
Warszawa akurat nie leży nad oce-
anem, a mimo to jest wciąż zalewa-
na, jakby to nie Wisła sączyła się
przez miasto, lecz Atlantyk. 

No cóż, korzystając z funduszy
unijnych zdobywamy się na
potężne inwestycje w skali

całego kraju, tylko że z ich realizacją
są bezustanne kłopoty. Zaczęły się
one już po wybudowaniu tzw. Auto-
strady Wielkopolskiej, którą od za-
rania trzeba wciąż naprawiać. Po-
tem mieliśmy autostradowe szaleń-
stwo w obliczu piłkarskich mi-
strzostw Europy 2012 i całą serię re-
alizacyjnych zawałek, a na dodatek
zator płatniczy z winy państwa, któ-
ry doprowadził do bankructwa wie-
lu podwykonawców. Nikt się wtedy
nad tymi prywatnymi firmami nie
litował, a największy mądrala w
gronie polskich ekonomistów – prof.
Leszek Balcerowicz – wzruszył tylko,
jak pamiętam,  ramionami, pod-
kreślając, że owi podwykonawcy sa-
mi sobie winni, bo wiedzieli, że ryzy-
kują, dostarczając niezbędne mate-
riały bez gwarancji uzyskania za-
płaty. Dobre sobie, prywaciarze liczy-
li właśnie, że kto jak kto, ale pań-
stwowy wykonawca na pewno im
zapłaci... Gdyby szanowny pan pro-
fesor, nauczony przez Amerykanów
liberalizmu rynkowego, choć raz w
życiu sam spróbował poprowadzić
przedsiębiorstwo, może by śpiewał
całkiem inaczej. 

K ilka dni temu do prowadzo-
nej bodaj w radiu TOK FM
dyskusji nad zagospodaro-

waniem Warszawy włączył się jakiś

rozsądny słuchacz, który słusznie
zauważył, że brak racjonalności w
tym zagospodarowywaniu bierze
się głównie stąd, iż za projektowanie
stołecznej urbanizacji – zamiast in-
żynierów – biorą się politycy. W efek-
cie ich nieskoordynowanej działalno-
ści mamy rozwój miasta na zasa-
dzie: każdy wuj na swój strój. I tak
Bogiem a prawdą nikt nad całością
nie panuje. Bodaj najbardziej dobit-
nym dowodem tolerowania, a nawet
kreowania chaosu stała się z jednej
strony tak zwana dzika reprywaty-
zacja, z drugiej zaś – jakby zupełnie
niekontrolowana deweloperka. 

S zczątkowe, jakże często
spóźnione plany zagospo-
darowania przestrzennego

pozwalają budować biurowce i
apartamentowce na zasadzie „hu-
laj dusza, piekła nie ma”. Ilekroć
słyszę, że władze miasta „muszą”
w określonej sytuacji prawnej dać
pozwolenie na budowę, to mi się
nóż w kieszeni otwiera. Proszę zaj-
rzeć do wspomnianego Mordoru,
w rejon Domaniewskiej, Kon-
struktorskiej, Postępu. Tam wciąż
wtyka się kolejne plomby biurowe,
nie bacząc na problemy z dojaz-
dem i parkowaniem. Dawny Słu-
żewiec Przemysłowy, ziejący na
ogół pustą przestrzenią, zamienił
się w biurowe mrowisko. Gdybyż
takie powstało na przykład obok
stacji metra Wilanowska, to ro-
zumiem. 

A le nie w ślepym zaułku, koń-
czącym się na wąskiej ulicz-
ce Suwak.O tym, że miasto

musi wydawać warunki zabudowy
pani prezydent Hanna Gronkiewi-
cz-Waltz mówiła wielokrotnie, tłu-
macząc, że jest niejako w sytuacji
bez wyjścia. Tak samo uzasadniała
konieczność reprywatyzacyjnych
zwrotów względnie wypłaty odszko-
dowań. No  i co? Nagle sama przej-
rzała na oczy i rozpędziła na cztery
wiatry Biuro Gospodarki Nierucho-
mościami, które wsadziło ją jako
decydentkę już nie na jedną, ale na
tysiąc min. Ale tak to jest, gdy się po-
lega na prawie oderwanym od ży-
cia. Co najgorsze, nie wszystkie re-
prywatyzacyjne gafy da się napra-

wić, a skompensowanie wszystkich
strat w majątku miasta, wynikłych
z radosnej działalności pana dyrek-
tora Marcina Bajki i spółki – wyda-
je się po prostu niemożliwe. 

W spomniany radiosłu-
chacz, słusznie krytyku-
jący szarogęszenie się w

mieście polityków, przypomniał,
jakim błogosławieństwem dla War-
szawy były rządy sprawującego
funkcję prezydenta w latach 1875-
1992, „ruskiego” skądinąd gene-
rała Sokratesa Starynkiewicza.
Ten mądry i pełen szlachetnych in-
tencji Rosjanin przestawił miasto
na tory nowoczesności, zapewnia-
jąc mu służącą w znacznej mierze
do dzisiaj infrastrukturę, a przede
wszystkim system wodociągów i
kanalizacji, autoryzowany przez
znamienity ród inżynierski Lin-
dleyów, który wcześniej zbudował
podobne urządzenia w Hamburgu,
Frankfurcie nad Menem, Kolonii,
Lipsku, Düsseldorfie, Szczecinie. 

Starynkiewicz zadbał o miej-
ską zieleń i komunikację
zbiorową (tramwaje konne),

wprowadził oświetlenie gazowe i
wiele innych dobrodziejstw, wyda-
jąc na część inwestycji nawet wła-
sny majątek. Hanna Gronkiewi-
cz-Waltz mogłaby w tym ostatnim
aspekcie pójść w jego ślady i po-
prosić swojego męża, żeby pienią-
dze, jakie uzyskał najpierw w dro-
dze faktycznie bezprawnego spad-
kobrania, a następnie sprzedaży
kamienicy przy ul. Noakowskiego
16 – przeznaczył na szlachetny cel
dofinansowania w mieście jakiejś
drobnej inwestycji. Jak wynika bo-
wiem z oficjalnych enuncjacji, do-
robił się wszak – być może nieświa-
domie – na mieniu kradzionym. 

M a c i e j  P e t r u c z e n k o
P A S S M I TA

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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PPAASSSSAA:: GGrraattuulluujjeemmyy wwyybboorruu,, dduużżoo zzaaddaańń pprrzzeedd
PPaanneemm,, aa wwyybboorryy jjuużż zzaa ppaasseemm.. CCzzyy ww ttaakkiimm cczzaa-
ssiiee uuddaa ssiięę rreeaallnniiee ccoośś jjeesszzcczzee zzrreeaalliizzoowwaaćć ddllaa
mmiieesszzkkaańńccóóww??

AANNTTOONNII PPOOMMIIAANNOOWWSSKKII:: Wierzę, że tak. W
przyszłym miesiącu Rada Warszawy będzie
uchwalała budżet na rok 2018, zatem nic nie jest
jeszcze przekreślone. Chcę ten najbliższy miesiąc
wykorzystać właśnie na wywalczenie jak najwięk-
szych środków dla Ursynowa, a potem zająć się ich
efektywnym wykorzystaniem. Wiem, że jest to
duże wyzwanie, ale jestem na nie gotów.

OO jjaakkiiee ddookkłłaaddnniiee śśrrooddkkii bbęęddzziiee PPaann zzaabbiieeggaałł??
Jak największe! Przede wszystkim będę się kie-

rował obietnicami, jakie 3 lata temu wraz z Inicja-
tywą Mieszkańców Ursynowa (IMU) złożyliśmy
mieszkańcom. Jednym z moich priorytetów jest
bezpieczeństwo drogowe, od lat – z sukcesami –
walczę m. in. o doświetlenie ursynowskich przejść
dla pieszych. Kolejną sprawą jest park nad POW
oraz modernizacja ul. Płaskowickiej po zakończe-
niu budowy tunelu. W obecnym planie ta ulica zo-
stanie przywrócona do stanu obecnego, co jest
kuriozalne. Marzy mi się też sala szermiercza przy
Szkole Podstawowej nr 340 na ul. Lokajskiego.

AA jjaakk ttoo ssiięę ww ooggóóllee ssttaałłoo,, żżee zzoossttaałł PPaann nnoommiinnoo-
wwaannyy nnaa wwiicceebbuurrmmiissttrrzzaa??

Jestem współzałożycielem i prezesem Inicjaty-
wy Mieszkańców Ursynowa, jedynego całkowi-
cie oddolnego stowarzyszenia lokalnego w na-
szym dzielnicowym samorządzie. Od dawna
chciałem działać na rzecz Ursynowa, bo spędziłem
tu ponad połowę życia i uwielbiam naszą dzielni-
cę. Jednak nie przekonało mnie żadne istniejące
ugrupowanie, bo skupiały się one na polityce, a nie
działaniu dla mieszkańców. Na szczęście znala-
złem grupę osób podobnie myślących, z którymi
na początku 2014 roku założyliśmy IMU. Następ-
nie wystartowaliśmy w jesiennych wyborach sa-
morządowych i udało się wprowadzić do Rady
Dzielnicy naszych reprezentantów.

NNaa kkoonniieecc ssppyyttaamm –– jjaakk wwrraażżeenniiaa zz ppiieerrwwsszzeeggoo
ddnniiaa uurrzzęęddoowwaanniiaa??

Świetne! Czeka mnie ogrom pracy, ale działal-
ność na rzecz Ursynowa sprawia mi ogromną sa-
tysfakcję! Planuję rozmawiać z mieszkańcami,
aby realnie poznać problemy, z jakimi się boryka-
ją. Zachęcam także wszystkich do kontaktu, chęt-
nie pochylę się nad każdym lokalnym tematem.
Uważam, że przedstawiciele władz samorządo-
wych powinni słuchać mieszkańców, bo z okien
Urzędu Dzielnicy nie widać wszystkich istotnych
spraw.

R o z m a w i a ł  –  R a f a ł  K o s

We wtorek 19 września odbyła się długo
wyczekiwana Sesja Rady Dzielnicy Ursy-
nów. Od strony formalnej była to kontynu-
acja sesji nadzwyczajnej z 19 kwietnia tego
roku. Na początku posiedzenia koleżanki i
koledzy z opozycji złożyli kolejny wniosek o
odwołanie Przewodniczącej Rady. 

Zgodnie ze statutem taki wniosek może być
rozpatrzony dopiero na kolejnej sesji po tej, na
której został złożony. Ciekawostka polega na tym,
że kolejna sesja wraz z porządkiem obrad zosta-
ła ogłoszona przed zgłoszeniem wniosku tak, więc
siłą rzeczy nie mógł on się tam znaleźć. Rozstrzy-
gnięcie tej kwestii poznamy na sesji już w najbliż-
szy wtorek. Następnie przeszliśmy do realizacji
porządku obrad. Jego głównym punktem było

uzupełnienie wakatu w Zarządzie dzielnicy po
rezygnacji reprezentującego Inicjatywę Miesz-
kańców Ursynowa Wojciecha Matyjasiaka (obec-
nie wiceburmistrza na Śródmieściu). 

I tak na przypadające na podstawie umowy ko-
alicyjnej miejsce w zarządzie Inicjatywa zgłosiła
swojego prezesa Antoniego Pomianowskiego. To
warszawiak od pokoleń, z wykształcenia socjo-
log specjalizujący się w tematyce samorządu lokal-
nego, dotychczas specjalista w poważnej organi-
zacji międzynarodowej. Przez wiele lat, jako przed-
siębiorca, zajmował się organizacją wydarzeń kul-
turalnych i artystycznych. Studiował w Słowenii
oraz pracował w Parlamencie Europejskim w
Brukseli. Do tego zapalony społecznik i aktywny
podróżnik po różnych zakątkach świata. Głosowa-
nie, poprzedzone wystąpieniem samego zaintere-
sowanego i licznymi pytaniami ze strony radnych,
przebiegło bez zaskoczenia i przy 14 głosach „za”
oraz 9 „przeciw” koalicja uzupełniła skład Zarzą-
du. Mnie zaciekawiło, że poza głosami „za” i „prze-
ciw” pojawiły się też dwa głosy wstrzymujące się.
Być może przekonało tą dwójkę wystąpienie kan-
dydata, a być może może to sygnał, że nie wszy-
scy chcą uprawiać jałowe spory i są tacy, którzy wo-
lą się skupić na pracy dla mieszkańców. Kończąc,
chciałbym w imieniu własnym oraz moich koleża-
nek i kolegów z klubu Platformy serdecznie pogra-
tulować wyboru nowemu Wiceburmistrzowi i ży-
czyć mu udanej pracy na rzecz mieszkańców na-
szej dzielnicy. 

M i c h a ł  M a t e j k a
W i c e p r z e w o d n i c z ą c y  

R a d y  D z i e l n i c y  
P l a t f o r m a  O b y w a t e l s k a

Powalczę o jak największe 
środki dla dzielnicy

Rozmawiamy z nowym wiceburmistrzem Ursynowa Antonim Pomianowskim

Zdaniem radnego

Antoni Pomianowski to jest ktoś!

Inauguracja Roku Kulturalnego

Atrakcje jak z rogu obfitości
Na Ursynowie drugi ty-
dzień września upłynął
pod hasłem KULTURA. Z
racji trwającego jubile-
uszu 40-lecia naszej dziel-
nicy tegoroczna Inaugura-
cja Roku Kulturalnego
szczególnie obfitowała w
różnorodne wydarzenia
artystyczne. 

