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Zapomniana już forpoczta Te-
lewizji Polskiej, czyli Polska
Kronika Filmowa, wyśmie-

wała kiedyś dwuznaczne sformu-
łowania napuszonego języka pra-
sowego, takie jak: „w reformach
(albo w rajstopach) coś drgnęło”.
Małoletnim wyjaśniam, że słowem
„reformy” określano kiedyś obszer-
ne majty damskie – i po tym wyja-
śnieniu można już bez trudu pojąć,
na czym polegała owa dwuznacz-
ność. Dziś przyszło mi jednak do
głowy, że podobnym sformułowa-
niem warto się na powrót posłu-
żyć. Bo w poniedziałek 3 paździer-
nika można się było naocznie prze-
konać, iż najwyraźniej coś drgnę-
ło nie tylko w reformach i rajsto-
pach, lecz również w stringach. 

Z aświadczyły o tym masowe
marsze protestacyjne mło-
dych kobiet – jak Polska dłu-

ga i szeroka. Co ciekawe, bodaj
głównym celem tych marszów wy-
dawało się pogłębienie rozdźwię-
ku w Świętej Rodzinie Narodu Pol-
skiego. Maszerujące młódki były
bowiem całym sercem za Martą
K., burząc się jednocześnie prze-
ciwko jej ukochanemu stryjowi Ja-
rosławowi K. Stryj otóż już jakiś
czas temu zapowiedział, że poprze
całkowity zakaz aborcji, czemu
zdecydowanie przeciwstawiła się
jego bratanica, podobno wyjątko-
wa luzaczka, jeśli chodzi o dobór

partnerów do czynności rozrod-
czych i w kwestiach aborcyjnych
nieodrodna córka swojej mamy,
kobiety na pewno mądrej i szla-
chetnej, którą lubiący sięgać do wy-
szukanej terminologii duszpaster-
skiej ojciec dyrektor Tadeusz Ry-
dzyk nazywał pieszczotliwie cza-
rownicą. 

R ównie wyszukane wyraże-
nia dało się odczytać na
transparentach, jakie po-

niedziałkowe protestantki niosły
chociażby maszerując w Warsza-
wie na trasie od Zamku do Sejmu.
Sam z siebie nie śmiałbym zacyto-
wać tak górnolotnych wyrażeń, ale
zobaczywszy ekspresyjny napis na
zdjęciu opublikowanym na porta-
lu „wpolityce.pl”, odważę się te sło-
wa w moim tekście powtórzyć. A
brzmiały one: „Pocałujcie mnie w
PISdę”. Prawda, że Wersal to przy
tych słowach po prostu obora?

W mediach zaczęto się za-
stanawiać, czy protestu-
jące dzierlatki miały

prawo aż tak się wnerwić akurat
na jedną partię obecnego establish-
mentu, żeby posuwać się do dość
dawno zużytych i cokolwiek pro-
stackich wulgaryzmów. No i wy-
gląda na to, że tak. Partia ta przy-
mierzała się wszak do ewentual-
nego zaostrzenia przepisów anty-
aborcyjnych niczym ochotna, lecz
trochę zawstydzona dziewica do
defloracji, dając do zrozumienia:
chciałabym, lecz boję się...W rezul-
tacie głównie dzięki tej partii uda-
ło się przepchnąć do odpowiedniej
komisji sejmowej skrajnie rygory-
styczny „projekt obywatelski”. Tłu-
maczenie, że nie jest to projekt PiS,
skoro się go w celu przepchnięcia
przegłosowało, odrzucając jedno-
cześnie inny, liberalny projekt – za-
krawa po trosze na kpinę. Równie

dobrze można byłoby się uspra-
wiedliwiać twierdzeniem: zabiłem
Janka, ale nie własną siekierą, tyl-
ko tą, którą podrzucił mi Franek. 

O czywiście, smarkulom na-
razili się nie tylko posłowie
Prawa i Sprawiedliwości.

W sejmowej operacji, zmierzającej
do zaostrzenia ustawy antyabor-
cyjnej, wzięli też udział politycy lub
– jak kto woli – politrucy innych
partii, w tym Platformy Obywatel-
skiej, Nowoczesnej, Kukiz15 i Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego.
Wprawdzie głosy w poszczególnych
partiach były podzielone, to jednak
liczyła się ich ogólna suma. Gdy do
świadomości Polek w wieku rozrod-

czym dotarło w końcu, że do kłopo-
tów ze znalezieniem pracy władza
chce im dołożyć jeszcze jeden pro-
blem i że niektórzy fanatycy propo-
nują, by za aborcję groziła kobie-
tom kara więzienia, jednemu zaś
marzy się za powodujący często
aborcję seks pozamałżeński – kara
śmierci, w młodym pokoleniu do-
słownie zawrzało. W reakcji na dą-
żenia naszych rodzimych ajatolla-
hów Facebook rozgrzał się do czer-
woności. Kobitki skrzyknęły się w
okamgnieniu, udowadniając wresz-
cie, że młodzież potrafi przeciwsta-
wić się politycznym uzurpatorom,
jawnie inspirowanym przez coraz
częściej wypowiadających się w

sprawach „ginekologicznych” ko-
ścielnych hierarchów, którzy zda-
niem liberalnej części społeczeństwa
brutalnie wsadzają kobietom łapy
w majtki i bardziej interesują się
kroczem niewiast niż ich stanem
duchowym. Zdaniem warszawskie-
go arcybiskupa Henryka Hosera,
kobiety nie muszą się obawiać nie-
chcianej ciąży po gwałcie, bo zwią-
zany z nim stres z reguły uniemoż-
liwia dojście do zapłodnienia... Te-
go rodzaju pogląd powoduje, że
młodzież zaczyna patrzeć na epi-
skopat i jego wystąpienia niczym
na Kabaret Starszych Panów – więc
przypomnę tylko, iż w roku 1996
Jan Paweł II w jakimś sensie przypo-

mniał księżom, że poprzez samo
głoszenie dogmatów nie stają się
naukowcami i po kilkuset latach
odwołał dyskwalifikację potępione-
go przez Kościół Galileusza. Lepiej
więc znać swoje miejsce w szyku.

W ybrałem się 3 paździer-
nika w rejon Uniwersy-
tetu i muszę przyznać,

że od czasu, gdyśmy w 1968 wadzi-
li się z władzą ludową w ramach
tamtoczesnych strajków studenc-
kich, nie czułem  na Krakowskim
Przedmieściu tak rewolucyjnej at-
mosfery. Wbrew kłamliwym infor-
macjom w niektórych mediach – w
czarnym proteście poniedziałko-
wym maszerowały nie stare roz-
pustnice czy też lewacki pomiot,
tylko tysiące kilkunasto- i dwu-
dziestokilkuletnich dziewczyn. A
ten marsz przy surowym dźwięku
werbli robił niemałe wrażenie,
zwłaszcza gdy widziało się spon-
taniczne hasło: „Jeszcze Polka nie
zginęła!”. Nie da się ukryć, że na
obecną władzę padł blady strach i
pani premier – jak najsłuszniej
zresztą – kazała przymknąć dziób
obrażającemu kobiety ministrowi
spraw zagranicznych Witoldowi
Waszczykowskiemu. Jego zda-
niem, w Warszawie protestowała
nic nieznacząca garstka niewiast
(a było ich podobno około 20 tysię-
cy). W całym kraju czarny marsz
zgromadził 100 tysięcy uczestni-
czek (i uczestników). Czy to mało,
skoro PiS ma – jeśli się nie mylę –
30 tysięcy członków, PO – bodaj
siedemnaście, a PSL 140 tysięcy?
Dyktatorom, próbującym za wszel-
ką cenę cofnąć czas, ktoś nagle bar-
dzo ostro powiedział: nie igra się z
młodością...

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Konserwacja dźwigów polega na:
- sprawdzeniu poprawnego działa-

nia wszystkich urządzeń i funkcji,
- regulacjach i kontroli poszczegól-

nych mechanizmów,
- smarowaniu uzupełniającym lub

wymianie olejów i smarów,
- czyszczeniu i zabezpieczeniu przed

korozją,
- wymianie lub naprawie zużytych

elementów i części.

Wymagania krajowe
Zagadnienia związane z eksploatacją

i konserwacją dźwigów posiadają bar-
dzo wysoką rangę i uregulowane są w
Polsce aktami prawnymi najwyższego
rzędu jak:

-  Ustawa o Dozorze Technicznym z
dnia 20.12.2000 roku - określająca zasa-
dy, zakres i formy dozoru technicznego.

-  Rozporządzenie Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
29.10.2003 roku, w sprawie warunków
technicznych dozoru technicznego w za-
kresie eksploatacji transportu bliskiego
- określa ogólne warunki eksploatacji.

-  Rozporządzenie Ministra Gospo-
darki  z dnia 18 lipca 2001 roku w spra-
wie trybu sprawdzania kwalifikacji wy-
maganych przy obsłudze i konserwa-
cji urządzeń technicznych.

Wykonywanie konserwacji dźwigów
Zgodnie z Ustawą o Dozorze Tech-

nicznym, wszystkie dźwigi objęte są ob-
ligatoryjnie dozorem technicznym i mu-
szą posiadać aktualną decyzję UDT do-
puszczającą do eksploatacji oraz stałą
konserwację.

Usługi konserwacji dźwigów mogą
wykonywać tylko osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz umiejętności potwierdzone egza-
minem przed komisją UDT.

Rodzaje i zakresy konserwacji dźwigów
Wykonywanie usług konserwacyj-

nych odbywa się na podstawie dwu-
stronnych umów i w zależności od za-
kresów prac, można wyodrębnić naj-
częściej występujące w tej branży:

- kkoonnsseerrwwaaccjjaa pprroossttaa obejmuje przeglą-
dy okresowe wykonywane zgodnie z in-
strukcją producenta (jednak nie rzadziej
niż co 30 dni) oraz całodobowy nadzór
techniczny, w tym pogotowie dźwigowe
(tylko wezwania uzasadnione).

Natomiast inne usługi jak: usuwanie
na bieżąco usterek i niesprawności w

działaniu dźwigu, usuwanie skutków
dewastacji oraz wymiany i naprawy
urządzeń wraz z materiałami, a także
pomiary instalacji elektrycznej i udział
przy badaniach UDT, wykonywane są
na oddzielne zlecenia za dodatkową
odpłatnością, 

-  kkoonnsseerrwwaaccjjaa rroozzsszzeerrzzoonnaa (umowa
zawarta na czas nieokreślony z możli-
wością rozwiązania z okresem wypo-
wiedzenia) obejmuje najczęściej w for-
mie zryczałtowanej następujące czyn-
ności:

- prace zapobiegawcze polegające
na: regulacjach, smarowaniu, czyszcze-
niu i zabezpieczaniu przed korozją,

- usuwanie na bieżąco wszelkich uste-
rek i nieprawidłowości w działaniu
dźwigów,

- wykonywanie okresowych przeglą-
dów technicznych,

- przygotowanie dźwigu do badań
przez UDT i udział w nich,

- okresowe (raz w roku) pomiary in-
stalacji elektrycznej, potwierdzone pro-
tokołem osoby uprawnionej,

- naprawy lub wymiany wraz z kosz-
tami materiałów, drobnych elementów
(przyciski, żarówki, kontakty bezpie-
czeństwa itp.),

- całodobowe pogotowie dźwigowe
(w budynkach mieszkalnych w godzi-
nach nocnych ograniczone tylko do
uwalniania ludzi).