Cały tydzień od 10 do 17 wrze-
śnia wypełniły koncerty, spekta-
kle, projekcje filmowe, spotka-
nia z twórcami. Sale ursynow-
skich bibliotek, spółdzielczych
domów kultury oraz Multikina
były zazwyczaj wypełnione nie-
mal do ostatniego miejsca. Na
cześć przedsięwzięć liczba chęt-
nych kilkukrotnie przekroczyła
pojemność dostępnych sal. 

Dla miłośników muzyki kla-
sycznej, opery i baletu organi-

zatorzy przygotowali koncert
oraz dwie projekcje kinowe. 10
września w kościele pw. Wnie-
bowstąpienia Pańskiego w ra-
mach cyklicznych Koncertów na
Ursynowie wystąpiła znakomita
orkiestra Filharmonii Kameral-
nej im. W. Lutosławskiego w
Łomży pod dyrekcją Jana M. Za-
rzyckiego oraz wybitni soliści
wirtuozi: skrzypek  Jakub  Jako-
wicz  i wiolonczelista  Tomasz
Strahl. W programie koncertu,
oprócz słynnych kompozycji W.
A. Mozarta, F. Chopina i B. Bar-
tóka znalazł się także utwór
Concerto Lendinum ursynow-
skiego kompozytora prof. Sła-
womira Czarneckiego. W kolej-
nych dniach melomani mogli

podziwiać w ursynowskim Mul-
tikinie  wspaniałe inscenizacje
arcydzieł muzyki scenicznej:
opery Nabucco G. Verdiego i ba-
letu Jezioro łabędzie P. Czajkow-
skiego – retransmisje przedsta-
wień z nowojorskiej Metropoli-
tan Opera oraz moskiewskiego
Teatru Bolszoj. 

W programie Inauguracji Ro-
ku Kulturalnego nie zabrakło też
ambitnej muzyki popularnej. 15
września w Domu Kultury Imie-
lin wystąpiła grupa Oldbreakout,
złożona z muzyków legendarnej
formacji Breakout, założonej
przez Tadeusza Nalepę. Koncert,
poświęcony pamięci Nalepy, wy-
pełniły najnowsze kompozycje
blues-rockowe i stare przeboje

zespołu Breakout, m. in. kultowe
„Kiedy byłem małym chłopcem”.
Dzień później z recitalami pio-
senek wystąpili przed ursynow-
ską publicznością aktorzy Ro-
bert Moskwa z programem „Dla
Pań i Panów” w Ursynotece  i
Adrianna Biedrzyńska  z „Ada
to nie wypada” w  Natolińskim
Ośrodku Kultury. Moskwa za-
prezentował znane i lubiane pol-
skie przeboje, m. in. Wojciecha
Młynarskiego, Marka Grechuty i
zespołu Skaldowie, w nowych,
czasem zaskakujących aranża-
cjach. Wieczór z Adrianną Bie-
drzyńską, której przy fortepia-
nie towarzyszyła córka Joanna,
wypełniły piosenki m. in. Jere-
miego Przybory, Jonasza Kofty i
Agnieszki Osieckiej („Ada to nie
wypada”, „Bo we mnie jest sex”,
„Naprawdę jaka jesteś”...).

Najważniejszym wydarze-
niem muzycznym tygodnia był
jednak niewątpliwie koncert
Edyty Geppert z zespołem Va-
sie, który odbył się 14 września
w Multikinie. W programie pół-
toragodzinnego recitalu nie za-
brakło legendarnych przebojów
artystki i brawurowo wykona-
nego na zakończenie koncertu
„Kocham cię życie”. Dama pol-
skiej piosenki poetyckiej zosta-
ła owacyjnie przyjęta przez ur-
synowską publiczność, która
wypełniła salę do ostatniego
miejsca.

Dwa dni wcześniej również w
Multikinie miłośnicy sztuk pla-
stycznych mogli obejrzeć znako-
mity film dokumentalno-fabu-

larny o Leonardzie da Vincim,
zrealizowany podczas wystawy
genialnego artysty zorganizo-
wanej w Palazzo Reale w Me-
diolanie w ramach Expo 2015. Z
kolei 14 września w Galerii „U”
Domu Kultury Stokłosy odbyło
się spotkanie z malarstwem
współczesnym – wernisaż wy-
stawy Aliny Bloch „Na jedwab-
nym szlaku”, na której dobrze
znana ursynowianom artystka
zaprezentowała swoje niezwy-
kłe obrazy malowane na  jedwa-
biu naturalnym.

W programie tygodnia otwie-
rającego nowy Rok Kulturalny
nie zabrakło kameralnych spo-
tkań z twórcami. 12 września w
Ursynotece-Muzeum o swojej

książce „Alternatywy 4. Prze-
wodnik po serialu i rzeczywisto-
ści” mówił dziennikarz i scena-
rzysta Janusz Płoński. Dzień
wcześniej gośćmi Ursynoteki-M-
uzeum byli laureaci ursynow-
skich stypendiów twórczych na
rok 2017: Włodzimierz Dawido-
wicz, Jerzy Derkacz, Małgorza-
ta Jaszczołt, Marek Hucz, Alek-
sandra Klimczak, którzy opowie-
dzieli o realizowanych przez sie-
bie projektach z dziedziny plasty-
ki, upowszechniania kultury, fil-
mu i muzyki. Z kolei 15 wrze-
śnia w Wypożyczalni nr 139 na
Kabatach odbył się wieczór au-
torski Filipa Springera, który za-
prezentował swoją reporterską
książkę Miasto Archipelag.

Inaugurację Roku Kultural-
nego 2017/2018 na Ursynowie
zakończył spektakl słowno-m-

uzyczny w Teatrze Za Dalekim
w Domu Sztuki. Organizatorzy
wybrali ten dzień z uwagi na
przypadającą w nim rocznicę in-
wazji sowieckiej na Polskę w
1939 roku, albowiem przedsta-
wienie obrazuje gehennę Pola-
ków prześladowanych z rozkazu
Stalina przez NKWD. Scenariusz
powstał na kanwie wierszy Ma-
riana Jonkajtysa.  W insceniza-
cji wykorzystano multimedia:
przejmującym scenom odgry-
wanym przez sześcioosobowy
zespół aktorski towarzyszyły
materiały archiwalne – zdjęcia i
urywki kronik filmowych, wy-
świetlane na ekranie. Całość wy-
reżyserowała Jolanta Fijałkow-
ska. Na spektaklu Dom Sztuki

gościł wybitną piosenkarkę Re-
nę Rolską, która była żoną Ma-
riana Jonkajtysa.

Wszystkie wydarzenia tygo-
dnia otwierającego Rok Kultu-
ralny 2017/2018 zostały sfinan-
sowane ze środków Dzielnicy
Ursynów m. st. Warszawy. Boga-
ty i zróżnicowany program to
zapowiedź ciekawej oferty kul-
turalnej na cały rok. „Wierzę, że
Inauguracja Roku Kulturalnego
na Ursynowie to przedsmak te-
go, co przed nami czyli m. in. w
październiku Tygodnia Francu-
skiego, w listopadzie Tygodnia
Seniora i koncertów kolędo-
wych.” – zapowiada burmistrz
Robert Kempa.

N L
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„Każdy może zostać mistrzem 2017” – to hasło tego-
rocznych zajęć sportowych o nazwie Athletics Camp,
organizowanych przez Fundację Kamili Skolimow-
skiej, przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów.

21 września inauguracyjne zajęcia odbędą się w Arenie Ursynów.
Weźmie w nich udział 250 dzieci z warszawskich szkół podstawo-
wych. Ich trenerami będą utytułowani polscy lekkoatleci – Tomasz
Majewski i Joanna Fiodorow.

Celem zajęć jest promocja lekkiej atletyki wśród dzieci i pokaza-
nie, że żeby zostać „Kamilą”,  „Tomkiem” lub „Joanną”, osiągnąć suk-
ces sportowy, nie wystarczy talent, ale potrzebne są treningi spor-
towe, mentalne, jak również odpowiednia dieta. 

W tym roku impreza skierowana jest do uczniów klas 4-7. W
Warszawie uczestnicy będą mieli możliwość treningu z wykwalifi-
kowanymi trenerami oraz spotkania z utytułowanymi polskimi
lekkoatletami.  Dzięki zajęciom prowadzonym przez dietetyków do-
wiedzą się np. jak wygląda właściwy posiłek młodego człowieka oraz
w jaki sposób odpowiednio motywować się do treningów.  Po czę-
ści teoretycznej uczestników czeka spotkanie z zumbą, które będzie
pełniło rolę treningu ogólnorozwojowego. 

Pod okiem trenerów i lekkoatletów dzieci będą mogły spróbować
swoich sił w pięciu najpopularniejszych konkurencjach lekkoatle-
tycznych: rzucie młotem, rzucie dyskiem, pchnięciu kulą, biegach
i biegach przez płotki. Nie zabraknie również konkursów, quizów
i zajęć integracyjnych, których scenariusz oparty będzie na podsta-
wie życiorysu Kamili Skolimowskiej.

W czasie sobotniej potańcówki w Parku im. Jana Pawła II, oficjalne podzię-
kowania i listy gratulacyjne wręczyli autorom zwycięskich projektów i
członkom Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego – burmistrz Ursynowa Ro-
bert Kempa i zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

Szczególne podziękowania złożyli burmistrzowie projektodawcom, dzięki którym w
czerwcowym głosowaniu mieszańcy mogli wybierać spośród wielu różnorodnych propozy-
cji. Zakończona IV edycja Budżetu Partycypacyjnego okazała się rekordową ze względu na
największą do tej pory kwotę wydzieloną z budżetu dzielnicy – 6 300 000 zł, najwięcej zgło-
szonych projektów - 209, najwięcej zwycięskich projektów - 58. Pomysłowość i dążenie do
ulepszania najbliższego otoczenia to cechy osób czynnie zaangażowanych w proces ursynow-
skiej partycypacji, czego najlepszym dowodem jest ponad 650 projektów zgłoszonych w cza-
sie czterech edycji.

Do szerzenia idei partycypacji przyczynił się także Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego
składający się z przedstawicieli: mieszkańców, organizacji pozarządowych, organów uchwa-
łodawczych jednostek niższego rzędu, Dzielnicowej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Dziel-
nicy, a także radnych, urzędników. 

Od grudnia ponownie będzie można składać projekty do kolejnej – V już edycji. Wcześniej,
w październiku zostanie powołany nowy Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego, który m. in.
zarekomenduje Zarządowi Dzielnicy podział kwoty wydzielonej z budżetu Ursynowa i dziel-
nicy na obszary terytorialne. 

Pomysłowy Ursynów

Oficjalne zakończenie IV edycji Budżetu Partycypacyjnego

ZZwwyycciięęssccyy pprroojjeekkttooddaawwccyy ii cczzłłoonnkkoowwiiee ZZeessppoołłuu ddss.. bbuuddżżeettuu ppaarrttyyccyyppaaccyyjjnneeggoo zz bbuurrmmiissttrrzzeemm UUrrssyynnoowwaa RRoobbeerr-
tteemm KKeemmppąą ii zzaassttęęppccąą bbuurrmmiissttrrzzaa ŁŁuukkaasszzeemm CCiioołłkkoo

Athletics Camp 2017 
w Arenie Ursynów z udziałem
gwiazd polskiej lekkoatletyki

Szpital Południowy bez 
pediatrii, rodzice walczą 

o oddział – podpisz petycję!
W szumnie zapowiadanym Szpitalu Południowym, który po-

wstaje właśnie u zbiegu ul. Pileckiego oraz Gandhi, i który miał
być lekiem na całe zło Ursynowa i Wilanowa ma zabraknąć od-
działu dziecięcego. Rodzice głośno protestują w tej sprawie i za-
chęcają do podpisywania petycji, pod którą swój podpis złożyło
już elektronicznie blisko 1300 osób, a drugie tyle podpisało się w
wersji papierowej. Zbiórka podpisów trwa do końca września.

WW wweerrssjjii ppaappiieerroowweejj ppeettyyccjjee mmoożżnnaa ppooddppiissaaćć ww nnaassttęęppuujjąąccyycchh
ppuunnkkttaacchh nnaa UUrrssyynnoowwiiee::

NNaa KKaabbaattaacchh:: kawiarnia Hocki Klocki przy ul. Wańkowicza,
sklep z obuwiem dziecięcym przy bazarku na Wąwozowej, sklep
dziecięcy przy Wąwozowej, księgarnia Stentor przy KEN,

NNaa NNaattoolliinniiee:: sklep Panie Przodem, Kawiarnia Terapeutycz-
na, Sala Labi

NNaa UUrrssyynnoowwiiee:: Słowo Daje, Sklep ABC na Końskim Jarze
PPeettyyccjjęę mmoożżnnaa rróówwnniieeżż ppooddppiissaaćć eelleekkttrroonniicczznniiee::

https://www.petycjeonline.com/odzial_dzieciecy_w_szpita-
lu_poludniowym.
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Hejt się nie udał. Samorządowe Kolegium Odwoławcze
utrzymało w mocy zasadniczą część decyzji o warun-
kach zabudowy dla czasowej lokalizacji Bazarku Na
Dołku w rejonie likwidowanej pętli autobusowej Nato-
lin Północny. 

– Naturalnie zastosujemy się do zaleceń SKO dotyczących szero-
kości frontu pawilonów, ale to sprawa prosta, techniczna. Najważ-
niejsze, że możemy wreszcie przekazać naszym klientom bardzo po-
zytywną informację. Bo codziennie pytają nas, co dalej – podkre-
śla Piotr Karczewski, prezes Stowarzyszenia Kupców.

Jeśli chodzi o Bazarek Na Dołku, od ponad roku zabiegano o zgo-
dę na jego czasową lokalizację w rejonie pętli u zbiegu ul. Płasko-
wickiej i al. KEN. Przenosiny takie poparło ponad pięć tysięcy oko-
licznych mieszkańców. Kupcy zobowiązali się zainwestować w no-
woczesne pawilony, ale niestety pojawiła się grupa lokalnych po-
lityków, którzy z hejtu wobec Bazarku uczynili sens swojego istnie-
nia. – Im chodziło tylko o to, by było o nich głośno – tłumaczy Piotr
Karczewski.

SKO oddaliło większość zarzutów co do warunków zabudowy,
które to zarzuty wniósł lokalny, kilkuosobowy komitet obrońców
zieleni, oraz ugrupowanie Nasz Ursynów. – Teraz Bazarek czeka na
ostatnie, stosowne decyzje urzędników. To od nich zależy, kiedy kup-
cy zwolnią dotychczasowy teren, który zwolnić muszą jak najszyb-
ciej, i zaproszą klientów w nowe miejsce. – Powtarzam to setny raz,
ale tego nigdy nie za mało – odparliśmy wszelkie kłamstwa politycz-
nych hejterów: nie zniszczymy zieleni w nowej lokalizacji, nie po-
dejdziemy pod okna mieszkań, nie spowodujemy zaburzeń w ko-
munikacji, bo pętla znika nie z powodu Bazarku, ale budowy Po-
łudniowej Obwodnicy Warszawy – mówi Karczewski. – Teraz liczy-
my tylko na to, że urzędnicy nie będą zwlekać z ostatnimi formal-
nościami. Zdarza się bowiem, że zapominają, iż Bazarek, to nie tyl-
ko grupa kupców, ale przede wszystkim tysiące związanych z nim
od lat klientów – dodaje. 

Kupcy od początku deklarują, że chcą być sympatycznym i uży-
tecznym sąsiadem okolicznych mieszkańców. Bazarek ulokuje się
za domem handlowym w bezpiecznej odległości od mieszkań.
Kupcy zainwestują w nowoczesne pawilony. Po zakończeniu budo-
wy Południowej Obwodnicy Warszawy Bazarek Na Dołku wróci na
swoje dawne miejsce.

Ł K

Bazarek może
być na pętli!
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PPAASSSSAA:: LLaattoo zzaa nnaammii.. CCoo ddzziiaałłoo ssiięę ww
MMuullttiikkiinniiee??

MMIICCHHAAŁŁ KKRRAAWWCCZZYYKK:: Dzięki naszej
bogatej ofercie wizyta w kinie podczas
wakacji była bez wątpienia niezwykle
ciekawa. Na srebrnym ekranie pojawi-
ły się filmy, które ściągnęły rzesze wi-
dzów w różnym wieku, o różnych gu-
stach i upodobaniach. Wystartowali-
śmy hitem „Gru, Dru i Minionki”, który
nieprzerwanie ściąga mnóstwo miesz-
kańców Ursynowa. W repertuarze ursy-
nowskiego Multikina znalazły się także
takie filmowe przeboje, jak: „Valerian i
miasto tysiąca planet”, „Dunkierka”,
„Mroczna wieża”. Miłośnicy horrorów
tłumnie wybrali się na „Annabelle: na-
rodziny zła”. Nasi widzowie mieli po-
nadto okazję uczestniczyć w pokazach
przedpremierowych. Dla najbardziej
wytrwałych kinomanów przygotowa-
liśmy maratony filmowe. Zorganizowa-
liśmy 5 projekcji filmowych w ramach
dzielnicowej akcji „Lato w mieście”. Od-
było się także kilka pokazów w ramach
budżetu partycypacyjnego. 

Po powrocie z wakacji nie próżnujemy.
Za nami liczne wydarzenia kulturalne,
które zorganizowaliśmy na zlecenie Urzę-
du Dzielnicy Ursynów. W ramach Inaugu-
racji Roku Kulturalnego 2017/2018 na
Ursynowie w Multikinie odbyły się projek-
cje filmowe: opera Nabucco, malarstwo
Leonarda da Vinci, balet Jezioro Łabę-
dzie oraz koncert gwiazdy Inauguracji –
Edyty Geppert, która w ubiegły czwartek
wraz z zespołem Vasie zaśpiewała swoje
największe przeboje. Bezpłatne karty
wstępu na te wydarzenia cieszyły się du-
żym zainteresowaniem. Kolejne tygo-
dnie to nowa porcja wydarzeń kultural-
nych – od retransmisji oper, przez świa-
towe sztuki teatralne aż po koncerty mu-
zycznych gwiazd.

DDllaa wwiieelluu mmiieesszzkkaańńccóóww wwiizzyyttaa ww
MMuullttiikkiinniiee ttoo iissttoottnnyy wwyyddaatteekk……

Wrzesień przywitaliśmy najnowszą i
bardzo atrakcyjną ofertą Multikina –
MEGAŚRODAMI. Kupując bilet w śro-
dę, płacimy jedynie 14.90 zł. To propo-
zycja idealnie skrojona dla wszystkich
kinomanów, którzy chcą oglądać filmy
w niższej cenie, bez skomplikowanych
zasad czy konieczności wysyłania SMS-
ów. Na tym jednak nie koniec. Cały czas
można skorzystać z Multiponiedział-
ków, dzięki którym za bilet do Multiki-
na widz zapłaci 15 zł, a także Bueno
Czwartków. Dzięki ofercie „Rodzina do
kina” rodzice płacą za filmy familijne ty-
le samo, co ich pociechy. Nie zapomina-
my także o osobach starszych. Wspólnie
z Urzędem Dzielnicy Ursynów oraz Ra-
dą Seniorów Dzielnicy Ursynów przygo-
towaliśmy specjalną ofertę dla ursy-
nowskich seniorów – w wakacje mogli
zakupić bilet we wtorki w promocyjnej

cenie 15 zł. Planujemy powtórzenie tej
akcji, ponieważ cieszyła się dużym za-
interesowaniem. Jest jeszcze Budżet
Partycypacyjny, dzięki któremu przez
cały rok w wybrane czwartki odbywa-
ją się „Bezpłatne seanse filmowe dla
dzieci”. W repertuarze są propozycje
zarówno dla starszych, jak i młodszych
dzieci. Wszystkie seanse wyświetlane są
bez reklam i poprzedzone są prelekcją
o charakterze edukacji filmowej, także
oprócz obejrzenia filmu dzieci zapo-
znają się z historią kina. Bezpłatne kar-
ty wstępu można otrzymać w ursynow-
skim ratuszu.

JJaakkiicchh pprreemmiieerr nniiee mmoożżnnaa pprrzzeeggaappiićć
ddoo kkoońńccaa tteeggoo rrookkuu??

Zachęcam wszystkich do wybrania
się na polskie filmy. 29 września na na-
sze ekrany wejdzie „Botoks” Patryka
Vegi. Myślę, że fani twórczości tego kon-

trowersyjnego reżysera nie zawiodą się.
Miłośnicy „Listów do M.” nie mogą prze-
gapić trzeciej części, którą będzie moż-
na zobaczyć 11 listopada. Tydzień póź-
niej pokażemy film „Najlepszy”. Scena-
riusz był inspirowany życiem Jerzego
Górskiego, który ukończył bieg śmier-
ci oraz ustanowił rekord świata w tria-
thlonowych mistrzostwach świata. Film
wyreżyserował Łukasz Palkowski – re-
żyser słynnego obrazu „Bogowie”. Już
samo to może zachęcić do obejrzenia
„Najlepszego”. Jeśli chodzi o kino świa-
towe – polecam m. in. „Blade Runner
2049” (premiera 6 października),
„Pierwszy śnieg” (premiera 13 paździer-
nika), „Morderstwo w Orient Expressie”
(premiera 24 listopada), „Gwiezdne
wojny: ostatni Jedi” (premiera 14 grud-
nia), „Paddington 2” (premiera 29
grudnia).

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy MMuullttiikkiinnaa nnaa zzbblliiżżaajjąą-
ccąą ssiięę jjeessiieeńń?? CCoo ppoozzaa pprreemmiieerraammii kkiinnoo-
wwyymmii pprrzzyyggoottoowwaałłoo ddllaa mmiieesszzkkaańńccóóww
MMuullttiikkiinnoo nnaa nnaajjbblliiżżsszzee mmiieessiiąąccee?? 

Jestem przekonany, że nasza oferta
jesienna zachwyci miłośników tzw.
kultury wysokiej. Wracamy z projek-
cjami w ramach współpracy Multikina
i National Theatre Live, The Met: Live
in HD, a także Teatru Bolszoj. Zapre-
zentujemy takie sztuki, jak: „Amade-
usz”, „Opętanie” z udziałem słynnego
amerykańskiego aktora Jude Law, „Kto
się boi Virginii Woolf”. Z cyklu „Wysta-
wa Na Ekranie” widzowie Ursynowa
będą mieli okazję przyjrzeć się twór-
czości Hieronima Boscha czy amery-
kańskich impresjonistów. Będziemy
transmitować opery: „Norma”, „Czaro-
dziejski flet”, „Anioły zagłady”. Słynny
balet Teatru Bolszoj zatańczy w spek-
taklach „Korsarz” czy „Poskromienie
złośnicy”.

Kontynuujemy także całoroczny pro-
jekt Budżetu Partycypacyjnego „Bez-
płatne seanse filmowe dla dzieci”, któ-
re odbywają się w wybrane czwartki o
godz. 18.00. Dla młodszych dzieci za-
planowaliśmy dwie projekcje: 21 wrze-
śnia „O czym szumi las”, a dwa tygodnie
później 5 października „Hokus pokus
Albercie Albertsonie”. Starsze dzieci za-
praszamy 19 października na „Nazy-
wam się Cukinia”.  

W listopadzie zapraszamy na filmy i
spektakl muzyczny w ramach „Tygo-
dnia Seniora” organizowanego przez
ursynowski ratusz. W tej chwili trwają
jeszcze uzgodnienia, jakie to będą tytu-
ły, ale już teraz mogę zapewnić, że war-
to się na nie wybrać. Jak wszystkie im-
prezy organizowane przez Urząd Dziel-
nicy Ursynów, również i te będą bez-
płatne, ale będą obowiązywały karty
wstępu dystrybuowane przez Urząd.

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę..

Wywiad z Michałem Krawczykiem, dyrektorem Multikina Ursynów

Do Multikina zawsze warto przyjść!
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„Praca”-tak brzmi tytuł te-
gorocznej wystawy Pra-
cowni Sztuki Dziecka, któ-
rą możemy podziwiać w
Galerii Działań SMB „
Imielin” od czerwca do
końca września. Uczestni-
cy wystawy, w wieku od 6
do 18 lat, w swoich  wypo-
wiedziach plastycznych
próbowali odpowiedzieć
czym jest dla nich praca. 

Galeria szczyci się wielkim do-
robkiem twórczym. Ma wielu

laureatów prestiżowych nagród.
Część studentów i absolwentów
uczelni artystycznych zaczynało
swoją drogę właśnie tutaj.

Już na samym wejściu, wysta-
wa zachwyca różnorodnością
technik jakie zastosowano. Po-
czynając od rysunku – zarówno
tego na papierze jak i na szkle
czy jedwabiu- poprzez wszelkie-
go rodzaju collage aż do glinia-
nych rzeźb i linorytu, wszystko
pokazuje ogromne zaangażowa-
nie i talent młodych twórców.

Oglądamy ekspresyjne rysunki
ołówkiem i flamastrami, kontra-
stowe zestawienia kolorów na
szkle imitujących witraż, delikat-
ne plamy batiku na jedwabiu.
Każda praca jest wykonana z be-
nedyktyńską dokładnością, bar-
dzo atrakcyjna pod względem
kompozycji i ekspresji wypowie-
dzi plastycznej. Zwraca uwagę,
że dzieła stworzone przez młod-
sze dzieci nie są w żadnym stop-
niu gorsze od prac starszych.

Tu nie ma złych prac. Wszyst-
kie są różne, ale też odznaczają się
ogromnym zasobem warsztato-
wym. Myślę, że to zasługa arty-
stek prowadzących-Ireny Mora-
czewskiej oraz Katarzyny Der-
kacz-Gajewskiej. Pod ich okiem
powstają te dzieła. Dzięki różno-
rodności prac  każdy znajdzie tu
coś dla siebie. Zdecydowanie jest
to wystawa którą warto zobaczyć,
choćby po to aby móc się przeko-
nać jak zdolni są młodzi ludzie.

Z o s i a  H a b e r - u c z e n n i c a  k l a s y
I I I  G i m n a z j u m  p r z y  S L O  n r  4

i m .  B a t a l i o n u  A K ” P a r a s o l ”

Nieprzypadkowo w Domu Sztuki SMB “Jary” Rok Kulturalny 2017/2018 rozpoczął
się 17 września. Na powitanie nowego sezonu artystycznego wybrano bowiem
spektakl odwołujący się do historycznych skojarzeń z tą datą. Chodzi oczywiście o
sowiecką napaść na Polskę w 1939 roku. 