NNaapprraawwyy śśrreeddnniiee,, czyli wymiana lin
i elementów nośnych oraz innych urzą-
dzeń i ich części wymagających wy-
miany na skutek zużycia eksploatacyj-
nego, wykonywane są na oddzielne
zlecenia.

-  kkoonnsseerrwwaaccjjaa rroozzsszzeerrzzoonnaa (umowa
zawarta na czas określony) praktycznie
bez możliwości jej rozwiązania, ponie-
waż skutkuje to dotkliwymi konsekwen-
cjami, płatność za usługę do końca okre-
su pierwotnego, mimo zrezygnowania
z usług przez klienta.

-  ppeełłnnyy „„ffuullll sseerrwwiiss”” obejmuje zakres
jak w umowie na konserwację rozsze-
rzoną plus wymiana wraz z materiała-
mi większości urządzeń dźwigowych
oprócz kompletnych podstawowych ze-
społów takich jak: jednostka napędowa,
kabina, aparatura sterowa i drzwi auto-
matyczne.

FFuunnkkccjjoonnuujjąą rróówwnniieeżż uummoowwyy ze
skrajnie zawężonym zakresem, któ-
rych wykonawca deklaruje praktycz-
nie tylko gotowość do wykonania
usługi, ponieważ za każdą wykona-

ną czynność wystawiana jest odręb-
na faktura. 

W ostatnich latach pojawił się nowy
typ umowy na kkoonnsseerrwwaaccjjęę pprreewweenn-
ccyyjjnnąą,, która polega na systematycz-
nych wymianach urządzeń na podsta-
wie kryteriów producenta zawartych w
instrukcjach eksploatacyjnych poszcze-
gólnych urządzeń (na ogół nie znane
właścicielowi dźwigu), zalecających
konieczność wymiany urządzenia po
wykonaniu określonej liczby cykli pra-
cy. Takich form świadczenia usług nie
zalecamy, ponieważ wypaczają uczci-
wą konkurencję i nastawione są na uzy-
skiwanie nienależnych korzyści, a nie
rzetelne wykonywanie usług konser-
wacyjnych.

Wybór właściwej usługi 
na konserwację dźwigów

Każdy odpowiedzialny właściciel
dźwigu powinien starać się zapewnić
wieloletnią, bezpieczną oraz bezawaryj-
ną eksploatację dźwigu po umiarkowa-
nych kosztach. Na co decydujący wpływ
mają systematycznie wykonywane
czynności zapobiegawcze wykonywane
przez firmę konserwującą.

Najskuteczniej można to zapewnić,
zawierając umowę na konserwację roz-
szerzoną na czas nieokreślony. Z prak-
tyki wynika, że ta forma umów najlepiej
się sprawdza, gdyż wymusza zbieżność
interesów obu stron umowy. Właściciel
dźwigu może (gdy konserwator nie
spełnia jego oczekiwań) rozwiązać
umowę, natomiast konserwator zainte-
resowany jest jak najdłuższym jej trwa-
niem i będzie dążył do możliwie długiej
eksploatacji dźwigu.

Przy dużym zróżnicowaniu zakre-
sów usług konserwacyjnych utrudnio-
na jest ich ocena oraz zdrowa konku-
rencja między firmami. Tym bardziej,
że większość klientów uważa cenę za
jedyne kryterium wyboru oferenta (w
budżetówce obligatoryjnie). SSttaann ttaa-
kkii rrooddzzii ppaattoollooggiiee,, ppoolleeggaajjąąccee nnaa zzaannii-
żżaanniiuu cceenn zzaa uussłłuuggii kkoonnsseerrwwaaccyyjjnnee,,
kkttóórryycchh ww żżaaddeenn ssppoossóóbb nniiee mmoożżnnaa
wwyykkoonnaaćć pprrzzyy zzaattrruuddnniiaanniiuu nnaa eettaa-
ttaacchh ooddppoowwiieeddnniieejj lliicczzbbyy oossóóbb zz
uupprraawwnniieenniiaammii.. 

Firmy takie koncentrują swoją dzia-
łalność na pozyskiwaniu dodatkowych
zleceń, a nie na usługach konserwa-
cyjnych, doprowadzając tym samym
do wcześniejszego zużycia urządzeń
oraz obniżenia bezpieczeństwa użyt-
kowników.

Praktyczna realizacja usługi
Firmy podejmujące się konserwacji

dźwigów powinny poza zatrudnieniem
pracowników z odpowiednimi upraw-
nieniami UDT, posiadać zdolności do

sprawnej realizacji usługi. Niestety
wśród firm krajowych nie jest pod tym
względem najlepiej, ponieważ niskie
ceny za te usługi uniemożliwiają inwe-
stowanie w rozwój. Dlatego tylko nie-
liczne firmy posiadają potencjał tech-
niczny i kadrowy umożliwiający w peł-
ni profesjonalne wykonywanie konser-
wacji dźwigów. Wymagania klientów
systematycznie wzrastają i obecnie nie
wystarcza sumienne wykonanie usługi,
ale również szczegółowe rozliczenie się
z każdej wykonanej czynności. Przy roz-
liczaniu usługi konserwacyjnej, klienci
żądają dowodów na jej wykonanie, po-
nieważ zapisy w dzienniku dźwigu nie
są wystarczające.

Największe firmy dźwigowe rozwią-
zują ten problem na kilka sposobów:

a) do faktury dołączana jest lista
skontrolowanych urządzeń, potwier-
dzona podpisem wykonawcy, 

b) za pomocą internetu, klient otrzy-
muje hasło i ma możliwość kontrolo-
wania na bieżąco wykonanych przeglą-
dów oraz wszelkich innych informacji o
swoich dźwigach:

- rejestr zgłoszonych reklamacji,
- daty usunięcia reklamacji oraz ich

przyczyny,
- decyzje i zalecenia UDT oraz daty

ich wykonania,
- wykaz napraw i wymian urządzeń,
- podstawowe parametry techniczne

dźwigu wraz z wykazem typów zespo-
łów i urządzeń.

Współpraca z klientami
Wielu klientów (właścicieli dźwigów)

tkwi w przekonaniu, że zawierając
umowę na konserwację dźwigu, nie bę-
dą ponosić żadnej odpowiedzialności
za jego funkcjonowanie. 

Do niedawna nie było wyraźnie sfor-
mułowanych wymagań w stosunku do
właścicieli dźwigów, dopiero norma
PN-EN 13015 wprowadziła zapisy za-
wierające informacje i zzaalleecceenniiaa ddllaa
wwłłaaśścciicciieellii::

a) korzystanie z organizacji wyko-
nującej te usługi kompetentnie oraz

mającej wystarczającą ochronę ubez-
pieczeniową,

b) upewnienie się czy została prze-
prowadzona planowana konserwacja
dźwigu,

c) utrzymywanie w sposób określo-
ny w normie PN-EN 81-28 dwukierun-
kowych środków łączności, zapewnia-
jących stały kontakt przez 24h pomię-
dzy uwięzionymi w kabinie pasażera-
mi a ekipami konserwacyjnymi (ra-
towniczymi), 

d) uwzględnienie konsekwencji oce-
ny ryzyka przeprowadzonej przez orga-
nizację prowadzącą konserwację,

e) zapewnienie w każdych okoliczno-
ściach bezpiecznego dostępu do budyn-
ku oraz pomieszczeń i urządzeń dźwi-
gowych,

NNoowwee wwyymmaaggaanniiaa ddllaa kkoonnsseerrwwaattoo-
rróóww::

a) zapewnienie przez organizację
prowadzącą konserwację, opracowa-
nie oceny analizy ryzyka w stosunku
do całego obszaru roboczego dźwigu
oraz wszystkich czynności konserwa-
cyjnych, 

b) informowanie właściciela dźwi-
gu o wszystkich pracach jakie należy
wykonać, w wyniku oceny ryzyka
oraz o niezbędnej stopniowej moder-
nizacji. 

Wnioski
Aby zapewnić wieloletnią eksploata-

cję dźwigu, warto zatrudnić firmę kon-
serwacyjną, która będzie koncentro-
wała się na rzetelnym wykonywaniu
czynności zapobiegawczych, a nie tylko
na doraźnym usuwaniu usterek i awa-
rii. Przyjmuje się (na podstawie prze-
prowadzonych pomiarów w różnych
krajach), że minimalna liczba roboczo-
godzin niezbędna do wykonania peł-
nego zakresu prac konserwacyjnych
wynosi 6h. W niektórych krajach wpro-
wadzono takie wymagania ustawowo
(np. Francja), aby zapewnić wystarcza-
jący poziom bezpieczeństwa użytkow-
nikom dźwigów.

Y B Y

Konserwacja zapewnia sprawną oraz bezawaryjną pracę urządzeń dźwigowych

„WINDA” - profesjonalne usługi
Konserwacja wind obejmuje wykonywanie czynności zapobiegaw-
czych i ma na celu zmniejszenie zużycia się poszczególnych elemen-
tów. Profesjonalne usługi konserwacyjne zapewniają sprawną
oraz bezawaryjną pracę urządzeń dźwigowych przez cały okres
eksploatacji przewidziany przez producenta, dzięki czemu korzy-
stanie z nich jest bezpieczne.

DDźźwwiigg ppaannoorraammiicczznnyy zzaaiinnssttaalloowwaannyy ww dduusszzyy kkllaattkkii sscchhooddóóww - PPKKiiNN

RReewwiittaalliizzaaccjjaa kkaammiieenniiccyy pprrzzyy uull.. NNiieeppoorręęcckkiieejj 1122 - ddźźwwiigg ppaannoorraammiicczznnyy
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URSYNOWSKIE STYPENDIA
KULTURALNE 2017

Osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upo-
wszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, realizującym
przedsięwzięcia/projekty tematyczne związane z dzielnicą
Ursynów m.st. Warszawy, bądź adresowane przede wszyst-
kim do mieszkańców Ursynowa przypominamy, że wkrótce
upływa termin przyjmowania wniosków o przyznanie stypen-
dium na 2017 r. 

Wnioski (wyłącznie w formie papierowej!) można składać
(pon. w godz. 8-18, wt.-pt. w godz. 8-16) w Wydziale Obsługi
Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61, 02-777
Warszawa - do 14 października br. albo nadsyłać pocztą na po-
wyższy adres z adnotacją „Stypendia kulturalne 2017”, przy
czym data stempla pocztowego nie może być późniejsza niż 15
października br.  

Obowiązujący regulamin i formularze (wniosek, rekomen-
dacje) są dostępne na stronie internetowej m.st. Warszawy:
www.stypendia.um.warszawa.pl

Wyjaśnień i dodatkowych informacji udziela (pon.-pt. w godz.
13-16) Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursynów - tel. 22 443
7245 (7246), e-mail: kultura@ursynow.pl.

Trwa realizacja projektów
wybranych w ubiegłorocz-
nej edycji Budżetu Party-
cypacyjnego. W tym nume-
rze przedstawiamy krótką
informację o kolejnych re-
alizowanych  projektach.  

W ramach projektu „Serce Ur-
synowa - K.E.N WI-FI”, który po-
parło 1 953 mieszkańców dziel-
nicy, można bezpłatnie korzy-
stać z Internetu w okolicy ok.
100 metrów od budynku ursy-
nowskiego ratusza. Punkt jest
włączony do ogólnomiejskiej

sieci hot-spotów, a pojedyncza
sesja korzystania z łącza trwa
do 30 minut z prędkością do 512
kb/s. Jak połączyć się z miejską
siecią? Trzeba wyszukać w urzą-
dzeniu dostępne sieci bezprze-
wodowe, wybrać połączenie z

siecią Wi-Fi o nazwie UMWar-
szawa. Przeglądarka interneto-
wa automatycznie przekieruje
na stronę logowania do miej-
skiej sieci Wi-Fi. Logowanie do
systemu nastąpi po podaniu ad-
resu e-mail i zatwierdzeniu re-
gulaminu.

W ramach projektu „Konwer-
sacje w języku angielskim z nati-
ve speakers”, który poparło 888
mieszkańców Ursynowa, odby-
wają się cotygodniowe spotkania
oraz wydarzenia specjalne, takie
jak gra miejska czy pikniki rodzin-
ne. Właśnie ruszają cotygodnio-
we spotkania po wakacyjnej prze-
rwie. Zajęcia odbywają się w każ-
dą środę do 14 grudnia, w
godz.18.30-21.00 (2 tury: począ-
tek pierwszej o 18.30, początek
drugiej ok. 19.50) w Domu Kultu-
ry ,,Stokłosy” przy ul. Lachmana
5 (metro Stokłosy). Wstęp wolny.

W ramach projektu Latający
Dom Kultury - warsztaty plene-
rowo-architektoniczne dla dzie-
ci”, który poparło 1 069 miesz-
kańców, odbywają się weeken-
dowe zajęcia dla najmłodszych.
Temat spotkania w sobotę 8 paź-
dziernika to „Nie tylko Carcas-
sonne. Zamki obronne w Euro-
pie”. Bezpłatne warsztaty pro-
wadzone przez artystów plasty-
ków odbywają się w Natolińskim
Ośrodku Kultury przy ul. Na
Uboczu 3 w godz. 11.00-13.00.
Następne spotkanie „Ciasteczka
Alicji z Krainy Czarów i żabia
perspektywa”  odbędzie się 5 li-
stopada. Obowiązują zapisy pod
nr tel. 22 648 65 81.

W ostatnim tygodniu września w progach Fundacji Hospicjum Onkologiczne (FHO)
pojawili się pracownicy dwóch prężnie działających firm: hotelu Intercontinental
oraz telewizji TVN.  

Obydwie firmy wsparły działania hospicjum w ramach wolontariatu pracowniczego, a zatem
chętni pracownicy sami zgłosili swoje kandydatury, by pomóc placówce. Pracownicy telewizji TVN
z zaangażowaniem, wykonując żmudną pracę, odmalowali ogrodzenie hospicjum. Wcześniej znaczną
część tej pracy wykonała również młodzież szkolna, przedstawiciele Fundacji MSD dla Zdrowia
Kobiet oraz wolontariusze indywidualni. Restauracja hotelu Intercontinental zaserwowała pacjentom
prawdziwe rarytasy kulinarne, m. in.: kremową zupę dyniową, łososia z pieca w sosie pomidorowym
oraz mus czekoladowy ze świeżymi owocami. 

“Pacjenci wyrażali bardzo pozytywne opinie zarówno o serwowanych daniach, jak i osobach je
podających. Wśród nich był nawet sam dyrektor generalny hotelu, pan Marten Schoenrock” – mówi
Iwona Miller, koordynator wolontariatu w FHO. 

W odzewie na liczne i różnorodne działania podejmowane przez hospicjum rośnie liczba osób i firm
chętnych do jego wsparcia. Szczegółowe dane kontaktowe Fundacji Hospicjum Onkologiczne na stronie:
www.fho.org.pl F o t o  F H O

TTrrwwaa jjeessiieennnnaa eeddyyccjjaa ssppoottkkaańń bbuurrmmiissttrrzzaa UUrrssyynnoowwaa RRoobbeerrttaa KKeemmppyy zz mmiieesszzkkaańńccaammii.. JJeesstt ttoo kkoonnttyynnuu-
aaccjjaa ccyykklliicczznnyycchh ssppoottkkaańń wwłłaaddzz ddzziieellnniiccyy,, ppooddcczzaass kkttóórryycchh mmoożżnnaa uuzzyysskkaaćć iinnffoorrmmaaccjjee oo  ppllaannaacchh,, aa ttaakk-
żżee zzggłłoossiićć ooppiinniiee ii uuwwaaggii ddoottyycczząąccee rroozzwwoojjuu ddzziieellnniiccyy.. NNoowwoośścciiąą jjeessiieennnneejj eeddyyccjjii jjeesstt wwyykkoorrzzyyssttaanniiee ddzziieell-
nniiccoowwyycchh nnaammiioottóóww.. DDoo tteejj ppoorryy ssppoottkkaanniiaa ooddbbyywwaałłyy ssiięę ww sszzkkoołłaacchh,, ttyymm rraazzeemm wwsszzyyssttkkiiee,, zz wwyyjjąąttkkiieemm
oossttaattnniieeggoo,, ssąą oorrggaanniizzoowwaannee bblliisskkoo ssttaaccjjii mmeettrraa.. PPiieerrwwsszzee ddwwaa zz zzaappllaannoowwaannyycchh ssppoottkkaańń jjuużż ssiięę ooddbbyyłłyy..
WWee wwttoorrkkoowwyycchh rroozzmmoowwaacchh zz bbuurrmmiissttrrzzeemm wwzziięęłłoo uuddzziiaałł ppoonnaadd 5500 oossóóbb.. MMiieesszzkkaańńccyy ppyyttaallii mm.. iinn.. oo
sskkuuttkkii rreeffoorrmmyy oośśwwiiaattyy nnaa UUrrssyynnoowwiiee,, ddrrooggii oorraazz śścciieeżżkkii rroowweerroowwee.. KKiillkkuunnaassttuu mmiieesszzkkaańńccóóww ppyyttaałłoo
bbuurrmmiissttrrzzaa oo ppllaannyy ddoottyycczząąccee pprrzzyysszzłłoośśccii PPllaaccuu WWiieellkkiieejj PPrrzzyyggooddyy.. WW ppiiąątteekk,, 77 ppaaźźddzziieerrnniikkaa oo ggooddzziinniiee
1166..0000,, ddzziieellnniiccoowwyy nnaammiioott ppoojjaawwii ssiięę pprrzzyy ssttaaccjjii MMeettrroo IImmiieelliinn –– pprrzzeezz ddwwiiee ggooddzziinnyy bbuurrmmiissttrrzz oorraazz
uurrzzęęddnniiccyy bbęęddąą ooddppoowwiiaaddaaćć nnaa ppyyttaanniiaa..  JJeessiieennnnyy ccyykkll kkoońńcczzyy ssppoottkkaanniiee ww SSzzkkoollee PPooddssttaawwoowweejj nnrr 110000
pprrzzyy uull.. TTaanneecczznneejj 5544//5588,, kkttóórree ooddbbęęddzziiee ssiięę ww cczzwwaarrtteekk,, 1133 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, oo ggooddzz.. 1188::0000..  

W pierwszych dniach jesieni, 2 października, odbyła się impreza plenerowa
„Piknik Sąsiedzki na Zielonym Ursynowie”. Mieszkańcy bawili się i tańczyli  w
malowniczej scenerii na terenie zielonym przy Jeziorze Zgorzała. 

„Największym zaskoczeniem dla mnie była wysoka frekwencja mieszkańców nie tylko Zielonego
Ursynowa. Wszyscy, którzy przybyli na nasz piknik, bawili się świetnie. Miło było zobaczyć wszystkich
sąsiadów w jednym miejscu. Dużym powodzeniem cieszyły się ciasta i sałatki, które przynieśli
mieszkańcy i którymi częstowaliśmy zupełnie za darmo. Pieczone ziemniaki rozchodziły się niczym
świeże bułeczki. Spędziliśmy razem wyjątkowe niedzielne popołudnie” – mówi Marzena Zientara,
współorganizator pikniku. 

„W przyszłym roku z pewnością wrócimy na Zielony Ursynów. Piknik zainspirował nas do tego, aby
wygospodarować większe środki finansowe na organizację tego typu wydarzeń. Tym bardziej, że
będziemy świętować jubileusz 40-lecia Ursynowa i okazji do integracji sąsiedzkiej stworzymy jeszcze
więcej niż w tym roku.” – obiecuje zastępca burmistrza Łukasz Ciołko. Piknik zorganizował Urząd
Dzielnicy Ursynów przy wsparciu Rady Osiedla Jeziorki.

Spotkania burmistrza Ursynowa z mieszkańcami

O wszystkim w dzielnicowym namiocie

Realizacja Budżetu Partycypacyjnego 2016

WI-FI i native speakerzy

Piknik na Zielonym Ursynowie 

Wolontariat pracowniczy w FHO

VAGABUNDUS
Sobota 08.10.2016 (Jesień nad Wisłą i Narwią)

Wycieczka rowerowa na trasie Metro Młociny - Tarchomin - Jabłonna (pałac Poniatowskich z XVIII
w.) - pole golfowe w Rajszewie - Janówek (możliwość powrotu do Warszawy pociągiem KM lub
SKM) - Góra - Sikory - Topolina - Poddębie - Komornica - Michałów-Reginów - stacja PKP Warsza-
wa-Choszczówka (ok. 65 km).

Zbiórka o godzinie 09:00 przy stacji metra Młociny (wyjście północne).
PPrroowwaaddzzii:: Władysław Porczyk (e-mail: wporczyk@wp.pl)

Niedziela 09.10.2016 (dolina Wkry)
Wycieczka rowerowa na trasie Modlin - Pomiechówek - Brody Parcele - Goławice - Cieksyn - Jo-

niec - Popielżyn Zawady - Dobra Wola - Kosówek - Modlin (ok. 65 km po drogach asfaltowych i grun-
towych). Na trasie pozostałości zewnętrznych fortyfikacji twierdzy Modlin.

Wyjazd poc. KM 98704/ 98705 z W-wy Lotnisko Chopina o 07:50, W-wy Służewiec o 07:54, W-
wy Zach. o 08:06, W-wy Centr. o 08:15, W-wy Wsch. o 08:23, W-wa Toruńska o 08:30. Przyjazd
do Modlina o 08:56. Alternatywnie wyjazd poc. KM 15423 z W-wy Zach. peron 8 o 08:19, W-wy
Gdańskiej o 08:31, W-wy Praga o 08:38. Przyjazd do Modlina o 09:11. Zbiórka na stacji Modlin po
przyjeździe obu pociągów.

Powrót poc. KM z Modlina w godzinach popołudniowych.
PPrroowwaaddzząą:: Iwona Zdonek (e-mail: info-data@tlen.pl) 
Roman Bittner (e-mail: rbittner@interia.pl)
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Z inicjatywy Komisji Patriotycznej Szkoły Podstawowej
nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego”  na Ursynowie
przez cały wrzesień społeczność szkolna obchodziła 72.
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Realiza-
cja projektu była możliwa dzięki wsparciu dyrektor
szkoły Lucyny Bieniasz-Ząbek i rady pedagogicznej.