Przedstawienie, o którym mowa - “My was zdzieś priwiezli, sztob wy podochli” , wystawione
przez Teatr Za Daleki, przypomina o tragicznych konsekwencjach agresji dla naszych rodaków,
przede wszystkim o masowych deportacjach do syberyjskich łagrów. Za podstawę scenariusza
posłużyła poezja Mariana Jonkajtysa, przejmująco recytowana lub odśpiewywana (z
akompaniamentem akordeonisty Michała Szymkiewicza) przez Joannę Cichoń, Stanisława Biczysko,
Macieja Gąsiorka, Piotra Rzymyszkiewicza i Jacka Zienkiewicza. Muzykę napisali tak znani
kompozytorzy,  jak  Czesław Majewski, Janusz Sent, Andrzej Płonczyński i Andrzej Seroczyński. W
celowo skromnej (mimo akcentu multimedialnego: projekcji zdjęć ze zbiorów Muzeum Niepodległości
w Warszawie) zaledwie kilka rekwizytów przekonująco współtworzyło atmosferę, w jakiej polscy
zesłańcy przeżywali na Syberii chwile załamania, zwątpienia, śmiertelnej grozy, ale i nadziei. Całość
wyreżyserowała Jolanta Fijałkowska, zarazem autorka scenariusza i projektantka kostiumów. Dom
Sztuki gościł na przedstawieniu znaną piosenkarkę Renę Rolską (Marian Jonkajtys był jej mężem) oraz
naczelnika Wydziału Kultury dla Dzielnicy Ursynów, która sfinansowała to inauguracyjne wydarzenie
ze swoich środków, Dariusza Sitterle. Widowisko zrobiło duże wrażenie na widzach. Publiczność
opuszczała Dom Sztuki wyraźnie poruszona. Słychać było komplementy, podziękowania. Po niektórych
twarzach spływały łzy… A B U

Aktywność fizyczna, ruch
to ważne elementy przy
zachowaniu ogólnej
sprawności. Ich wpływ
trudno przecenić. W naj-
bliższy weekend (23 i 24
września) seniorzy będą
mogli wybrać się na bez-
płatne spacery po parku
wilanowskim w ramach
akcji „60+ Kultura”. 

Jest to doskonała okazja, aby
poznać historię pałacu i miesz-
kańców otaczających go ogro-

dów. Przewidziany jest spacer
tematyczny po parku – „Ptaki
ogrodów wilanowskich”. 

Podglądanie ptaków przyno-
si wiele radości i satysfakcji, a
tamtejszy park i ogrody to miej-
sca  doskonale nadające się do
obserwacji ornitologicznych.

Można zobaczyć wiele gatun-
ków, które chętnie przebywają
w ustronnych miejscach par-
ku, oddalonego od miejskiego
gwaru. Organizatorzy zapra-
szają na wspólne obserwowa-
nie ptaków!

TTeerrmmiinn:: 23 września, godz.
10.00. 

ZZbbiióórrkkaa:: pprrzzyy ppeerrggoollii..

„Historia i symbolika pałaco-
wych wnętrz” to kolejny spacer
tematyczny. Tym razem po pa-

łacu. Zwiedzając jego najstar-
sze części pałacu, poznamy jego
historię i jego twórców: mala-
rzy, rzeźbiarzy, architektów,
oraz jego słynnego właściciela –
króla Jana III. W komnatach
królewskich znajdują się zdo-
bienia i malowidła przedstawia-

jące sceny mitologiczne. Spa-
cer po komnatach dodatkowo
uatrakcyjni dyskusja o znacze-
niu mitologicznych symboli wi-
docznych we wnętrzach wila-
nowskiego pałacu.

TTeerrmmiinn:: 24 września, godz.
15.00.

ZZbbiióórrkkaa:: w szatni pałacu.

Aby wziąć udział w zajęciach,
należy pobrać bezpłatną wej-
ściówkę w kasie muzeum. Licz-
ba miejsc jest ograniczona.

WWiięęcceejj iinnffoorrmmaaccjjii::
Biuro Rezerwacji
t: (+48) 22 5442 850

(pon.–piąt., godz. 9–16) 
m: bilety@muzeum-wi-

lanow.pl 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Czarnecki rozbrzmiał w kościele 
pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 

W ramach inauguracji Nowego Roku Kulturalnego na Ursynowie w kościele pw.
Wniebowstąpienia Pańskiego przy al. KEN 101 odbył się koncert Łomżyńskiej Or-
kiestry Kameralnej pod dyrekcją Jana M. Zarzyckiego. Kto wybrał się na koncert,
mógł wysłuchać m.in. utworów takich, jak Divertimento - M. Radziwiłła, Solo  -
T.Strachla, Eine Kleine Nachtmusik – W.A.Mozarta.

W programie nie mogło zabraknąć utworu  znanego w kraju i na świecie ursynowskiego kom-
pozytora,  Sławomira Czarneckiego. Concerto Lendinum na skrzypce, wiolonczelę i smyczki, to  je-
den z ważniejszych utworów religijnych w jego twórczości.

Sławomir Czarnecki to kompozytor, pedagog i organizator życia muzycznego. Absolwent Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, stypendysta rządu francuskiego, ukończył stu-
dia u Oliviera Messiaena w Paryżu. Obecnie wykładowca Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkie-
go w Bydgoszczy. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień na konkursach kompozytorskich. Uho-
norowany wieloma odznaczeniami państwowymi.

Koncert z pewnością na długo pozostanie w pamięci przybyłychn  gości i słuchaczy. Wysoki po-
ziom muzyczny,  energia bijąca od wszystkich wykonawców, a także ciekawie dobrany program –
mogły zadowolić najbardziej wybrednych melomanów.

B o ż e n a  W a s i u c i o n e k

Twórcze inspiracje dzieci i młodzieży

Kultura i bezpłatne spacery 
dla seniorów w Wilanowie

Inauguracja z historią w tle
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W Moskwie 23 sierpnia 1939 r. minister spraw zagra-
nicznych Rosji Wiaczesław Mołotow oraz minister
spraw zagranicznych Niemiec Joachim von Ribben-
trop podpisali tzw. pakt o nieagresji, a w rzeczywisto-
ści wstęp do podziału Europy pomiędzy te dwa pań-
stwa, co dopełnione zostało dokumentem z 28 wrze-
śnia 1939 r. 

Na mocy tego porozumienia Niemcy wyrazili zgodę na zajęcie
przez Sowietów części Polski (ok. 53% terytorium), Litwy, Łotwy,
Estonii, części Finlandii, Besarabii i części Bukowiny.

Los Polski został przesądzony. Sowieci włączyli się do wojny 17
września 1939 r., czyli w dwa dni po podpisaniu z Japonią porozu-
mienia o zawieszeniu broni.  Sowieci od 11 maja do 15 września
1939 r. toczyli z Japończykami ciężkie boje nad rzeką Chałchin-Goł
na pograniczu Mongolii i Mandżukuo. Zawarcie zawieszenia bro-
ni pozwoliło im na rozpoczęcie inwazji przeciwko Rzeczypospoli-
tej. Porozumienie z 23 sierpnia przewidywało granicę pomiędzy
oboma państwami na linii Sanu, Wisły i Narwi. Późniejsze niż za-
kładano wkroczenie Sowietów spowodowało zmianę pierwotnej li-
nii rozgraniczającej, którą przesunięto na linię Bugu. Stan taki
trwał do czerwca 1939 r., tj. do rozpoczęcia przez III Rzeszę inwa-
zji na ZSRR. L e c h  K r ó l i k o w s k i

17 września 1939, 
tragiczna data...

LLiinniiaa rroozzeejjmmoowwaa wwgg.. ppoorroozzuummiieenniiaa zz 2288 wwrrzzeeśśnniiaa 11993399

LLiinniiaa rroozzeejjmmoowwaa wwgg.. ppoorroozzuummiieenniiaa zz 2233 ssiieerrppnniiaa 11993399
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Sprawa linii  autobusowej
195, a raczej zmiana jej
przebiegu z Traktu Kró-
lewskiego na  ulicę Rako-
wiecką,  jest wciąż kryty-
kowana przez mieszkań-
ców. Mimo że od zmiany
trasy upłynęło już ponad 3
lata, to wciąż mieszkańcy
zwracają się do radnych
prosząc o interwencję w
tej sprawie. 

Było tego wiele:  uchwały ra-
dy dzielnicy, bezpośrednie roz-
mowy mieszkańców z ZTM pod-
czas Dni Ursynowa. Ostatnio na-
wet Spółdzielnia JARY, realizując
wniosek Walnego Zgromadze-
nia, który osobiście złożyłam  w
imieniu członków spółdzielni,

zwróciła się   do Zakładu Trans-
portu prosząc o uwzględnienie
postulatu mieszkańców. Odpo-
wiedź była odmowna. Problem
zmiany trasy autobusu 195 doty-
ka najmocniej,  starzejącej się
społeczności tej części Ursyno-
wa. W najbliższym czasie wła-
dze Ursynowa zmuszone zosta-
ną do podjęcia nowych rozwią-
zań komunikacyjnych w związ-
ku z rozpoczętą budową POW  i

ewentualną zmianą lokalizacji
pętli autobusowej Płaskowicka
/Al.KEN. Korekty przebiegu tra-
sy wymagać będą zapewne inne
linie autobusowe  w obszarze
budowy POW. 

Miejmy nadzieję, że sprawa
nowych rozwiązań komunika-

cyjnych odbywać się będzie w
konsultacji z mieszkańcami Ur-
synowa. W tej sprawie radni
dzielnicy spotkają się na połą-
czonych komisjach rady dzielni-
cy, w tym komisji Transportu i
Inwestycji w dniu 27.09.2017 o
godz.18 w sali 136 ursynowskie-
go Ratusza. Na koniec dobra in-
formacja dla mieszkańców. Mo-
je bezpośrednie rozmowy z kie-
rownictwem ZTM prowadzone
w ostatnim czasie przyniosły po-
zytywny skutek. Linia 195 po-
wróci na Trakt Królewski. Tę
oczekiwaną przez mieszkańców
wiadomość bezpośrednio prze-
każe na najbliższej komisji w
dniu 27.09.br, Dyrektor Zakła-
du Transportu Miejskiego. 

Autobus 195 będzie kursował
Al. Ujazdowskimi do Pl. Trzech
Krzyży, gdzie przewidziana jest
pętla. Pozytywnie ustosunkowa-
no się również do postulatu przy-
wrócenia kursowania autobusu
195 również w  dni wolne od
pracy. W ZTM rozważana jest
koncepcja usunięcia wszystkich
autobusów na trasie Nowy
Świat  - Krakowskie Przedmie-
ście, które to ulice i tak już  w
dni świąteczne  są wolne od
transportu publicznego. Na no-
wą trasę 195 przyjdzie  jeszcze
poczekać. ZTM obiecuje przy-
wrócić nowy przebieg autobusu
195 w połowie przyszłego roku.
Obecnie cały tabor jest zagospo-
darowany jako linie zastępcze w
związku z  prowadzonymi aktu-
alnie przebudowami podmiej-
skich linii kolejowych. Czekali-
śmy długo, wykazaliśmy się cier-
pliwością i determinacją   w ubie-
ganiu się o ważną dla mieszkań-
ców sprawę. Wspólnie będzie-
my pilnować, aby obiecany ter-
min został dotrzymany. Myślę,
że najważniejsze jest to, że w
końcu zostaliśmy wysłuchani.

E w a  C y g a ń s k a
R a d n a  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  

K l u b  N a s z  U r s y n ó w

Rok temu przygotowałem stanowisko Rady Dzielnicy Ursynów sprzeciwiające się
zmianie nazwy ul. Związku Walki Młodych. Spółdzielnia przeprowadziła ankietę,
gdzie 92% mieszkańców biorących udział w tej ankiecie było przeciwnych zmianom
nazwy ulicy, spotkaliśmy się z szefową komisji nazewniczej i byłem pewny, że
nazwa ul. ZWM nie zostanie zmieniona. Dlaczego? Ponieważ całą strategię
opierałem o jeden z zapisów w tzw. ustawie dekomunizacyjnej, który uzależniał
zmianę nazwy drogi wewnętrznej - a taki status ma ul. ZWM - przez wojewodę, od
wydania zgody na taką zmianę nazwy ulicy przez właściciela terenu tj. m. st.
Warszawa. 

Nie chcę Państwu opisywać, jaka była moją złość, gdy  przypadkowo odkryłem, że jedna z
najkrótszych ustaw, została znowelizowana. Znowelizowana ustawa między innymi wykreśla  ustęp
o potrzebie konsultacji przy zmianie nazwy drogi wewnętrznej z właścicielem drogi. Tym samym główny
oręż walki z tą ustawą został wytrącony nam z rąk. Jeśli ktoś uważa, że takie zmiany przechodzą tylko
przy wsparciu „dobrej zmiany”, to nic bardziej mylnego. Z PO i PiS poparli tę nowelizację wszyscy
posłowie biorący udział w głosowaniu i w sumie za tą nowelizacją głosowało w sumie 408 posłów.
Czyli zmiana nazwy ZWM na Ursynowie została przesądzona ponad politycznymi podziałami.
Pamiętajmy o tym przy wyborach do parlamentu.  

Jestem o tyle „wściekły” na tę nowelizację, bo parlament zajmuje się nowelizacją dwustronicowej
ustawy, o nikłym znaczeniu ustrojowym, ale już nie ma czasu, aby pochylić się nad tzw. ustawą
warszawską, która od lat jest mocno krytykowana przez różne środowiska. Szkoda, że posłowie nie
mieli czasu, aby choć w niewielkim stopniu naprawić ustrój Warszawy i oddać pełną kontrolę nad
budżetami dzielnic tym jednostkom, wprowadzić możliwość zaskarżania uchwał samorządu do
sądów administracyjnych i powierzania pełnomocnictw kadrowych burmistrzom dzielnic – jednym
słowem, zdecentralizować ustrój m. st. Warszawy. Zamiast więc zmienić ustrój miasta, pomajstrowano
przy ustawie, która nie ma już żadnych mechanizmów konsultacji społecznych.