W ramach akcji nauczyciele języka polskiego, historii i wycho-
wawcy na każdej lekcji czytali uczniom fragmenty Pamiętników Żoł-
nierzy Baonu AK „Zośka”. Na zaproszenie dyrektor szkoły do akcji
włączyli się:  burmistrz dzielnicy Robert Kempa, zastępcy burmistrza
Wojciech Matyjasiak, Rafał Miastowski i Łukasz Ciołko, przewod-
nicząca Rady Dzielnicy Ursynów – p. Teresa Jurczyńska-Owczarek,
przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu Rady Dzielnicy Ursynów
– Sylwia Krajewska, prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych, uczestnik Po-
wstania Warszawskiego – Janusz Maksymowicz, siostrzenica patro-
na szkoły, Janka Bytnara „Rudego” – Barbara Borkowska, wiceprze-
wodniczący RR –  Marcin Bojakowski oraz reprezentantka Prezy-
dium RR –  Ilona Świniarska.

Wizyta wymienionych gości i czytanie przez nich literatury zwią-
zanej z Powstaniem Warszawskim uświadomiły uczniom, jak waż-
ne jest, by wszystkie pokolenia wspólnie dbały o to, żeby pamięć o
bohaterstwie Powstańców była żywa.

Warto podkreślić, że akcja w SP 336 wiąże się także z upowszech-
nianiem czytelnictwa, rozwijaniem kompetencji czytelniczych
wśród dzieci i młodzieży, czyli jednym z podstawowych kierunków
realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym.

Taki sposób oddania hołdu Powstańcom Warszawskim był en-
tuzjastycznie przyjęty przez uczniów, rodziców, nauczycieli, śro-
dowisko ursynowskich szkół oraz samorząd Dzielnicy Ursynów,
o czym świadczy długa lista osób, które włączyły się do tego
projektu.

Dla upamiętnienia 72. rocznicy zakończenia walk powstańczych
reprezentanci uczniów

i nauczycieli SP 336 wraz ze sztandarem szkoły uczestniczyli 2
października br. w uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskie-
go, w trakcie której zgaszono Ognisko Pamięci, które płonęło przez
63 dni, czyli tyle, ile trwało powstanie.

3 października cała społeczność szkolna raz jeszcze oddała cześć
walczącym. O 12:00 zadzwonił specjalny dzwonek, po którym
uczniowie i nauczyciele minutą ciszy uczcili pamięć bohaterów. Na-
stępnie nauczyciele przeczytali uczniom tekst o zawieszeniu walk
powstańczych. Na zakończenie uczniowie odśpiewali hymn pań-
stwowy.

E l ż b i e t a  R u t k o w s k a
K o m i s j a  P a t r i o t y c z n a  S P  3 3 6

Tę propozycję Domu Sztuki, wśród wielu innych, łatwo
przeoczyć. A szkoda z niej nie skorzystać! Oto w naj-
bliższą niedzielę 9 października o godz. 19 w spektaklu
kabaretowo-muzycznym „Piosenki… czyli duet scenicz-
ny w stanach krytycznych” wystąpią Beata Malczew-
ska i Andrzej Słabiak.

Dlaczego namawiam do obejrzenia tego programu? Wymienię
tylko kilka atutów. 

Artyści przyjadą z Krakowa, gdzie występują w legendarnej
piwnicy Loch Camelot. To obok Piwnicy pod Baranami równie
słynne miejsce gwarantujące niepowtarzalną atmosferę i wyso-
ki poziom rozrywki. Po drugie Beata Malczewska-Starowieyska
– od chwili ukończenia Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w
Krakowie – nieprzerwanie jest aktorką Narodowego Starego Te-
atru. Ta placówka i kreacje, które tam stworzyła, są wystarcza-
jącą rekomendacją. W dodatku jest artystką wszechstronną,
znakomicie odnajdującą się zarówno w repertuarze dramatycz-
nym jak i komediowym, klasycznym i współczesnym. Występo-
wała także we Francji w sztuce Pauline Sales Les Arrangements.
Znakomicie śpiewa. Jest laureatką Złotego Liścia przyznanego rok
temu na XII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczy-
sława Fogga za Sekret pani Kazimiery, komediową opowieść z
piosenkami do słów Juliana Tuwima. Dodać trzeba, że reżyseria
spektaklu i opracowanie muzyczne należy do wybitnej krakow-
skiej kompozytorki Ewy Kornackiej, której Loch Camelot za-
wdzięcza muzyczną duszę.

Kolejny zabawny spektakl oparty na scenkach małżeńskich au-
torstwa Stefanii Grodzieńskiej, odsłaniający zakulisowe życie teatru,
brawurowe songi i zaskakujący finał z całą pewnością zapewnią pań-
stwu wieczór pełen emocji i niezapomnianych wrażeń.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Polecam

Malczewska w Domu Sztuki

W SP 336 pamiętają 
o Powstaniu Warszawskim
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Rozmawiamy z Renatą Markowską z Fundacji Noga w Łapę

Pomoc dla zwierząt
PPAASSSSAA:: PPrroossiimmyy oo iinnffoorrmmaaccjjęę

oo PPaańńssttwwaa oorrggaanniizzaaccjjii –– oodd kkiieeddyy
ddzziiaałłaa,, iillee oossóóbb uucczzeessttnniicczzyy ww jjeejj
pprraaccaacchh??

RREENNAATTAA MMAARRKKOOWWSSKKAA:: Fun-
dacja „Noga w łapę, razem idzie-
my przez świat” działa od 2010
r., a od dwóch lat ma status Or-
ganizacji Pożytku Publicznego.
Przyświeca jej idea empatii i sza-
cunku dla wszystkich istot. 

Jesteśmy niewielką organizacją,
której działania opierają się na spo-
łecznej pracy kilku osób. Mimo to
zakres podejmowanych przez nas
działań jest bardzo szeroki. 

JJaakkiimmii sspprraawwaammii zzaajjmmuujjee ssiięę
PPaańńssttwwaa oorrggaanniizzaaccjjaa??

W ramach pomocy potrzebu-
jącym zwierzętom otaczamy
opieką bezdomne psy i koty: le-
czymy je, sterylizujemy, socjali-
zujemy i znajdujemy im dobre
domy. Uczymy osoby, które przy-
garną czworonożnych przyja-
ciół, odpowiedzialnej opieki nad
zwierzętami towarzyszącymi,
propagujemy sterylizację jako
najlepszą metodę zapobiegania

bezdomności zwierząt oraz czi-
powanie i adresatki jako skutecz-
ny sposób ochrony zwierząt
przed zaginięciem. 

JJaakkiiee kkoonnkkrreettnnee ddzziiaałłaanniiaa ssąą
ppooddeejjmmoowwaannee?? JJaakk ppoommaaggaacciiee??

Współpracujemy z grupą wo-
lontariuszy schroniska na Palu-
chu, pomagając w szukaniu do-
mów dla tamtejszych podopiecz-
nych. Jesteśmy autorami projek-

tu „Przyjaciel czeka w schroni-
sku”, który w oparciu o „wędru-
jącą” wystawę i spot radiowy
promował ideę adopcji psów i
kotów ze schroniska. Cały czas
ogłaszamy bezdomne zwierzęta
w lokalnych warszawskich me-
diach. Uczestniczymy też w mię-
dzynarodowych koalicjach na
rzecz powstania unijnej dyrek-
tywy chroniącej zwierzęta bez-
domne. Co roku w okresie
przedświątecznym monitoruje-
my handel żywymi karpiami,
walcząc o zgodne z przepisami,
humanitarne warunki ich sprze-
daży. Doprowadziliśmy do
pierwszej w naszym kraju „kar-
piowej” rozprawy sądowej.
Chcemy, by docelowo sprzedaż
żywych ryb, która generuje ich
cierpienie, została zlikwidowa-
na. Od początku pracy Fundacji
w jej ramach działa jednostka
interwencyjna Ptasi Patrol, któ-
ry ratuje życie ptaków gniazdu-
jących w budynkach i ich siedli-
ska niszczone podczas prac re-
montowych i ocieplających. W
Warszawie, podobnie jak w in-

nych miastach, do 80 % popula-
cji ptaków odbywa lęgi i chroni
się w budynkach. Jerzyki, wró-
ble, mazurki, jaskółki, sikory,
szpaki, gołębie, kawki, pustułki,
a nawet sowy i inne... budują
gniazda pod poszyciem dachów
i parapetami, za rynnami i rura-
mi spustowymi, na strychach i
w stropodachach, w szczelinach
dylatacyjnych, w ubytkach ele-
wacji pod balkonami, nawet w

kominach. Budynki zasiedlane
są też przez nietoperze. Prace
budowlane stwarzają śmiertelne
niebezpieczeństwo dla gniazdu-
jących w nich ptaków i ich lę-
gów oraz dla nietoperzy. Ptasi
Patrol kontroluje, czy prace od-
bywają się zgodnie z przepisa-
mi regulującymi ochronę tych
zwierząt. 

Dotychczas przeprowadzili-
śmy ponad 100 interwencji na
budynkach remontowanych bez
wykonania ekspertyz przyrodni-
czych lub wbrew zawartych w
nich zaleceniom. Pozwoliło to
ocalić życie wielu ptaków i za-
chować ich siedliska – w ramach
kompensacji zniszczonych miejsc
gniazdowania na warszawskich
budynkach zawisły setki budek
lęgowych. Także na Ursynowie
Ptasi Patrol walnie przyczynił się
do  polepszenia sytuacji ptaków
gniazdujących w budynkach. Już
na starcie w 2010 r. zorganizowa-
liśmy wspólnie z ursynowskim
ratuszem konferencję Ursynów
Przyjazny Ptakom, na której spe-
cjaliści ornitolodzy zapoznali ad-

ministratorów spółdzielni miesz-
kaniowych z dobrymi praktyka-
mi prowadzenia prac remonto-
wych zgodnie z zasadami ochro-
ny ptaków. Nasze skuteczne in-
terwencje na terenie Ursynowa
miały i mają wpływ na poprawę
organizacji lokalnych prac re-
montowych, które obecnie w
większości wypadków odbywają
się zgodnie z poszanowaniem
środowiska. 

JJaakkiiee pprroojjeekkttyy uuddaałłoo ssiięę zzrree-
aalliizzoowwaaćć??

Co roku ogłaszamy konkurs
Zimowe Ptakokarmienie edu-
kując, jak właściwie dokarmiać
ptaki. W uznaniu zasług Ptasi
Patrol uhonorowany został w

2013 r. dwiema nagrodami w
konkursie „S3KTOR” na najlep-
szą inicjatywę pozarządową w
Warszawie (nagroda w dziedzi-
nie ekologia i środowisko przy-
rodnicze oraz nagroda miesz-
kańców). Zostaliśmy też jed-
nym z bohaterów wystawy Oby-
watele Warszawy na rzecz
ochrony środowiska zorganizo-
wanej przez Stowarzyszenie
Społeczno Kulturalne Warsza-

wa w Europie. Od dwóch lat ko-
rzystamy z możliwości, jakie
otwiera budżet partycypacyjny.
Na terenie spółdzielni mieszka-
niowej Koński Jar-Nutki właśnie
realizowany jest nasz projekt
Ptasie mieszkanie na pustej ścia-
nie czyli murale i skrzynki lę-
gowe na pustych ścianach blo-
ków.  W przyszłym roku zosta-
nie zrealizowany projekt Dzie-
ciaki lubią ptaki zakładający po-
wstanie skrzynek lęgowych i
karmnika na terenie ursynow-
skiej szkoły. Wiosną br. Ptasi Pa-
trol wziął udział w filmie o je-
rzykach z cyklu emitowanych
w TVP niezwykle ciekawych fil-
mów przyrodniczych Tańczący
z naturą, które opowiadają o
wymagających czynnej ochro-
ny gatunkach zwierząt i roślin.
Nasza fundacja angażuje się też
w ochronę terenów zielonych
Ursynowa. I tak np. udało nam
się ocalić przed planowanym
wycięciem większość drzew na
terenie byłych działek pod Kopą
Cwila podczas ich przekształ-
cania na ogólnodostępny skwer.
W uzgodnieniu z nami urząd
zgodził się pozostawić część te-
go terenu w stanie nieprze-
kształconym, co było ważne ze
względu na bytujące tam ga-
tunki ptaków i innych zwierząt.
Ważną sferą starań naszej fun-
dacji jest szerzenie wiedzy przy-
rodniczej i zachęcanie do anga-
żowania się w czynną ochronę
środowiska naturalnego. Reali-
zujemy to poprzez ilustrowane
ulotki „Ratujmy skrzydlatych
sąsiadów”, teksty publikowane
w warszawskich gazetach i in-
ternecie oraz udział w licznych
audycjach radiowych.

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa rree-
aagguujjąą nnaa PPaańńssttwwaa aakkttyywwnnoośśćć??

Mieszkańcy Ursynowa sym-
patyzują z naszą działalnością,
natomiast marzymy o tym, by

zechcieli się bezpośrednio za-
angażować w nasze prace ja-
ko wolontariusze. Szczególnie
zależy nam na pozyskaniu wo-
lontariuszy dla Ptasiego Patro-
lu  - obiecujemy szkolenia w
terenie.

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa mmoo-
ggąą wweesspprrzzeećć wwaasszzee ddzziiaałłaanniiee ??

Oczywiście jak zawsze ważne
są pieniądze, które pozwolą
nam rozwinąć skrzydła. Dlate-
go zachęcamy do zasilania na-
szego konta darowiznami
(zwłaszcza cenne są dotacje do-
konywane regularnie), jak też
do przekazania nam 1% od po-
datków.  Zapraszamy na naszą
stronę www.nogawlape.org.

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy nnaa nnaajjbblliiżżsszząą
pprrzzyysszzłłoośśćć ??

Przede wszystkim postaramy
się skłonić władze Warszawy do
wprowadzenia szczegółowych,
obowiązujących we wszystkich
dzielnicach zapisów prawnych
dotyczących zasad prowadzenia
prac budowlanych z poszano-
waniem zwierząt zasiedlających
budynki. 

Wspólnie z Miastem planu-
jemy kampanię informacyjną
dla mieszkańców na temat
skrzydlatych sąsiadów i ich
ochrony oraz szkolenia dla
urzędników odpowiedzialnych
za wydawanie decyzji budowla-
nych i administratorów. Pra-
gniemy zrealizować edukacyjną
wystawę pn. „Skrzydlaci sąsie-
dzi”, która będzie wędrować po
różnych miejscach przestrzeni
publicznej na Ursynowie i w
Warszawie. Chcemy zapocząt-
kować serię spotkań w szkołach
i bibliotekach, gdzie będziemy
opowiadać o ptakach w mie-
ście. Myślimy o złożeniu kolej-
nych projektów do budżetu par-
tycypacyjnego.

R o z m a w i a ł  R a f a ł  K o s

W niedzielę, 2 października uczestnicy programu Dziennego Domu Pomocy
Społecznej Dzielnicy Ursynów wzięli udział w uroczystych obchodach
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych zorganizowanych przez
Stowarzyszenie – „Mali bracia Ubogich”, pn. „Jarmark kreatywności’’ w
Ogrodzie Saskim. 

Ursynowscy seniorzy zaprezentowali swoje arcydzieła wykonane różnorodnymi technikami m. in.
techniką  decoupage’u, origami oraz kanzashi. Nasze stoisko dekorowały również gobeliny i fotografie
prezentujące  pozytywny wizerunek Seniora.

W godzinach wczesnopopołudniowych wolontariusz Ośrodka Salvatore De Bello, wraz z grupą
swoich studentów-seniorów Dziennego Domu, zaprosił uczestników Jarmarku do nauki języka
włoskiego poprzez śpiewanie znanych polskiej publiczności, włoskich przebojów. Chętni otrzymali
śpiewniki z tekstem włoskich piosenek, w tym „Nie płacz, kiedy odjadę’’ Marino Mariniego. Występ
wokalny spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem zgromadzonej publiczności.

Była to wspaniała okazja do zaprezentowania się uczestników Dziennego Domu na forum
ogólnokrajowym.

L P G

Ursynowscy seniorzy 
w Ogrodzie Saskim

PPttaassii PPaattrrooll ppooddcczzaass mmoonnttaażżuu sskkrrzzyynneekk llęęggoowwyycchh ddllaa jjeerrzzyykkóóww wweewwnnąąttrrzz ssttrrooppooddaacchhuu –– ttoo nnoowwaattoorr-
sskkiiee rroozzwwiiąązzaanniiee,, bbęęddąąccee kkoommpprroommiisseemm mmiięęddzzyy wwaarruunnkkaammii tteecchhnniicczznnyymmii nnaa ttyymm kkoonnkkrreettnnyymm bbuuddyynn-
kkuu aa kkoommffoorrtteemm ii bbeezzppiieecczzeeńńssttwweemm ssttwwoorrzzoonnyycchh pprrzzeezz nnaass nnoowwyycchh mmiieejjsscc ggnniiaazzddoowwaanniiaa..

PPttaassii PPaattrrooll nnaa ddaacchhuu wwaarrsszzaawwsskkiieeggoo bbllookkuu,,
ggddzziiee zzaassttoossoowwaalliiśśmmyy nnoowwaattoorrsskkąą mmeettooddęę
kkoommppeennssaaccjjii zznniisszzcczzoonnyycchh ssiieeddlliisskk jjeerrzzyykkóóww
pprrzzeezz mmoonnttaażż sskkrrzzyynneekk llęęggoowwyycchh wweewwnnąąttrrzz
ssttrrooppooddaacchhuu..
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Już w najbliższą niedzielę, 9 paździer-
nika o godzinie 19.00  rusza  V Ursy-
nowski Festiwal Muzyki Organowej i
Kameralnej, czyli cykl czterech koncer-
tów, które odbędą się w ursynowskich
świątyniach. 

Podczas pierwszego spotkania z brzmieniem
ursynowskich organów, historyczne pieśni pol-
skie i łacińskie  wykona zespół wokalny „Jerycho”
pod kierownictwem Bartosza Izbickiego. Pozo-
stałe koncerty odbędą się w kolejne październi-
kowe niedziele – ostatni 30 października. Kierow-
nictwo artystyczne nad festiwalem sprawuje Jan
Bokszczanin. Na wszystkie wydarzenia wstęp
wolny, organizatorem piątej już edycji festiwalu
jest dzielnica Ursynów.

„Festiwal to gratka dla miłośników muzyki po-
ważnej. Na uwagę zasługuje fakt, iż koncerty bę-
dą wykonywane na organach naszych ursynow-
skich świątyń. W połączniu z udziałem wybitnych
muzyków daje to gwarancję prawdziwej arty-
stycznej uczty” – zachęca zastępca burmistrza Łu-
kasz Ciołko. 

Podczas czterech festiwalowych koncertów
wystąpią wybitni muzycy, mający na swoim
koncie liczne sukcesy artystyczne, potwier-
dzone zdobytymi wyróżnieniami i nagroda-
mi na najważniejszych festiwalach i konkur-
sach muzycznych  w kraju i za granicą: jedna
z najlepszych polskich mezzosopranistek Ur-

szula Kryger,  wybitny wiolonczelista Cristian
Florea oraz wirtuozi organów  Irena Wisełka
– Cieślar , Bartosz Jakubczak i Jan Bokszcza-
nin. W najbliższą niedzielę, podczas pierw-
szego koncertu, muzykę dawną podczas festi-
walu zaprezentuje zespół wokalny „Jerycho”
pod kierownictwem Bartosza Izbickiego, cie-
szący się pochlebnymi opiniami krytyków mu-
zycznych i uznaniem publiczności. Nie zabrak-
nie także miejsce na debiuty utalentowanej
młodzieży akademickiej – przed ursynowską
publicznością zaprezentuje się dwoje tego-
rocznych dyplomantów katedry organów  Ane-
ta Sienkiewicz i Marcin Józef Kryński, którym
podczas finałowego koncertu festiwalu  towa-
rzyszyć będzie Chór Uniwersytetu Medyczne-
go w Białymstoku pod kierownictwem Bożeny
Sawickiej.

TTeerrmmiinnyy kkoonncceerrttóóww::
– 9 października, godz. 19.00, kościół pw. św.

Katarzyny, ul. Fosa 17, 
– 16 października, godz. 19.00, kościół pw. bł.

Edmunda Bojanowskiego,  ul Kokosowa 1,
– 23 października, godz.17.00, kościół pw. Wnie-

bowstąpienia Pańskiego, al. KEN 101,
– 30 października, godz. 19.00, kościół pw. bł.

Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3.
Więcej informacji o koncertach na stronie dziel-

nicy Ursynów – www.ursynow.pl.

V Ursynowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Cztery festiwalowe koncerty

WW CCeennttrruumm TTeerraappiiii NNaarrzząąddóóww RRuucchhuu „„BBiiaałłyy DDoomm”” ww KKoonnssttaanncciinniiee-JJeezziioorrnniiee ooddbbyyłł ssiięę II KKoonnssttaanncciińńsskkii
PPiikknniikk RRoottaarriiaańńsskkii ppoodd hhaassłłeemm „„SSttoopp uuddaarroomm mmóózzgguu””.. WW ttrraakkcciiee ppiikknniikkuu pprrzzeebbaaddaannoo ppoonnaadd 7700 oossóóbb ii
rroozzddaannoo ppoonnaadd 220000 zzeessttaawwóóww iinnffoorrmmaaccyyjjnnyycchh.. WWiieellkkiiee zzaaiinntteerreessoowwaanniiee wwyywwoołłaałł wwyykkłłaadd ttrreenneerraa rroozz-
wwoojjuu uummyyssłłoowweeggoo,, mmiissttrrzzaa PPoollsskkii ww zzaappaammiięęttyywwaanniiuu BBaarrttłłoommiieejjaa BBoorreellaa,, aa jjuużż pprraawwddzziiwwyy eennttuuzzjjaazzmm
ttoowwaarrzzyysszzyyłł wwiieeńńcczząącceemmuu ppiikknniikk wwssppaanniiaałłeemmuu kkoonncceerrttoowwii ppiiaanniissttyy ii ssaattyyrryykkaa ww jjeeddnneejj oossoobbiiee –– WWaall-
ddeemmaarraa MMaalliicckkiieeggoo.. ZZaa zzeebbrraannee ppooddcczzaass ppiikknniikkuu oodd ddaarrcczzyyńńccóóww śśrrooddkkii zzoossttaanniiee zzaakkuuppiioonnyy ddllaa ooffiiaarr
uuddaarruu sspprrzzęętt rreehhaabbiilliittaaccyyjjnnyy.. 