Co to powoduje? Tylko tyle, że teraz wojewoda może zrobić wszystko z naszą nazwą ulicy ZWM.
Na dniach wystartujemy jako Otwarty Ursynów z petycją do Wojewody, aby nie zmieniał nazwy ulicy
ZWM. Niestety, po tej nowelizacji ustawy nasze szanse na obronienie stat7us quo spadły, ale nie znaczy,
że nie mamy w ogóle szans. Jestem przygotowany na długi marsz w obronie tej nazwy i liczę, że się
Państwo do niego dołączycie. Rozmawiam z różnymi podmiotami i osobami, które mogą nas wesprzeć
i liczę na to, że nowa nazwa ulicy nie zostanie nam narzucona siłą. 

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  

O t w a r t y  U r s y n ó w

Wkład turystyki w PKB
stolicy wyniósł w 2016 r.
ponad 15 miliardów zło-
tych. Warszawa jest
pierwszym miastem w Pol-
sce, które dokonało takich
szacunków. 

T ę i wiele innych infor-
macji można znaleźć w
najnowszym wydaniu

raportu opracowanym przez Sto-
łeczne Biuro Turystyki (SBT).

W ubiegłym roku w
stolicy odnotowano
9,6 mln przyjazdów

turystów, w tym 2,7 mln cudzo-
ziemców. Jeśli jednak uwzględ-
nimy wizyty bez noclegu, to oka-
zuje się, że liczba odwiedzają-
cych nasze miasto przekroczyła
20 mln! Wśród obcokrajowców
najliczniejszą grupę stanowili
Brytyjczycy (12%), Niemcy
(11%) oraz Francuzi (7%). Jak
podkreśla SBT, w tegorocznym
wydaniu raportu „Turystyki w
Warszawie” zostały zamieszczo-
ne wyniki badania ruchu tury-
stycznego wykonanego wg udo-
skonalonej metodologii, pozwa-
lającej na dokonanie bardziej
precyzyjnych szacunków, np. w
zakresie przyjazdów Polaków na
jeden dzień. 

– Warszawa staje się coraz
bardziej atrakcyjna, jako cel wy-
jazdów wypoczynkowych i biz-
nesowych. Nasze miasto jest nie
tylko czyste, bezpieczne i świet-
nie skomunikowane, ale też peł-
ne atrakcji kulturalnych i roz-
rywkowych. Turyści doceniają
to, jak wiele mamy do zaofero-

wania. A to przekłada się na re-
alne korzyści finansowe i wize-
runkowe – podkreśla Hanna
Gronkiewicz-Waltz, prezydent
m. st. Warszawy. 

Ś rednia kwota wydat-
ków podczas pobytu w
mieście wyniosła w

ubiegłym roku 739 zł. Krajowi
turyści zostawili w stolicy śred-
nio 402 zł, natomiast zagranicz-
ni ponad trzykrotnie więcej –
1482 zł. 

E lementem raportu są
także wyniki badania
zleconego przez SBT

twórcom polskiej adaptacji me-
todologii rachunku satelitarnego
(zarówno na szczeblu krajo-
wym, jak i regionalnym). Są ni-
mi uznani w środowisku mię-
dzynarodowym naukowcy z
warszawskich uczelni (Szkoły
Głównej Handlowej, Akademii
Finansów i Biznesu Vistula oraz
Społecznej Akademii Nauk ),
którzy posiadają wieloletnie do-
świadczenie w dziedzinie sza-
cowania wpływu turystyki na
gospodarkę. Wyniki badania do-
wodzą, że turystyka ma realne
znaczenie dla finansów stolicy i
jej mieszkańców. Wkład branż
turystycznych w PKB Warszawy
wyniósł w 2016 roku 15,4 mld
złotych, a zatrudnienie przekro-
czyło 70 tys. osób.

Ocena atrakcyjności tu-
rystycznej stolicy w
dziesięciopunktowej

skali wyniosła 8,18. Wśród szcze-
gólnie pozytywnych wrażeń tu-
ryści najczęściej wymieniali inte-

resujące miejsca i zabytki, przy-
jaznych ludzi i dobrą gastrono-
mię. 

Największe atrakcje tu-
rystyczne w Warsza-
wie to według polskich

turystów Muzeum Powstania
Warszawskiego (wskazało na nie
34% badanych), Stare Miasto
(26%) i Muzeum Łazienki Kró-
lewskie (18%). Nieco inne prefe-
rencje mają obcokrajowcy, któ-
rzy wyróżnili Stare Miasto
(48%), Pałac Kultury i Nauki
(16%) oraz Muzeum Historii Ży-
dów Polskich POLIN (13%). 

„Turystyka w Warszawie. Ra-
port 2016” opracowany przez
SBT powstał na podstawie blisko
200 różnorodnych źródeł: badań,
opracowań, informacji praso-
wych i artykułów, stron interne-
towych czy informacji zebranych
bezpośrednio od działających w
stolicy instytucji. Dane przedsta-
wiono w postaci przejrzystych
grafik, wykresów i tabel. Dzięki
temu korzystanie z dokumentu
jest wyjątkowo proste.

R aport został podzielo-
ny na osiem bloków te-
matycznych. Zawiera-

ją one podstawowe dane doty-
czące m.in. wielkości ruchu tury-
stycznego, bazy noclegowej, naj-
ważniejszych stołecznych atrak-
cji, a także wpływu turystyki na
gospodarkę Warszawy. Wydaw-
nictwo powstało w polskiej i an-
gielskiej wersji językowej, jest
dostępne do pobrania pod adre-
sem www.raport2016.warsaw-
tour.pl. M S

Stolica zarabia miliardy na turystyce

Zdaniem radnej

195 powróci na Trakt Królewski

Zdaniem radnego

ZWM jednak do zmiany?
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Tesco Polska to lider nowoczesnego handlu. Chcesz
być częścią naszego zespołu i razem z nami tworzyć
przyjazne miejsce pracy? Aktualnie poszukujemy
kandydatów na stanowisko:

DORADCA KLIENTA
MMIIEEJJSSCCEE PPRRAACCYY::  

SSUUPPEERRMMAARRKKEETT TTEESSCCOO WWAARRSSZZAAWWAA UURRSSYYNNÓÓWW

ZZaaddaanniiaa::
·  Obsługa klienta na najwyższym poziomie z wykorzysta-

niem zasad aktywnej sprzedaży
·  Towarowanie stoisk
·  Naliczanie i przyjmowanie należności za zakupiony przez

klientów towar ( w przypadku nieznajomości obsługi kasy fiskal-
nej oferujemy pakiet szkoleń)

·  Nie wymagamy doświadczenia zawodowego, zapewniamy
niezbędne szkolenia

WWyymmaaggaammyy::
·  Zaangażowania w pracę
·  Umiejętności pracy w zespole
·  Uprzejmości, komunikatywności i łatwości nawiązywania

kontaktów
·  Książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych

ZZaappeewwnniiaammyy::
·  Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
·  Szeroki pakiet szkoleń stanowiskowych
·  Możliwość udziału w programach rozwojowych na inne

stanowiska pracy
·  Możliwość rozwoju zawodowego
·  Zniżkę 10% na zakupy w Tesco dla pracowników z 6-mie-

sięcznym stażem pracy
·  Bony świąteczne i okolicznościowe
ZZaapprraasszzaammyy ddoo oossoobbiisstteeggoo sskkłłaaddaanniiaa CCVV:: uull.. SSzzoollcc-RRooggoozzii-

ńńsskkiieeggoo 11,, 0022-777777 WWaarrsszzaawwaa (( pprrzzyy mmeettrrzzee IImmiieelliinn))

Maraton przez 
Ursynów i Wilanów

W 39. PZU Maratonie Warszawskim wy-
startuje w niedzielę 24 września o godz. 9.00
aż 7000 biegaczy i biegaczek, w tym renomo-
wani reprezentanci Kenii: Jonathan Kiptoo
Yego (2:09:57) i Dominic Kangor Kimwetich
(2:0:36). O minima na przyszłoroczne mi-
strzostwa Europy w Berlinie powalczy trójka
Polaków: Arkadiusz Gardzielewski, Mariusz
Giżyński i Błażej Brzeziński. 

Po starcie z pl. Trzech Krzyży maratończy-
cy podążą al. Ujazdowskimi do pl. Unii Lubel-
skiej, by dalej pobiec Puławską, Domaniew-
ską, Nowobukowińską, Rolną i al. Wilanow-
ską na Ursynów (al. KEN, Gandhi, Rosoła,
Płaskowickiej, Kokosowa, Orszady) i zbiec
na teren Wilanowa (Hlonda, al. Rzeczypo-
spolitej, Sobieskiego) i dalej podążyć do Ła-
zienek, na Powiśle i aż na Żoliborz (Słomiń-
skiego, Krasińskiego) i na koniec ul. Gwiaź-
dzistą wybiec na Wisłostradę osiągając me-
tę na Wybrzeżu Gdańskim.

Po niezwykle zaciętej walce
siatkarze Indykpolu AZS Olsz-
tyn pokonali w meczu finało-
wym Lotos Trefl Gdańsk 3:2,
zajmując pierwsze miejsce w
tegorocznym Memoriale Zdzi-
sława Ambroziaka w Arenie
Ursynów. 

Trzecie miejsce przypadło drużynie
ONICO Warszawa, a dalej uplasowa-
ły się ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Łucz-
niczka Bydgoszcz i GKS Katowice. Naj-
lepszym zawodnikiem turnieju wy-
brano Pawła Woickiego z Indykpolu. 

Organizatorka Memoriału, pięlę-
gnująca pamięć o mężu, kiedyś repre-
zentancie Polski w siatkówce, a po-
tem znakomitym dziennikarzu Ewa
Ambroziak serdecznie podziękowała
sponsorom i patronom, w tym Ursy-
nowskiemu Centrum Sportu i Rekre-
acji oraz prezydent Warszawy Han-
nie Gronkiewicz-Waltz.

m p

Olsztyńscy akademicy górą w Memoriale Ambroziaka
FOTO ALEKSANDER DOMAŃSKI
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Wostatnich latach jesteśmy bombardowani doniesieniach o korupcji
na wielką skalę, o karuzelach podatkowych, o nadużyciach przy tzw.
reprywatyzacji i zwrocie majątku. Słyszymy przy tym o liczbach mo-

gących przyprawić o zawrót głowy. Padają kwoty kilkunastu miliardów złotych.
To pokazuje, z jak wielką patologią mamy do czynienia. Jak ogromne pieniądze
wyciekają z budżetu państwa, a następnie trafiają do kieszeni nieuczciwych osób i całych grup trud-
niących się przestępczym procederem. Właściwie lepiej mówić o kontach i rachunkach banko-
wych, bo takie sumy w żadnej kieszeni by się nie zmieściły. 

Dla przeciętnego obywatela, który stara się zarobić na życie uczciwą pracą, otrzymującego
comiesięczne wynagrodzenie, liczby z dziewięcioma zerami lub większe są trudne do wy-
obrażenia. Owszem, robią wrażenie, jednak trudno odnieść je do przeciętnego domowego bu-
dżetu, czy przeliczyć np. na litr benzyny, czy mleka. Łatwiej wyobrazić sobie hipotetyczną ilość
szkół, szpitali, czy kilometrów dróg, które mogłyby powstać, gdyby pieniądze te trafiły do skar-
bu państwa. 

Jeszcze większy szok wywołują liczby dotyczące strat, jakie w wyniku przestępczej działalności
poniosło państwo polskie w ostatnich latach. Słyszymy więc o 250 mld złotych. I co? Wydaje się,
że to rzeczywiście dużo, ale to wciąż abstrakcyjna kwota. Jedynie nieliczni mieli kiedykolwiek do
czynienia z podobnymi sumami, a nawet jeśli, nie dotyczyły one zapewne ich własnych pieniędzy.
Wielkie liczby pokazujące wysokość strat z tytułu VAT, czy dzikiej prywatyzacji, pozostają poza na-
szym zasięgiem. Szybko się z nimi oswajamy, przechodzimy nad nimi do porządku. Przecież i tak
nie mamy bezpośredniego wpływu na ich odzyskanie, chętnie więc pozostawiamy cały problem in-
stytucjom powołanym do zwalczania przestępstw gospodarczych. Instytucje te mają odpowiednią
wiedzę i odpowiednie środki. Zresztą, strata, nawet wielka, nie wydaje się szczególnie dotkliwa, je-
śli nas nie dotyczy. 

T ymczasem znacznie bardziej dotkliwe są dla nas inne przestępstwa – kradzieże, które
dotykają nas bezpośrednio. Chodzi o kradzieże określane jako drobne lub o niskiej szko-
dliwości, choć prawdę mówiąc trudno je uznać za drobne, bo z naszego punktu widze-

nia są bardzo szkodliwe. Dla zwykłych obywateli są dotkliwe o wiele bardziej niż wielomiliar-
dowe przekręty, w wyniku których ubożeje całe państwo. Drobne kradzieże, akty wandali-
zmu, naruszenia nietykalności osobistej etc. dotyczą konkretnych osób, rodzin, środowisk. To

my, zwykli ludzie, zostaje-
my poszkodowani. 

Ci jednak, których spo-
tkało coś podobnego, wie-
dzą, że utrata mienia, czy
inne przestępstwa i wy-
kroczenia to nic przyjem-
nego. 

Oczywiście nikomu nie
życzę, by przekonał się o
tym osobiście. Wiążą się z
tym przeżycia przykre i
traumatyczne. Przestęp-

stwa drobne są jednak najczęstsze. Burzą nasz spokój i poczucie sprawiedliwości. Zakłócają nor-
malne życie, powodują, że nie czujemy się bezpieczni. Jeśli stajemy się ofiarami, zwykle stara-
my się szukać pomocy policji. Tu jednak czeka nas spore rozczarowanie, którego skutkiem jest
całkowita utrata zaufania do tej służby. 

K ażdy, kto kiedykolwiek miał okazję widzieć komisariat, może dojść do przekonania, że jest
to miejsce, w którym przede wszystkim zadbano o bezpieczeństwo funkcjonariuszy. Bu-
dynek zwykle przypomina warownię przygotowaną na jakiś zmasowany atak nieprzyja-

ciela. Kto miałby być tym nieprzyjacielem? Być może jest nim obywatel? Możemy odnieść takie wra-
żenie idąc tam z najprostszą sprawą Wstępna rozmowa z funkcjonariuszami (zwykle jest ich kilku)
odbywa się poprzez solidne kraty i na sporą odległość. Choć komisariat to nie miejsce, w którym moż-
na oczekiwać przejawów kurtuazji, spodziewamy się lepszego przyjęcia. 

Większym szokiem niż widok okratowanego okienka, przez które musimy wykrzyczeć to, z
czym się akurat zgłaszamy, jest bariera innego rodzaju. Jest nią ogólne nastawienie funkcjona-
riuszy do „petenta”, który swoją sprawą (np. zgłoszeniem kradzieży) zakłóca ich spokój. Szyb-
ko okazuje się, że jest ona ważna jedynie dla nas. Od samego początku funkcjonariusze dają nam
do zrozumienia, że kradzież to rzecz błaha, dość powszechna, a widoki na jej pomyślne rozwią-
zanie, czyli znalezienie sprawcy oraz skradzionej nam rzeczy są żadne. Nawet przy założeniu,
że któryś z funkcjonariuszy chciałby się nią zająć. Cały wysiłek zmierza więc do tego, by nas od
zniechęcić, odwieść od działania, a sprawę jak najszybciej umorzyć. Oczywiście, poszkodowa-
ny dostaje „wyczerpujące” uzasadnienie, które brzmi – „sprawę umorzono, z powodu niewykry-
cia sprawcy”. 

Niedawno mojej przyjaciółce skradziono rower. Wiedziony silną potrzebą sprawiedliwości
zgłosiłem ów fakt na komisariacie w Wilanowie. Dotąd żyłem w naiwnym przekonaniu, że war-
szawska policja to służba, która w sposób niezauważalny na co dzień, a mimo to skuteczny, dba
o bezpieczeństwo obywatela, a nawet o jego mienie. Rozczarowanie nastąpiło bardzo szybko. W
sprawie wspomnianej kradzieży roweru nie zostały podjęte żadne czynności mogące doprowa-
dzić do jego odzyskania. Powtarzam: żadne. Już po tygodniu, wliczając w to dni wolne, odpisa-
no jak wyżej – „sprawa umorzona, z powodu niewykrycia sprawcy”. I tyle.

Odciski palców, monitoring, zeznania świadków? Nic z tych rzeczy. Tak dzieje się tylko w filmach.
Policja ograniczyła się jedynie do wpisania kradzieży na listę popełnionych przestępstw. Właściwie,
wcale mnie to nie dziwi. Kto z nas, będąc na miejscu funkcjonariuszy z komisariatu przy ul. Okręż-
nej, zajmowałby się takimi sprawami? Przecież nikt nie płaci im dodatkowo za wykonywanie pra-
cy, do której są powołani. I tak dostaną swoją pensję, a może nawet premię, jeśli przestępczość spad-
nie. Czasem wystarczy nieco „pomanipulować” statystykami, a do opinii publicznej trafi komuni-
kat o spadku liczby przestępstw. Wystarczy uznać część z nich za wykroczenia. Wprawdzie ich licz-
ba trochę wzrośnie, ale słupki dotyczące przestępstw zmaleją. 

W iele słyszeliśmy o niedoinwestowaniu policji, o niskich płacach itp. Jestem głęboko
przekonany (podobnie jak wielu obywateli), że żadne pieniądze nie wpłyną na popra-
wę pracy tej formacji ani nie poprawią jej skuteczności. Przyczyna leży zupełnie gdzie

indziej. Najpierw należy sprawić, żeby funkcjonariuszom „chciało się chcieć”. Do tego potrzebna jest
dogłębna reforma obejmująca zmianę systemu pracy, ale też właściwy dobór kadr oraz zmiana pra-
wa tak, aby skutecznie chroniło obywatela. W przeciwnym razie, będziemy pozbawieni ochrony i
bezkarnie okradani. 

Warto zdać sobie z tego sprawę. Rzeczywistość nie przypomina tej, którą znamy z przygód Sher-
locka Holmesa

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Przestępstwa nie takie drobne 

„Wiele słyszeliśmy o niedoinwe-
stowaniu policji,  o niskich płacach
itp. Jestem głęboko przekonany
(podobnie jak wielu obywateli),  że
żadne pieniądze nie wpłyną na 
poprawę pracy tej formacji ani nie
poprawią jej skuteczności. Przy-
czyna leży zupełnie gdzie indziej”
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11.. 
Na wyspie, kochanie, 

Gdzie stanie nasz dom, 
Gdzie miał być kraj naszych marzeń, 

Rozpieprzyć chcą dranie 
Dziedzinę każdą, 

By było jak w Escobarze. 

RReeffrreenn:: 
A może nie potrzeba 

Żadnej manny z nieba, 
By ktoś uszczęśliwiał nas tam, 

A może, daj nam Boże, 
Tę nadzieję mam, 

Oszołomów pozbędziesz się sam. 

22..
Na wyspie wolności 

I tolerancji, 
Chcą, żebym żył sam jak palec, 

Wygrażał ze złości Niemcom i Francji... 
Toż to nie mieści się w pale! 

RReeffrreenn:: 
A może nie potrzeba... 

33..
Nad wodą, nad złotą 

Przejrzyj na oczy, 
A znajdziesz wyjście z kryzysu! 

Dziś chodzi nam o to, 
By się zjednoczyć 

Pora na finał. 

MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo)) 
TTaakkżżee nnaa FFaacceebbooookkuu

NA WYSPIE, KOCHANIE... 

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Piórem Derkacza

Ludwik Dorn
były marszałek sejmu RP

Połączyć politykę ze znajomością pędzenia bimbru, czemu nie!. Przecież na polityce i na pę-
dzeniu bimbru znają się wszyscy.  A jak taki zestaw trafia do przeciętnego pijącego Polaka!. Rok
1410 to nie tylko bitwa pod Grunwaldem, ale i zestaw cyfr pod którymi kryje się ogólnodostęp-
na wiedza na otrzymanie bimbru /1 kg cukru, 4 l wody i 10 dag drożdży/. Ludwik Dorn dobrze
wie, że  polityczni gorzelnicy uważnie nasłuchują, jakie bulgoty wydaje fermentujący zacier i w
cóż ten zacier się wydestyluje?. Na klasyczne pytanie, „cóż tam, panie, w polityce?”, często od-
powiadamy: -– Bimbrownicy na Podlasiu / i nie tylko!/trzymają się dobrze. 

J e r z y  D e r k a c z
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Zarząd dzielnicy Mokotów pod rządami PO zorganizował w 2012 r. wykup
willi w prestiżowej dzielnicy stolicy za 43 tys. złotych przez komunistyczne-
go dyktatora gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Stało się tak dzięki specjalnej 93-

procentowej bonifikacie, jakiej samorządowcy udzielili Jaruzelskiemu. Taki komu-
nikat wydała TVP Info, coraz częściej zwana przez obywatelstwo telewizją reżimo-
wą. Należy zwrócić uwagę na tendencyjne użycie dwóch słów: zorganizował i specjalnej. Zniekształ-
cenie medialnego przekazu polega na tym, że TVP Info sugeruje jakoby przekształcenie nieruchomo-
ści gen. Jaruzelskiego we własność odbyło się na specjalnych zasadach, z naruszeniem prawa w tle. Jest
to guzik prawda, by nie użyć znacznie mocniejszego epitetu pod adresem dziennikarzy z TVP Info.  

Prawda bowiem jest taka, że kwestie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności i udzielania z tego tytułu bonifikaty w sposób bardzo przejrzysty regulują przepisy pra-
wa, a mianowicie ustawa z 29 lipca 2005 r. oraz uchwała Rady Miasta st. Warszawy nr XXX/945/2008
z 8.05.2008 r. Bonifikatę przyznaje się w postępowaniu administracyjnym i każdy, kto spełnia kry-
teria określone w ustawie oraz w uchwale, uzyskuje przekształcenie z bonifikatą. Z informacji
udzielonej mi przez urząd dzielnicy Mokotów wynika, że każdego roku w dzielnicy wydawane jest
kilkaset decyzji, w zdecydowanej większości z maksymalną bonifikatą 95 procent. 

Wychodzi więc na to, iż sprawa przekształcenia willi przy ul. Ikara 5 została potraktowana stan-
dardowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodam, że sam wykupiłem moje dawne miesz-
kanie przy ul. Asfaltowej z 93-procentową bonifikatą, a  przecież nie nazywam się Jaruzelski tylko
Porębski i nie jestem generałem czy byłym prezydentem Polski, lecz zwykłym lokalnym pismakiem.
Dodam też, iż nie jestem specjalnie zaprzyjaźniony z władzami dzielnicy Mokotów, a wręcz prze-
ciwnie – tkwimy w kilkuletnim sporze, ale kiedy ludzie ci są bezpodstawnie atakowani, moim
dziennikarskim obowiązkiem jest wzięcie ich w obronę. 

Sztucznie rozdmuchana kwestia zmiany statusu własnościowego nieruchomości przy ul. Ikara
5 stała się dla pisowskich czynowników okazją do obrzucania gen. Jaruzelskiego obelgami w rodza-
ju “komunistyczny zbrodniarz”. Najchętniej tego obelżywego epitetu używają młodzi wiekiem
członkowie partii PiS, którzy okres realnego socjalizmu i czasy stanu wojennego znają wyłącznie z
opowiadań. W miniony wtorek, w programie emitowanym w Polsat News, nad nieboszczykiem, Pa-
nie świeć nad jego duszą, generałem znęcał się Sebastian Kaleta, członek komisji weryfikacyjnej ds.
reprywatyzacji w Warszawie. Również dla niego Wojciech Jaruzelski jest “komunistycznym zbrod-
niarzem”. Kaleta, który dzieciństwo i lata młodości spędził gdzieś na głębokim zadupiu, urodził się
w 1989 r. i o czasach tzw. komuny wie tyle, co nic. Podczas stanu wojennego nie było go nawet w
planie, ale naczytał się różnych opracowań na ten temat, zapewne z przewagą tych pseudohisto-
rycznych i wie, że były to czasy zbrodni wprowadzone z rozkazu zbrodniarza. 

W yluzuj, młody człowieku, z tymi epitetami, a mówi ci to facet, który na własne oczy ob-
serwuje Polskę od ponad sześciu dekad, nigdy nie był członkiem PZPR ani żadnej innej
partii politycznej, nie był też kapusiem na usługach bezpieki, co udowodnił w 2014 r.

lustrując się w IPN na własne życzenie, stara się być obiektywny i naprawdę ma cokolwiek do po-
wiedzenia o czasach dyktatury “komunistycznego zbrodniarza” z ulicy Ikara 5. 

Jeśli była to dyktatura, to można nazwać ją miękką bądź aksamitną. Były ofiary w ludziach, re-
presje i tysiące internowanych, ale dyktatura Jaruzelskiego to przysłowiowy pryszcz w porówna-

niu do dyktatur panów Fran-
cisco Franco w Hiszpanii czy
Antonio Salazara w Portuga-
lii. O okrucieństwie dyktato-
rów sprawujących władzę w
Ameryce łacińskiej nawet nie
wspomnę. Taki generał Jor-
ge Videla ma na sumieniu po-
nad 30 tysięcy zabitych Ar-
gentyńczyków, których kazał
zrzucać z helikopterów do
oceanu. Okrutnie torturowa-
nych i więzionych trudno zli-
czyć. Matki z Plaza de Mayo,
których dzieci zaginęły w cza-

sie wojskowej dyktatury w latach siedemdziesiątych, szacują liczbę  ofiar reżimu Videli na grubo wię-
cej niż 30 tys. Przyodziane w białe chusty matki od 30 lat spotykają się na placu w każdy czwartek
po południu, by przypominać o zbrodniach generała-potwora. 

Dużą liczbę ofiar ma swoim sumieniu inny południowoamerykański generał Augusto Pinochet, któ-
ry w 1973 r. krwawo rozprawił się z lewicowym rządem Salvadora Allende. Według wiarygodnych źró-
deł w Chile zabito wówczas ponad 3 tys. osób, a 30 tys. poddano torturom, wśród tych osób były ko-
biety i dzieci. Liczbę zaginionych, którzy po aresztowaniu znikli bez śladu, szacuje się na nie mniej niż
2 tysiące. Franco, który założył pierwszy obóz koncentracyjny dla przeciwników politycznych w Miran-
da de Ebro, oparty na modelu zastosowanym w III Rzeszy, to faktycznie zbrodniarz, tyle że nie komu-
nistyczny, a skrajnie prawicowy. Za jego wyjątkowo krwawych rządów, które dobiegły kresu dopiero
w 1976 r., hiszpańska nacjonalistyczna Falanga, Guardia Civil i wojsko zamordowały około 400 tys. osób.  