Rotarianie przeciw udarowi

Pieniądze na 
termomodernizację „Kamyka”

Urząd Dzielnicy Ursynów podpisał pod koniec września umowę o dofinansowanie z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).  Zgodnie z informacją urzędu
„to już trzecie w ciągu ostatnich 5 lat pozyskane przez dzielnicę dofinansowanie z tego obszaru,
tym razem dotyczące termomodernizacji budynku LXX Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra
Kamińskiego przy ul. Dembowskiego 1, tzw. „Kamyka”. Szacowana wartość całkowita
przedsięwzięcia to 3 230 760 PLN, kwota 784 000 PLN będzie pochodzić ze środków NFOŚiGW.
Zakres prac jest dość szeroki i obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie podcienia i
stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz
modernizację systemu grzewczego i instalacji wodnej.  Planowane zakończenie prac to III kwartał
2017 r.
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Wydawało się, że Jarosław Ka-
czyński wyciągnął wnioski z
siedmiu kolejnych porażek wy-
borczych i po objęciu pełni wła-
dzy w państwie będzie grał jak
rasowy  pragmatyczny polityk,
by władzę utrzymać także w ko-
lejnej kadencji parlamentu. Nic
na to jednak nie wskazuje.

Wrozważaniach dotyczących
hojności i skąpstwa wład-
ców (rozdział XVI “Księ-

cia”) Niccolo Machiavelli stawia nastę-
pującą tezę: “Pośród zaś wszystkich rze-
czy niebezpiecznych dla księcia, naj-
niebezpieczniejsze są dwie: być przed-
miotem wzgardy i nienawiści. Otóż hoj-
ność doprowadza cię i do jednej, i do
drugiej. Roztropniej tedy bywa narazić
się raczej na opinię skąpca, która rodzi
niesławę, niż goniąc za rozgłosem hoj-
ności zyskać miano grabieżcy, które ro-
dzi niesławę i nienawiść”. 

P owołany przez prezesa PiS
rząd zadziwia hojnością, a po-
zbycie się księgowego w oso-

bie ministra finansów Pawła Szałama-
chy to ewenement w skali całej Euro-
py. Fakt ten jest odpowiednikiem ma-
gicznej formuły „Sezamie, otwórz się!”,
po wymówieniu której dostępna sta-
wała się grota, gdzie rozbójnicy Ali Ba-
by przechowywali swoje bajeczne łupy.
Ekonomiści, nawet niechętni PiS, przy-
znają, że program 500+ był przedsię-
wzięciem przemyślanym i korzystnym
zarówno dla obdarowanych, jak i dla
państwa. Prof. Elżbieta Mączyńska –
Ziemacka z SGH, prezes Polskiego To-
warzystwa Ekonomicznego i członek
Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekono-
micznych PAN, uważa, iż obecny bu-
dżet jest jak najbardziej realny, a wy-
datki typu rodzina 500+ wrócą do ka-
sy państwa w postaci podatków VAT.
Jednak zdecydowana większość eko-
nomistów przestrzega, że rozdawnic-
two służące wypełnianiu przedwybor-
czych obietnic może się dla Polski źle
skończyć.

T ego zdania jest m. in. wice-
marszałek Sejmu Stanisław
Tyszka (Kukiz`15), który bi-

je na alarm. – Mamy bardzo wysokie
zadłużenie publiczne, wynikające z
nieroztropnych rządów Platformy, a
PiS, które krytykowało zadłużanie
państwa za czasów PO, nie tylko wcho-
dzi w buty rządu Donalda Tuska, ale
jeszcze zwiększa deficyt publiczny.
Mamy w tym roku rekordowy deficyt
publiczny, a kolejny rekord zostanie
pobity w przyszłym roku. Tyszka ma
rację, rząd przyjął bowiem pod koniec
sierpnia wstępny projekt ustawy bu-
dżetowej na 2017 r. z deficytem 59
mld 300 mln złotych. W sierpniowym
projekcie przyszłoroczne dochody bu-
dżetu miały wynieść 324,1 mld zł, zaś
wydatki 383,4 mld zł. W projekcie
ustawy budżetowej na 2017 r.

uwzględniono planowane zmiany do-
tyczące wieku emerytalnego. Przed
dwoma dniami wprowadzono do pro-
jektu  poprawki. Dochody podatkowe
w 2017 r. są o 1309,44 mln zł wyższe
niż w projekcie przyjętym wstępnie w
sierpniu. O 1217 mln zł wyższe są do-
chody z CIT, a z VAT o 483 mln zł.

A nalitycy prognozują, że naj-
większe niebezpieczeństwo
dla finansów państwa to zre-

alizowanie przez pisowski rząd przed-
wyborczej obietnicy obniżenia wieku

emerytalnego. Z analiz ZUS, wykona-
nych na zlecenie Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, wynika, że
w pierwszym roku po obniżeniu wieku
emerytalnego na świadczenie może
przejść dodatkowe 250 tys. osób. O ty-
le więc spadnie liczba uczestników ryn-
ku pracy płacących składki, a wzrośnie
liczba pobierających świadczenie. W
systemach zdefiniowanej składki dłuż-
sze okresy ubezpieczenia, czyli odpro-
wadzania składki, podwyższają świad-
czenie, krótsze zaś obniżają je. ZUS za-
znacza, że obecnie w wieku poproduk-
cyjnym jest 7 mln 297 tys. osób, z cze-
go większość to emeryci. Z roku na rok
liczba tych osób będzie rosła, więc pie-
niędzy może zabraknąć. Z powodu sta-
rzenia się naszego społeczeństwa, w
momencie obniżenia wieku –  zgodnie
z propozycją prezydenta Dudy, bez
wprowadzania warunku stażowego –

ubędzie z rynku pracy nawet 1,2 mln
osób. Znacznie zwiększy się za to licz-
ba pobierających świadczenia. Obec-
nie wiek przejścia na emeryturę jest
stopniowo podwyższany do 67 lat, nie-
zależnie od płci. W 2020 r. mężczyźni
mają przechodzić na emeryturę w tym
wieku, a kobiety w 2040 r. 

K olejnymi problemami dla bu-
dżetu mogą być także podnie-
sienie minimalnej stawki wy-

nagrodzenia za pracę, podniesienie
kwoty wolnej od podatku oraz zapo-

wiadane podwyżki dla służb munduro-
wych i budżetówki. Na podniesienie
pensji w budżetówce rząd przeznaczy
2 mld złotych, z czego 700 mln na pod-
wyżki dla służb mundurowych. Na
gwałt szuka się pieniędzy na pokrycie
budżetowych wydatków. W dniu 3
marca br. przeprowadzono piątą od
stycznia aukcję, na której dokonano
sprzedaży długu obligacji skarbu pań-
stwa – tym razem za kwotę 8 miliardów
387 milionów zł. Wcześniej sprzeda-
no papiery dłużne za łączną kwotę
20,13 mld złotych. Pierwsza aukcja od-
była się 7 stycznia sprzedano wówczas
obligacje za 4,56 mld zł, 28 stycznia
sprzedano obligacje za 8,07 mld zł, 4
lutego za 1,5 mld zł, a 18 lutego za 6
mld zł. Oznacza to, że przez niewiele
ponad dwa miesiące ministerstwo fi-
nansów sprzedało papiery dłużne za
28 mld 517 mln złotych. 

C zy budżet państwa faktycznie
jest zagrożony? Tak twierdzi
większość ekonomistów, po-

równując m. in. zadłużenie Polski do
długu gospodarczej potęgi, jaką są USA.
Oficjalny dług Stanów wynosi ponad
19 bln dolarów, natomiast polski dług
oficjalny i ukryty to około 1,5 bln dola-
rów. Różnica pomiędzy długiem ame-
rykańskim a polskim jest jednak olbrzy-
mia. My zaciągamy dług u międzynaro-
dowych korporacji  –  w bankach i w
funduszach inwestycyjnych. Polski dług

kupują głównie korporacje zależne od
międzynarodowej bankowości. Nato-
miast dług USA w dużym stopniu jest w
posiadaniu banków amerykańskich.
Kiedy kolejny prezydent weźmie wresz-
cie Wall Street na krótką smycz zaistnie-
je szansa na anulowanie dużej części
państwowego długu. Być może takim
prezydentem będzie Hillary Clinton,
która w przedwyborczej debacie z Do-
naldem Trumpem uderzyła w rekinów
z Wall Street: –  Nie można pozwolić, by
Wall Street niszczyło Main Street (po-
tocznie: obywatelstwo). Tak więc USA,
które zadłużone są we własnych ban-
kach, obronią się przed drapieżną mię-
dzynarodową finansjerą, my zaś pozo-
staniemy na zawsze jej zakładnikiem  

M ając na głowie tak poważ-
ne problemy Jarosław Ka-
czyński powinien studzić

emocje w społeczeństwie, a on zezwa-

la na ich rozpalanie. Powinien pozyski-
wać zwolenników z różnych kręgów,
bo “żelazny” elektorat PiS jest zbyt ma-
ły, by zapewnić tej partii zwycięstwo w
kolejnych wyborach, a on nie zabierając
publicznie głosu w bardzo ważnych spo-
łecznie kwestiach, zraża potencjalnych
wyborców do siebie.  Ledwo PiS pozy-
skało milionowy elektorat wdzięczny
mu za 500+, a natychmiast go utraci-
ło, wikłając się w majstrowanie przy
ustawie antyaborcyjnej. Jest to dla wie-
lu obserwatorów polskiej sceny poli-
tycznej postępowanie kompletnie nie-
zrozumiałe. Co można zyskać na prze-
pychaniu na siłę totalnie krytykowanej,
cofającej Polskę do czasów średniowie-
cza, ustawy, zabraniającej aborcji na-
wet w przypadku gwałtu? Politycznie
można jedynie stracić, co mocno zaak-
centowały polskie kobiety w “Czarnych
Protestach”, które odbyły się w wielu
miastach naszego kraju. Minister od
dyplomacji Witold Waszczykowski, typ
koszmarnie ponury, który powinien no-
sić pseudonim “Uśmiechnięty Witek”,
ponieważ nie uśmiecha się nigdy, po-
zwolił sobie w mało dyplomatycznym,
wręcz chamskim, stylu obrazić 100 ty-
sięcy demonstrujących pań i z milion
innych popierających protesty. Sam Ka-
czyński milczy.  

W ielu wyborców neutral-
nych, tak zwanych poli-
tycznych sierot nie identy-

fikujących się z żadnym ugrupowa-
niem działającym w naszym kraju, po-
parło PiS w listopadowych wyborach.
To dzięki nim partia Jarosława Kaczyń-
skiego wzięła pełnię władzy w pań-
stwie. Ale, jak wiadomo, łaska elekto-
ratu na pstrym koniu jeździ. Jeżeli pan
prezes nie nałoży wędzidła parlamen-
tarnym bigotom, straci wszystko i nie
zdoła zrealizować swojego programu
naprawy Polski, którego realizacji od
lat oczekuje wielu Polaków zbulwerso-
wanych politycznym kolesiostwem,
układami, układzikami, butą rządzą-
cych oraz wszechobecnymi aferami.
Ministrowie Ziobro i Jaki wzięli się m.
in. za komorników bezkarnie łupią-
cych uczciwych ludzi oraz za rozbija-
nie układu adwokacko –  sądowniczo
– urzędniczego.