Opresyjny system wprowadzony przez Salazara, dyktatora Portugalii, ostatecznie załamał się
dopiero 25 kwietnia 1974, kiedy doszło do bezkrwawej rewolucji goździków, która zapocząt-
kowała budowę demokratycznej formy rządów. W latach dyktatury słynna na cały świat taj-

na portugalska policja polityczna PIDE zlikwidowała kilka tysięcy przeciwników reżimu. Dokładnej
liczby nawet nie usiłowano ustalić, ponieważ nowa Portugalia zdecydowała się na akt pojednania i prze-
baczenia. O torturowanych w okrutny sposób i okaleczanych na całe życie w ogóle się nie mówi. 

Czy gen. Wojciecha Jaruzelskiego można postawić w jednym szeregu z wyżej wymienionymi
oprawcami i określić go mianem zbrodniarza? Moim zdaniem, świadka tamtych czasów – nie. Sym-
patią do tego człowieka nie pałam, ale uczciwie przyznaję, że za jego rządów, nawet w okresie sta-
nu wojennego, jakoś nie czułem paraliżującego strachu, że wezmą mnie z ulicy na tortury, czy nad
ranem wyciągną z łóżka. Może po prostu jestem ponad przeciętnie odważny? Cholera wie. Tak czy
owak, nie widziałem u ludzi, z którymi wówczas na co dzień obcowałem, poczucia zniewolenia. Klę-
ło się w żywy kamień nagie haki w sklepach mięsnych, a najbardziej limitowanie gorzały i fajek na
kartki, ogólne dziadostwo i wszechobecną siermięgę, ale żeby trząść się ze strachu, że przyjdą, aresz-
tują i będą torturować bądź rozwalać poprzez na przykład zrzucanie z helikopterów do Bałtyku?
Co to, to nie. Pędziło się bimber, knajpy z dancingami były pełne, opowiadało się bez strachu pikant-
ne dowcipy o władzy, satyryk Pietrzak na transmitowanym przez TVP festiwalu opolskim szydził
w żywe oczy z PRL i włos mu z głowy nie spadł. Ludzie gościli się w domach przy suto zastawionych
stołach – jak przystało na najweselszy barak w obozie. Zresztą, moim zdaniem, Jaruzelski ochro-
nił Polskę przed wojną domową i przed interwencją sowiecką, która mogła zakończyć się kalką Bu-
dapesztu z 1956 r. Takie jest moje zdanie, z którym niekoniecznie należy się zgadzać. Ale mam oka-
zję skorzystać z dobrodziejstwa wolności wypowiedzi obowiązującej w tym kraju.           

Polecam natomiast tropicielowi Kalecie zainteresowanie się przekształceniem we własność wil-
li jego partyjnego guru, Jarosława Kaczyńskiego. Małżeństwo Kaczyńskich – rodziców Jarosława
i Lecha – przeprowadziło się do willi na ul. Mickiewicza na Żoliborzu pod koniec lat 90. Niezwłocz-
nie rozpoczęli starania o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Umożliwiała to ustawa z września 1997 r. oraz rozporządzenie ministra sprawiedliwości z grudnia
tego samego roku, dlatego w 1999 r. ówczesny prezydent Warszawy Paweł Piskorski podpisał sto-
sowną decyzję. Tyle że państwo Kaczyńscy nabyli prawo do willi na Żoliborzu o powierzchni 150
mkw. oraz gruntu pod nią za nędzne 4136 złotych i 40 groszy, co nie jest kwotą zbytnio wygórowa-
ną, biorąc pod uwagę rzeczywistą wartość tej nieruchomości (dzisiaj nie mniej niż 2 mln zł). Nato-
miast Wojciecha Jaruzelskiego przekształcenie kosztowało 42.992,67 zł, czyli dziesięć razy więcej. 

P olitycy PiS złożyli zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa
w sprawie willi gen. Jaruzelskiego. Jest to moim zdaniem krok niedorzeczny, powodowa-
ny pobudkami natury politycznej, a nie merytorycznej. Krok ten jest nie na miejscu, jeśli weź-

mie się pod uwagę uderzające podobieństwo przekształceń nieruchomości należących do genera-
ła i wodza PiS. A szarganie z nazwiska kogoś, kto dzisiaj nie może się bronić, ponieważ spoczywa
w grobie, jest po prostu czystym chamstwem. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Jaruzelski dał więcej niż Kaczyńscy...

„Czy gen. Wojciecha Jaruzelskie-
go można (...)  określić mianem
zbrodniarza? Moim zdaniem,
świadka tamtych czasów – nie.
Sympatią do tego człowieka nie
pałam, ale uczciwie przyznaję, że
za jego rządów, nawet w okresie
stanu wojennego, jakoś nie czu-
łem paraliżującego strachu”

W najbliższą niedzielę ro-
zegrana zostanie 104. w
historii polskich wyścigów
konnych i 72. na torze Słu-
żewiec gonitwa Wielka
Warszawska. Jest to naj-
poważniejsza próba selek-
cyjna w sezonie wyścigo-
wym z imponującej wyso-
kości pulą nagród
220.500 złotych. 

Francuzi mają gonitwę Łuk
Triumfalny, Niemcy Großer Pre-
is von Europa, Czesi Wielką Par-
dubicką, a my Wielką Warszaw-
ską. Rozgrywany na dystansie
2600 m wyścig przyciąga rok-
rocznie na tor Służewiec tłumy
mieszkańców stolicy. Utarło się
powiedzenie, że w życiu każde-
go warszawiaka ważne są trzy
daty: rocznica Powstania War-
szawskiego, data urodzin pierw-
szego potomka oraz Wielka War-
szawska. Wyścig jest ważniejszy
niż Derby, ponieważ mogą w
nim uczestniczyć folbluty w róż-
nych kategoriach wiekowych, z
wyłączeniem oczywiście dwu-
latków. W Derby natomiast mo-
gą ścigać się wyłącznie folbluty
trzyletnie.

W tym roku do Wielkiej War-
szawskiej zgłoszono tylko sześć
koni – pięć ogierów i jedną klacz.
To wyjątkowo skąpa obsada jak
na tak prestiżową i wysoko doto-
waną  gonitwę. Po raz pierwszy
w historii w WW nie będzie moż-
na obstawiać podstawowego za-
kładu, jakim jest porządek (dwa
pierwsze konie na celowniku w
dowolnej kolejności). Będzie
można obstawiać “dwójki” (wy-
typowanie koni, które zajmą
pierwsze i drugie miejsce w go-
nitwie). Na starcie zabraknie
czołowych starszych folblutów
–  Cacciniego, który według wy-
ścigowej pantoflowej poczty  za-
kończył karierę z powodu cięż-
kiej kontuzji, oraz kontuzjowa-
nego Va Banka wysłanego na re-
habilitację do stadniny Fährhof
w Niemczech. Według Polish

Turf Magazine, po 13. tygo-
dniach pobytu w tym ośrodku
ogier został przetransportowa-
ny do stajni Andreasa Wöhlera i
pod  jego okiem rozpoczął regu-
larne treningi.

Wielką Warszawską często
wygrywały konie trzyletnie, po-
nieważ waga, jaką niosą w tym
wyścigu, jest o kilka kilogramów
niższa od wag niesionych przez
konie starsze. Faworyt gonitwy
“trójkoronowany” Bush Brave
oraz jego rówieśnicy Velnelis i
Largo Forte poniosą więc wagę

55 kg, starsze ogiery Neo i Novi-
tor 60 kg, a jedyna klacz w staw-
ce pięcioletnia Height of Beauty
58 kg. Różnice wag mogą mieć
znaczenie szczególnie na grzą-
skim torze. Zdecydowanym fa-
worytem WW  jest tegoroczny
derbista Bush Brave, który w tym
sezonie wygrał wszystko, co by-
ło do wygrania. Kolejne miejsca
na celowniku są kwestią otwar-
tą, zadecydują warunki pogodo-
we oraz dyspozycja uczestników
gonitwy w dniu wyścigu. 

Podczas gali rozegranych zo-
stanie 9 gonitw, w tym 3 naj-
wyższej kategorii A. Poza WW
konie będą ścigać się w słabo ob-
sadzonym wyścigu dla dwulat-

ków o nagrodę ministra rolnic-
twa i rozwoju wsi (Przychówku)
na dystansie 1400 m oraz w na-
grodzie Mosznej (1600 m), w
której zmierzy się 12 trzyletnich
i starszych folblutów. Fawory-
tem w nagrodzie Przychówku
jest wyhodowany we Francji
ogierek Xawery, który zapowia-
da się na konia dużego formatu.
Natomiast w Mosznej porażka
faworytów, ogierów Kokshe i
Emperor Ajeeza byłaby sporą
niespodzianką. Nie ma nato-
miast zdecydowanego fawory-

ta w biegu o nagrodę Cardei (ka-
tegoria B) dla dwuletnich kla-
czek, który zostanie rozegrany
na dystansie 1200 m. Zgłoszono
tylko 5 koni, więc podobnie jak
w WW i nagrodzie Przychówku
nie będzie można obstawiać po-
rządku, tylko “dwójkę”, która
jest znacznie trudniejsza do wy-
typowania, ale w przypadku wy-
granej znacznie lepiej płatna.

Tegoroczna Gala Wielka War-
szawska na Służewcu rozpocz-
nie się o godz. 12.30, a zakończy
około godz. 18. Obecność każ-
dego, kto czuje się warszawia-
kiem, obowiązkowa!

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

Radosny gwar przy ulicy Od Lasu w Kon-
stancinie-Jeziornie towarzyszył dorocz-
nemu biegowi na dystansie 5 kilome-
trów, a „loża honorowa” miała nadzwy-
czaj znakomitą obsadę.

W sobotę 16 września barwny tłumek biegaczy
ruszył w samo południe po strzale startera, burmi-
strza Konstancina – Kazimierza Jańczuka. W cza-
sie 17 minut 28 sekund jako pierwszy wpadł na
metę Krzysztof Wasiewicz ze Stowarzyszenia Spor-
towo-Rekreacyjnego „Kondycja” w Piasecznie,
zwyciężając w biegu ku czci Tomasza Hopfera po
raz trzeci z kolei. Trzej następni na mecie okaza-
li się również reprezentantami Kondycji. Wśród
pań najszybsza była znana biegaczka z Ursynowa,
formalnie reprezentująca jednak OKS Otwock –
Marta Jusińska (19:41). 

Po biegu otwartym na „piątkę” na trasę 1800
metrów ruszyła konstancińska młodzież gimna-
zjalna, prezentując wprost nieprawdopodobny
zapał. Zanim nastąpiła dekoracja medalistów obu
konkurencji, pod kamieniem, upamiętniającym
pochodzącego z Konstancina Tomasza Hopfera,
kiedyś czołowego biegacza kraju na 400 i 800
metrów, a potem charyzmatycznego dziennikarza
sportowego, najprawdziwszego gwiazdora Tele-
wizji Polskiej – złożono wiązanki kwiatów. 

Przy okazji można było posłuchać, jak nieżyją-
cego od 1982 roku wielkiego promotora biegania
wspominały jego żona – Zofia Hopfer i córka – Mo-
nika Hopfer-Tryniszewska oraz najbliższy druh z
klubu Spójnia Warszawa, kiedyś najlepszy polski
ośmiusetmetrowiec Zbigniew Makomaski. 

Po raz pierwszy obserwatorem konstancińskie-
go biegu był też Edward Mikołajczyk, który wraz
z Tomaszem Hopferem, Tadeuszem Sznukiem i
Bożeną Walter prowadził w latach 70-tych w TVP
niezapomniane Studio-2. 

– Do dzisiaj pamiętam, że Tomek był dosłownie
we wszystkim ode mnie lepszy, nawet w brydżu,
a grał naprawdę znakomicie – wspominał dawny
współprezenter Studia-2.

W gronie niecodziennych gości znalazł się też in-
ny przyjaciel rodziny Hopferów – piosenkarz, tan-
cerz i showman Andrzej Rosiewicz, niegdyś rów-
nież utalentowany lekkoatleta, który przy tej oka-
zji mógł pogadać o sprawach królowej  sportu z by-
łym prezesem PZLA Andrzejem Majkowskim.

Pogoda okazała się w sobotę sprzymierzeńcem
imprezy, nic więc dziwnego, że dyrektor Gminne-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Konstancinie, or-
ganizatora zawodów – Jolanta Urbańska – mogła
mieć pełną satysfakcję. Za rok znowu spotkamy
się, by uczcić pamięć Tomasza Hopfera, a bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk obiecuje, że bieg zo-
stanie przeniesiony do Parku Zdrojowego, co bę-
dzie niewątpliwą nobilitacją.

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

WWyynniikkii bbiieegguu nnaa 55 kkmm,, mmęężżcczzyyźźnnii:: 1. Krzysztof
Wasiewicz 17:28; 2. Piotr Szczepański 17:29; 3.
Piotr Piątkowski 17:46; 4. Paweł Szczepański
(wszyscy Kondycja Piaseczno) 17:50; 5. Piotr Szy-
mański (Violet Kiwi) 18:36; kkoobbiieettyy:: 1. Marta Ju-
sińska (OKS Otwock) 19:41; 2. Agnieszka Pyzel
(KS Pegaz) 24:17; 3. Jolanta Mikulska 24:39.

72. Wielka Warszawska na Służewcu

Bush Brave wielkim faworytem

UUbbiieeggłłoorroocczznnaa WWiieellkkaa WWaarrsszzaawwsskkaa rroozzeeggrraannaa zzoossttaałłaa pprrzzyy ppeełłnnyycchh
ttrryybbuunnaacchh ii wwssppaanniiaałłeejj ppooggooddzziiee..

IV Bieg im. Tomasza Hopfera w Konstancinie

Zjazd gwiazd przy mecie
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PPOOŻŻYYCCZZKKII WW 2244 HH (TAKŻE 
Z KOMORNIKIEM), 790 564 948

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

GGAALLEERRIIAA PPLLAATTEERR, ul. Emilii
Plater 14 kupi obrazy, antyki,
bibeloty, 502 220 103; 
602 267 281

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

AANNGGIIEELLSSKKII doświadczenie,
dojazd, 601 333 707

AANNGGIIEELLSSKKII, różne poziomy,
609 373 575

AANNGGIIEELLSSKKII, różne poziomy,
dojeżdżam, 502 378 901

BBIIOOLLOOGGIIAA, 607 153 493
FFOORRTTEEPPIIAANN, absolwentka Ak.

Muz., doświadczenie, 
22 858 89 68; 699 990 949

FFRRAANNCCUUSSKKII, 797 346 233, 
22 641 10 29

FFRRAANNCCUUSSKKII,, ROSYJSKI, 
608 058 494

GGIITTAARRAA na wszystkich
poziomach, 503 198 314

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

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

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

matury, gimnazjalne, 605 783 233

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

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjne Prażmów,

602 77 03 61
SSAALLOONN FFRRYYZZJJEERRSSKKII podnajmie

15 m2, Puławska 534, 
tel.: 501 143 827

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

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

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

standard, cisza, spokój, 
601 720 840

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

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

!MMookkoottóóww, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł., 601 720 840

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

!UUrrssyynnóóww, 3 pok. 68 m2, dobry
standard, do wejścia, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 3 pok.,ul. Lanciego,
599 tys.zł, 601 720 840

DDoommyy::
! 330000 mm22, do wejścia, Ursynów,

Las Kabacki, 601 720 840
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, ok.

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

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

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

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

!KKoonnssttaanncciinn, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1,49 mln.
zł, 601 720 840

!MMookkoottóóww, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840,, 

!NNaattoolliinn, dom 260 m2, ładny,
do wejścia, 601 720 840

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

! PPyyrryy, 350 m2, działka 1300
m2, blisko Las Kabacki. Świetny na
firmę, świetny na mieszkanie, 
601 720 840

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

! SSeeggmmeenntt 290 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, może być na firmę. Cena -
1 450 tys. zł, 601 720 840

! SSeeggmmeenntt Imielin 180/250 m2.
ładny, cisza, spokój, niedaleko
metra, 601 720 840, 

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

! SStteeggnnyy, 290 m2, nie wymaga
remontu, dobry standard, super
okazja! tylko 1.050 tys.zł. 
601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 380m2 /400 m2

działki, segment narożny, świetny
standard, dobra cena, do wejścia,
1.690 tys. zł, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

!DDzziiaałłkkaa Konstancin-
Jastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 270 tys. zł, 
601 720 840

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

!KKoonnssttaanncciinn, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 601 720 840,

! PPoowwssiinn,, działka usługowo-
przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 1140 m2, wszystkie
media, 565 tys. zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem,
400 zł/m2, 601 720 840

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKoonnssttaanncciinn - do wynajęcia

dom przy głównej ulicy, na firmę
lub do zamieszkania. 
Cena 10 000 zł., tel. 601 720 840

!MMookkoottóóww 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!UUrrssyynnóóww, lokal  43 m2. Dobry

standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,  
601 720 840,

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa 
sswwooiicchh kklliieennttóóww:: 

mmiieesszzkkaańń,, aappaarrttaammeennttóóww,, 
ddoommóóww,, rreezzyyddeennccjjii,,

nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk 
ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii

WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,, PPiiaasseecczznnoo 
ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,, WWiillaannóóww,,

MMookkoottóóww,, SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..))..
TTeell..:: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń

ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

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

DDOO SSPPRRZZĄĄTTAANNIIAA bloków 
i terenów, 510 464 242, 
601 398 426

DDYYRREEKKTTOORR Szkoły
Podstawowej nr 336 w Warszawie,
ul. Małcużyńskiego 4, zatrudni
sprzątaczkę, pomoc administracji
(1/2 etatu), 
tel. 22 859 17 23 lub 25

PPRRAACCOOWWNNIIKK fizyczny,
pomocnik parkieciarza,
montażysta dzrzwi i paneli, prawo
jazdy, 22 737 23 32

PPRRAACCOOWWNNIIKKÓÓWW budowlanych
do stanów surowych, 694 401 711

SSZZKKOOŁŁAA PPOODDSSTTAAWWOOWWAA 330033
ul. Koncertowa 4 zatrudni
sprzątaczkę - pełen etat oraz
pomoc kuchenną - 1/2 etatu. 
Tel.: 22 643 65 34

SSZZKKOOŁŁAA PPOODDSSTTAAWWOOWWAA 
w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni od zaraz na stanowisko:

- nauczyciel j. hiszpańskiego
(pół etatu, 9 godz.)

- nauczyciel j. angielskiego (na
zastępstwo, cały etat, 18 godz.).

Możliwość zatrudnienia jednej
osoby na obydwa stanowiska. CV
proszę przesyłać na adres e-mail:
sekretariat@spwmy.edu.pl, 
telefon kontaktowy: 22 462 85 20

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ panią do
sprzątania przedszkola na
Ursynowie. Praca na pełny etat.
Umowa o pracę, 516 131 647

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY agentów
ochrony, do 60 lat, w Konstancinie,
509 740 966

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY pomoc
nauczyciela w Szkole Podstawowej
nr 343. Mile widziane
przygotowanie pedagogiczne. 
Tel. kontakt.: 22 643 84 54 w.22

PPRRZZYYJJMMĘĘ  20 wywrotek ziemi,
Ustanów, 607 167 493

TTAANNII SSEERRWWIISS
KKOOMMPPUUTTEERROOWWYY 

550044 661177 883377
2244 HH//77,, 
DDOOJJAAZZDD 

II EEKKSSPPEERRTTYYZZAA  - 00 zzłł

AANNTTEENNYY, 509 610 850
AANNTTEENNYY, 603 375 875
AANNTTEENNYY.. Profesjonalne usługi

RTV. Zadzwoń 501 700 315
BBEEZZPPYYŁŁOOWWEE cyklinowanie,

malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 573 437 794
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,

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

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DDOOMMOOFFOONNYY, 603 375 875
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507 153 734
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK,, 
uussłłuuggii eelleekkttrryycczznnee,, 

779977 666699  779977

GGAAZZ ziemny do 15% taniej, 
691 110 845

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, gipsy, panele,
glazura, 609 394 164

MMAALLOOWWAANNIIEE gładź, 
505 73 58 27

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pprraalleekk 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie, 501 535 889

RREEMMOONNTTYY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

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

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO,, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

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

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588

ZZŁŁOOTTAA RRĄĄCCZZKKAA, 518 580 842

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

GGIIMMNNAASSTTYYKKAA 5500++
JJooggaa,, ppiillaatteess

ul. Jastrzębowskiego 22
tel.: 518 628 928
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  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

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

DrDr ugi trugi tr udnieudnie jszyjszy
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje 
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,, LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii,, BBoogguussłłaaww LLaassoocckkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

PPiiąątteekk,, 2299 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1188..0000;;
ssoobboottaa,, 3300 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1111..0000:: IV
Festiwal „Ursynowski Czas z
Twórczością Amatorską
UCZTA”. W programie: werni-
saż wystawy prac plastycznych,
recytacje poezji, koncerty. Wstęp
wolny.*

Dom Sztuki zaprasza na bez-
płatne warsztaty artystyczne dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, w
tym seniorów (plastyczne, ta-
neczne – taniec irlandzki i fla-
menco, wokalne, bębniarskie,
teatralne – Teatr Młodzieżowy
„Klucz z Wiolinowej”, Dziecięcy
Teatr Muzyczny „Wiolinki”, Mło-
dzieżowy Teatr Muzyczny „Zgra-
ja z Wiolinowej”, Teatr Seniora.
Ilość miejsc ograniczona. Bliż-
sze informacje w sekretariacie i
na stronie internetowej Domu
Sztuki.*

Ponadto Dom Sztuki oferuje:
naukę gry na gitarze (lekcje in-
dywidualne) i skrzypcach (meto-
dą Suzuki), naukę języka wło-
skiego, taniec towarzyski (dla
dorosłych), balet dla dzieci, bre-
akdance, salsę, aerobik dla pań,
jogę, relaksację, gimnastykę dla
seniorów.   

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii – Klubu Seniora (ul. Pię-
ciolinii 10, tel. 22 643 02 10)i
Modelarni Lotniczej (ul. Służby
Polsce 1, tel. 22 643 12 82), któ-
ra od poniedziałku do piątku w
godz. 15.00-21.00 organizuje za-
jęcia dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych (w tym seniorów).

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Rozpoczynamy kolejną edy-
cję cyklu “Autorskie wieczory sa-
tyryków”. W niedzielę 1 paź-
dziernika o godzinie 18:00 wy-
stąpi u nas Kabaret Fifa- Rafa.
Bardzo prężnie rozwijający się
kabaret młodego pokolenia. Ar-
tyści podczas swoich występów
tworzą niepowtarzalny klimat.
Słowa takie jak: zabawa, roz-
rywka, śmiech- najlepiej opisują
to co dzieje się kiedy wychodzą
na scenę.

Bezpłatne wejściówki dostęp-
ne w biurze placówki od czwart-
ku 28.09.17, od godziny 18:00.

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

2277 ((śśrrooddaa)),, ggooddzz.. 1155..3300 - AKA-
DEMIA SENIORA Babie lato -
VISAGE - spotkanie ze stylistą.
Wstęp wolny

2288 ((cczzwwaarrtteekk)),, ggooddzz.. 1199..3300 -
Jazz w NOK – PRZEMEK STRĄ-
CZEK & ASIAN STRING COL-
LECTIVE “THREE CONTI-
NENTS”. Przemysław Strączek
- gitara, Anna Krysztofiak - gu-
zheng, Michał Kapczuk - kontra-
bas, Edilson Sanchez - inst. per-
kusyjne. Obowiązują wejściów-
ki (wydawane będą od 20.09.
od godz. 18.00)

3300 ((ssoobboottaa)),, ggooddzz.. 1188..0000 -
Dawnych Wspomnień Czar –
NOSTALGIA ZA OJCZYZNĄ -
piosenki żołnierzy Andersa.
Wyk.: Ewa Makomaska, Woj-

ciech Czerwiński, Wojciech
Machnicki, Maciej Klociński,
Zbigniew Rymarz - fortepian.
Obowiązują wejściówki (wyda-
wane będą od 27.09. od godz.
18.00)

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

2211..0099,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188::0000 –
KONCERT XIV Ogólnopolski  Fe-
stiwal  Retro  im. M. Fogga  – „W
STARYCH NUTACH  BABUNI -
wspólne śpiewanie piosenek”,
prowadzenie:  Wojciech Dą-
browski, wstęp: 10 zł*.

*(W ramach odpłatnej dzia-
łalności pożytku publicznego
fundacji )

2288..0099,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz..
1188::0000 – Klub Podróżnika t. PO
OBU BRZEGACH UGU, otka-
nie poprowadzi Irina SZEPIE-
LEWICZ.

ZZaabbyyttkkoowwyy kkoośścciióółł 
ppww.. śśww.. KKaattaarrzzyynnyy

uull.. FFoossaa 1177  

2244 wwrrzzeeśśnniiaa ((nniieeddzziieellaa))
22001177,, ggooddzz.. 1199..0000 – Bal u św.
Katarzyny (koncert plenerowy
pod platanem). Dagmara Bar-
na- sopran, Joanna Lichorowicz
i Sławomir Greś - taniec z to-
warzyszeniem zespołu instru-
mentalnego

W programie tańce i pieśni z
XIV-XVII w., utwory okoliczno-
ściowe, tańce tradycyjne z rejo-
nu dzisiejszego Ursynowa, pieśni
okazjonalne i historyczne. 

VAGABUNDUS
nniieeddzziieellaa 2244..0099..22001177 ((sszzllaakkiieemm pprrzzeemmaarrsszzuu zzggrruuppoowwaanniiaa AAKK ““KKaammppiinnooss””))

Coroczna wycieczka rowerowa szlakiem przemarszu Zgrupowania AK Kampinos w dniach 27-
29 września 1944 r z Puszczy Kampinoskiej do miejscowości Budy Zosiny k/ Jaktorowa. Trasa wy-
cieczki: Błonie - Pass - Wawrzyszew - Łuszczewek - Czarnów - Gawartowa Wola - Bramki - Boża Wo-
la - Baranów - Budy Zosiny (miejsce bitwy i uroczystości upamiętniających) - Jaktorów (ok. 55 km
po drogach asfaltowych i gruntowych)

WWyyjjaazzdd ppoocc.. KM 98440/98441 z W-wy Wsch. o 08:22, W-wy Śródm. o 08,31, W-wy Zach. o 08:40.
Przyjazd do Błonia o 09:05. Zbiórka na stacji Błonie po przyjeździe pociągu.

PPoowwrróótt ppoocc.. KM z Jaktorowa w godzinach popołudniowych.
PPrroowwaaddzząą:: Andrzej Szymczak (e-mail: akszymczak@gmail.com) i Marek Pikiel (e-mail: marek.pi-

kiel@tlen.pl)
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