C okolwiek o Jarosławie Ka-
czyńskim powiedzieć, jest to
typ propaństwowca, który nie

wykorzystuje sprawowanej władzy do
dorabiania siebie i bliskich. Ma swoje
fobie (Smoleńsk), ale jest uczciwy. Chy-
ba można mu ufać, jednak dzisiaj w
sposób mocno ograniczony. Dał bo-
wiem zielone światło dyktaturze ciem-
niaków i nie wziął w obronę milionów
polskich kobiet traktowanych przez
nadwiślański Taliban niczym maszyn-
ki do rodzenia dzieci –  także kalekich,
głęboko upośledzonych, czy będących
owocem gwałtu. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

W Przedszkolu Nr 55 im. „Polskich Podróżników” w Warszawie przy ul. Cybisa 1
nastąpiło 4 października uroczyste otwarcie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej
„Ziemia – nasz wspólny dom”. Celem projektu jest kształtowanie postawy
proekologicznej małego miłośnika przyrody oraz pobudzanie dzieci do
różnorodnych działań o tematyce przyrodniczej.

Uroczystego otwarcia ogródka dokonali burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa, zastępca
burmistrza Wojciech Matyjasiak i dyrektor Przedszkola nr 55 Katarzyna Dreksler-Kowalik, w obecności
dyrektorów przedszkoli, szkół i zaproszonych gości. 

Podczas uroczystości dzieci z gr. IV „Żabki” zaprezentowały przedstawienie „Czysty las wokół
nas”. Recytując wierszyki i śpiewając piosenki, przedszkolaki zachęcały wszystkich do dbania o
przyrodę. W punkcie kulminacyjnym uroczystości nastąpiło przecięcie wstęgi. Wszyscy obecni mieli
możliwość zapoznania się z elementami ogrodu, który składała się z 6 tablic edukacyjnych, a dzieci
odbyły pierwsze zajęcia.

Ogród dostosowano do prowadzenia zajęć dla przedszkolaków i dzieci klas młodszych szkoły
podstawowej. Każda strefa pobudza zmysły węchu, dotyku, smaku, wzroku, a także daje możliwość
praktycznego działania. Ścieżka pozwala na przeprowadzenie zajęć z różnych obszarów edukacyjnych.
Możemy w niej przeliczać, wyszukiwać, czytać, opowiadać, podziwiać kolory i tworzyć wspaniałe
obrazy.

Z ogrodu mogą korzystać dzieci z ursynowskich placówek, a biletem wstępu jest przyniesienie roślinki,
którą można posadzić na skalniaku.

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finansowemu władz dzielnicy i Rodziców
naszego przedszkola, a także dużemu zaangażowaniu wszystkich pracowników naszej placówki.
Nad przygotowaniem ścieżki czuwała Dyrektor Przedszkola Pani Katarzyna Dreksler Kowalik.

Uroczyste otwarcie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej 

Ziemia – nasz wspólny dom 

Czy warto rozpoczynać wojnę na wielu frontach?

Prezes strzela sobie w stopę
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Podczas posiedzenia wrze-
śniowej Komisji Architek-
tury i Ochrony Środowi-
ska przy radzie Dzielnicy
Ursynów zostało odczyta-
ne pismo właścicieli dzia-
łek pod Placem Wielkiej
Przygody. Ponieważ w tym
piśmie aż czterokrotnie
pojawiło się moje nazwi-
sko, postanowiłem odpo-
wiedzieć w formie listu
otwartego właścicielom
działek pod Placem Wiel-
kiej Przygody. Oto treść
mojej odpowiedzi.

„Szanowni Państwo, w związ-
ku z wystosowaniem przez Pań-

stwa m. in. do Komisji Architek-
tury i Ochrony Środowiska Rady
Dzielnicy Ursynów pisma z dnia
18.08.2016 r. ws. działek na Pla-
cu Wielkiej Przygody, których je-
steście Państwo współwłaścicie-
lami oraz z wymienieniem w
tym piśmie aż czterokrotnie mo-
jego nazwiska jako radnego
Dzielnicy Ursynów, chciałbym
się osobiście odnieść do kilku
kwestii tam poruszonych. W pi-
śmie piszą Państwo m. in.:

„Ponad 15 lat, wiele trudu
oraz niemało pieniędzy zajęło
nam odzyskanie niespełna 1600
metrów kwadratowych z ponad
46 000 m zabranych naszym
przodkom pod budowę osiedla
mieszkaniowego na Ursynowie.
Przez te lata walki o odzyskanie
skrawka niewykorzystanego pod
zabudowę terenu, mieliśmy na-
dzieję, że na niej właśnie będzie-
my mogli w przyszłości zamiesz-
kać”. „(…) chcielibyśmy jedynie
zamieszkać na ziemi, która od
pokoleń do nas należy.” I dalej:
”Część mieszkańców osiedla
„Stokłosy” wraz z radnym Pa-
nem Pawłem Lenarczykiem wal-
czą, aby NASZA działka, która
znajduje się w środku osiedla
straciła swoje dotychczasowe
przeznaczenie tj. pod zabudo-
wę wielorodzinną. Mieszkańcy
tego osiedla chyba zapomnieli,
że nie mówią o niczyjej działce
tylko o NASZEJ WŁASNOŚCI.
Nie rozumiemy, dlaczego
„mieszkańcy” uważają swoje
mieszkania za swoje, a naszą
działkę traktują jako dobro
wspólne, z którego tylko właści-
ciele nie powinni korzystać, gdyż
„przeszkadzają”.

Na wstępie chciałbym podkre-
ślić, że dla radnych dzielnicy Ur-
synów, w tym dla mnie, zrozu-
miałe jest trudne doświadcze-
nie Państwa rodzin związane z
procedurą wywłaszczenia. Nie
jest moim celem kwestionowa-

nie Państwa prawa do odzyska-
nego gruntu. Z drugiej strony
jednak jako radny jestem repre-
zentantem mieszkańców Ursy-
nowa i w tej chwili moją powin-
nością jest wypowiadać się w
imię interesu większości, a nie
obrona partykularnych intere-
sów poszczególnych osób. Inte-
res większości mieszkańców
osiedla Stokłosy w zakresie tzw.
Placu Wielkiej Przygody jest kla-
rowny: mieszkańcy sprzeciwia-
ją się dogęszczaniu zabudowy i
chcą utworzenia w tym miejscu
parku publicznego z zachowa-
niem pierwotnej idei projektan-
tów tego osiedla, tj. dużego

udziału terenów zielonych, spor-
towych i rekreacyjnych.

W związku z tym pragnę przy-
pomnieć, że całą wcześniejszą
kadencję rady Dzielnicy Ursy-
nów wraz z mieszkańcami za-
biegałem o to, aby osiedle Sto-
kłosy zostało objęte miejscowym
planem zagospodarowania prze-
strzennego, który zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa
zadecyduje o dopuszczalnym
przeznaczeniu poszczególnych
terenów nim objętych. Przystą-
pienie do sporządzania tego pla-
nu nastąpiło dopiero w 2014 ro-
ku. Obecnie jesteśmy w trakcie
tej procedury, na etapie przed
oficjalnym wyłożeniem do pu-
blicznego wglądu oficjalnego
projektu tego planu. Plan ten
sporządzają stosowne organy
administracyjne, a nie radni
Dzielnicy Ursynów.

W latach 70-tych XX wieku,
kiedy miało miejsce wywłasz-
czenie Państwa przodków, tere-
ny te były gruntami ornymi, zaś
dziś teren Placu Wielkiej Przy-
gody leży w sercu osiedla miesz-
kaniowego, które miasto Stołecz-
ne odpowiednio uzbroiło w
atrakcyjną i drogą infrastruktu-
rę (metro, szkoły, sklepy, etc.).
Dzięki temu wartość obecnie od-
zyskanych przez Państwa dzia-
łek na terenie Placu Wielkiej
Przygody zwiększyła się kilku-
nastokrotnie.

Dodatkowo trzeba zauważyć,
że obecnie osiedle Stokłosy to
całościowa i unikalna wizja pro-
jektowa zielonego osiedla
ukształtowana przez zespół ar-
chitektów pod kierownictwem
prof. Marka Budzyńskiego. Kon-
cepcja tego osiedla jest spójna i
zrównoważona, co oznacza, że
jest to miejsce zarówno do
mieszkania jak i wypoczynku.
Ta koncepcja nie przewiduje do-
gęszczania zabudowy o kolejne
budynki, szczególnie w środku

osiedli, które nie są przeznaczo-
ne do ruchu samochodowego.
Teren Placu Wielkiej Przygody
(co wynika z samej nazwy) od
zawsze był przewidziany pod te-
reny rekreacyjne, nie zaś do za-
budowy budownictwem wielo-
rodzinnym.

Piszą Państwo też, że odzy-
skali ten Plac, żeby na nim „za-
mieszkać”. Niestety, zaistniałe
dotąd fakty prawne mówią coś
innego. Księgi wieczyste prowa-
dzone dla tych działek przez Sąd
zawierają informacje o tym, że
większość ze współwłaścicieli
ww. działek na Placu Wielkiej
Przygody zawarła już przed-

wstępne umowy ich sprzedaży z
firmami deweloperskimi. Ponad-
to kilka podmiotów gospodar-
czych niebędących współwłaści-
cielami tych działek uzyskało już
decyzje o warunkach zabudowy
dla tych działek z przeznacze-
niem na zespoły wielopiętro-
wych budynków wielorodzin-
nych. Wynika z tego, że nie chcą
Państwo na tym placu się osobi-
ście osiedlić, lecz jedynie od-
sprzedać ten teren deweloperom
ze znacznym zyskiem, tj. za cenę
terenów przeznaczonych pod za-
budowę wielorodzinną.

Muszą Państwo ponadto pa-
miętać, że odzyskane przez
Państwa prawo własności zgod-
nie z ogólnymi zasadami pra-
wa cywilnego w żaden sposób
nie powinno ograniczać ani
mieć negatywnego wpływu na
prawa do własnościowych lo-
kali spółdzielczych w budyn-
kach wielorodzinnych w pobli-
żu Placu Wielkiej Przygody. Im
wyższy budynek lub budynki
powstaną na tym Placu w przy-
szłości, tym większą kwotę Pań-
stwo uzyskają od dewelopera,
ale wtedy tym bardziej okolicz-
ni mieszkańcy odczują nega-
tywne skutki tych inwestycji
(hałas, dziesiątki samochodów
wjeżdżających codziennie na
osiedle, itd.). Już teraz na tym
terenie jest brak miejsc parkin-
gowych, całe osiedle boryka się
też z problemem niedoboru
miejsc w placówkach oświato-
wych, a pojawienie się w tym
miejscu kolejnych bloków za-
bierze jeden z ostatnich skraw-
ków zieleni, z którego korzysta-
ją okoliczni mieszkańcy.

Pragnę przy tym zauważyć,
że w przypadku przeznaczenia
tego terenu w miejscowym pla-
nie zagospodarowania publicz-
nego pod zieleń publiczną lub
pod usługi oświaty jako jego
właściciele otrzymają Państwo

należne odszkodowanie w wy-
sokości odpowiadającej obniż-
ce wartości tego terenu wynika-
jącej m. in. z treści decyzji admi-
nistracyjnych tj. z warunków za-
budowy (art. 36 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym) lub mogą
Państwo liczyć na otrzymanie
od gminy nieruchomości za-
miennej (art. 36 ust. 2 cytowa-
nej ustawy). Tym samym nie bę-
dą Państwo finansowo poszko-
dowani. W tym zakresie prze-
pisy prawa chronią Państwa pra-
wa majątkowe i uchwalenie pla-
nu miejscowego z zielenią w
tym miejscu zamiast planowa-

nych przez Państwa bloków nie
naruszy tych praw w żadnej
mierze. Natomiast postawienie
w tym miejscu budynków wielo-
rodzinnych naruszy prawa ma-
jątkowe (spółdzielcze własno-
ściowe prawa do lokali) wielu
tysięcy mieszkańców otaczają-
cych domów, ponieważ wartość
tych lokali się obniży, a warun-
ki życia znacznie się pogorszą.
Proszę samemu rozważyć oba
te interesy prawne i wyciągnąć
wniosek, który z nich przeważa.

Mam również nadzieję, że
przedstawiony przeze mnie po-
wyżej punkt widzenia sprawi, że
moje działania na rzecz obrony
interesu mieszkańców osiedla
Stokłosy staną się dla Państwa
bardziej zrozumiałe.

Na koniec zacytuję jeszcze je-
den fragment Państwa pisma:

„Przykro jest nam, że nikt z
nami do tej pory na w/w temat
nie rozmawiał, ani władze m. st.
Warszawy, ani Dzielnicy War-
szawa-Ursynów, ani SBM „Sto-
kłosy” jak również radny tej
dzielnicy Pan Paweł Lenarczyk”

Pragnę uprzejmie Państwa po-
informować, że od 2010 r. wszel-
kie moje dane kontaktowe są
umieszczone na stronie Urzędu
Dzielnicy Ursynów oraz mojej
stronie internetowej (znajdują
się one również na papierze fir-
mowym). Podobnie dostępne
publicznie dane łatwo pozwala-
ją się skontaktować zarówno ze
Spółdzielnią Stokłosy oraz Urzę-
dem Dzielnicy Ursynów. Jeżeli
nadal będą Państwo zaintereso-
wani spotkaniem, to jestem do
dyspozycji.

Uprzejmie informuję, że za-
równo Państwa pismo (bez da-
nych osobowych) oraz niniejsza
odpowiedź zostaną przedstawio-
ne opinii publicznej.”

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

„ N a s z  U r s y n ó w ”  

Jako autorka zwycięskiego projektu z pierwszego budżetu
partycypacyjnego nie miałam szans na świętowanie wygranej. Ci, którzy
nie mogą pogodzić się z faktem, że niepełnosprawni wygrali, idą na całość. 

Myślę, że większość ludzi uczestniczących w dyskusjach
internetowych i zakulisowych podszeptach fałszywców  jest
nieświadoma stopnia skomplikowania spraw i interesów wielu
animatorów wymiany zdań. Podłe jest tylko to, że atakuje się tych,
którzy nie mogą obronić się, bo nie mówią, nie chodzą samodzielnie,
nie rozumieją, co się dzieje. Odbiera się honor rodzicom, którzy
ustawicznie, kilkadziesiąt lat sprawują opiekę nad ciężko chorymi
dorosłymi dziećmi. Wśród tych rodziców są ludzie różnych profesji, w
tym lekarze, naukowcy, nauczyciele i inni wieloletni podatnicy,
Warszawiacy od pokoleń, których bliscy ginęli za Miasto.

Nie pozostaje mi nic innego, jak zadzwonić do Buchenwaldu na
numer więzienny dziadka z prośbą, aby już z góry interweniował i
prosił o ten skrawek ziemi, by po kilkudziesięciu latach nasze
niesprawne, ale najukochańsze dzieci miały swoje miejsce na ziemi. 

Proszę Państwa, nie słuchajcie tych, którzy prowokują myślenie
mieszkańców, że to przez nas będą wycinane drzewa i budowane
parkingi przy budowie przedłużenia ul. Belgradzkiej. Nic bardziej
mylnego – my kochamy zieleń, drzewa, śpiew ptaków. I bardzo
martwimy się, aby konieczne warunki techniczne jak najmniej
ingerowały w środowisko. Mamy nadzieję, że malutki obiekt będzie
miał w przyszłości szansę rozbudowania i upiększenia terenu o
najpiękniejsze ogrody świata tworzące enklawę piękna i spokoju.
Chcemy, aby w przyszłości obiekt ten służył też ludziom starszym i
niesamodzielnym, aby rozbudował się o mieszkania wspomagane,
tj. domek z usługami wspierającymi. Teren ten wg mnie nie nadaje się
na developerkę, ale na cele społeczne i kulturalno- przyrodnicze. My
nikomu nie będziemy przeszkadzać, gdyż jest to teren bliski, a zarazem
daleki od innych zabudowań. Wydaje mi się, że obecność niewielkiego
ośrodka może nawet poprawić bezpieczeństwo na tym trochę dzikim
terenie. Dla ludzi niesamodzielnych, z dużymi deficytami, trudnościami
w poruszaniu się ta lokalizacja jest optymalna.

Jakże byłoby wspaniale, gdyby marzenia spełniły się, aby nasi
podopieczni i ich rodzice nie byli wbrew ich woli rozdzielani, kiedy staną
się z racji niedołężnienia, czy wieku niewydolni, aby też inni, może
seniorzy nie trafiali gdzieś daleko do domów opieki społecznej, tylko,
aby pozostawali w swoim lokalnym środowisku w  mieszkaniach
wspieranych. Od kilkudziesięciu lat staramy się o te humanitarne
rozwiązania.

Marzy nam się system wsparcia dziennego i całodobowego. Poprawa
tego systemu, a nawet jego tworzenie jest potrzebne coraz starszym
mieszkańcom naszej dzielnicy. TEN PREZYDENT, CZY BURMISTRZ,
KTÓRY ZBUDUJE W DZIELNICY URSYNÓW SYSTEM
OCZEKIWANEGO PRZEZ LUDZI WSPARCIA, KTÓRY POCHYLI SIĘ W
KOŃCU NAD SYTUACJĄ NASŁABSZYCH, BĘDZIE PRAWDZIWYM
MĘŻEM STANU. Z PEWNOŚCIĄ TAKI CZŁOWIEK BĘDZIE DOBRZE
RADZIŁ SOBIE Z INNYMI ZADANIAMI – TO KWESTIA UMOWY
SPOŁECZNEJ, CO DLA NAS JEST WAŻNE. 

Ludzie będą wdzięczni. 
Trzeba myśleć przede wszystkim o systemie prawnym, finansowym

i infrastrukturze. Dużo do zrobienia jest w sferze wychowawczej,
przypominania o  solidarności społecznej. Tytuł mojej wypowiedzi
jest kontrowersyjny, ale mówi sam za siebie i rozwijać go dalej nie będę,
taki musi być. Zastanówcie się Państwo, w jakim świecie żyjemy, jaki
świat zostawimy przyszłym pokoleniom. Już teraz nie jest łatwo wielu
z nas, co będzie za parę lat? 

Pozdrawiam wszystkich i z niecierpliwością czekam na wbicie
pierwszej łopaty pod ośrodek oraz wybudowanie placówki.

E w a  W i ś n i e w s k a
S t o w a r z y s z e n i e  R o d z i n  i  P r z y j a c i ó ł  O s ó b  G ł ę b o k o

U p o ś l e d z o n y c h  „ M a j a ”

OODD RREEDDAAKKCCJJII
Autorce listu chodzi o zwlekanie z rozpoczęciem budowy ośrodka

„Maja” wedle zwycięskiego projektu Budżetu Partycypacyjnego, a
dojazd do ośrodka byłby wedle planów miasta czteropasmową
drogą długości 150 metrów na przedłużeniu ursynowskiej ulicy
Belgradzkiej w kierunku Górki Kazurki i w przyszłości dałby
połączenie z południowym krańcem ulicy Rotmistrza Pileckiego.
Okolicznym mieszkańcom, obawiającym się wycięcia drzewostanu,
projekt drogi się nie podoba, Ewa Wiśniewska natomiast podkreśla,
że takiego rozwiązania komunikacyjnego nie żądali przecież
projektanci ośrodka. 

List � List � List � List � List � List � List

LOBBY ROWEROWE, DROGA,
BRUDNE GIERKI POLITYCZNE 
I NIEPEŁNOSPRAWNI PRECZ,
CZYLI JAK GRUPA SILNYCH I

MŁODYCH DEPCZE GRUPĘ
SŁABYCH  I STARYCH

Zdaniem radnego Pawła Lenarczyka

Odpowiedź na list właścicieli Placu Wielkiej Przygody
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Piórem Derkacza

Boris Johnson
bbrryyttyyjjsskkii mmiinniisstteerr sspprraaww zzaaggrraanniicczznnyycchh

Wielu ludzi na świecie ma problemy z odróżnieniem Borisa Johnsona od Donalda Trumpa.
Wielka blond czupryna okrywa czoło zarówno jednego, jak i drugiego. Jakby tego było za ma-
ło, to obydwaj urodzili się w Nowym Jorku. Boris Johnson w roku 1964, zaś Donald Trump w
1946. Cyfry w dacie urodzin są więc takie same!. Bezceremonialne podejście do polityki, uczy-
niło z tych dwóch mężczyzn prawie bliźniaków. Mamy więc w światowej polityce dwa lwy sa-
lonowe z prawdziwymi blond grzywami.

J e r z y  D e r k a c z
Sprawy związane z sytu-
acją osób niepełnospraw-
nych stały się przedmio-
tem działań instytucji i or-
ganizacji powołanych do
ich wspierania. Podczas
uroczystej gali rozstrzy-
gnięcia konkursu Liderzy
25-lecia w warszawskim
Teatrze Palladium przy ul.
Złotej 9 spotkali się wyso-
cy urzędnicy państwowi z
laureatami. 

W spotkaniu udział wzięli m.
in.: Robert Kwiatkowski – pre-
zes Zarządu Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, Elżbieta Rafalska
– minister Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej, Krzysztof Ste-
fan Michałkiewicz – sekretarz
stanu w tym samym minister-
stwie oraz Jacek Kurski – prezes
Zarządu TVP. 

Podczas gali podpisano poro-
zumienie pomiędzy instytucjami
mające poprawić uczestnictwo
osób niepełnosprawnych w pro-
gramach telewizyjnych oraz uła-
twić im jej odbiór.

Uroczystość uświetnił występ
Doroty Osińskiej przy akompa-
niamencie Pawła Stankiewicza.

Prowadził uyroczystość Mar-
cin Styczeń (wokalista, kompo-
zytor, autor tekstów, dzienni-
karz, lektor).

25 lat temu Sejm Rzeczypo-
spolitej uchwalił pierwszą w Pol-
sce ustawę o zatrudnieniu i reha-
bilitacji osób niepełnospraw-
nych. Był to początek współcze-
snego systemu wspierania osób
niepełnosprawnych w Polsce.
Ustawa stworzyła nowe szanse
dla funkcjonowania osób niepeł-
nosprawnych w codziennym ży-
ciu i w rehabilitacji.

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej – we współ-
pracy z Państwowym Fundu-
szem Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych – ogłosiło plebi-
scyt na Liderów 25-lecia – tych,
których działania, pomysły i ini-
cjatywy szczególnie przyczyni-
ły się do rozwoju systemu wspar-
cia Osób Niepełnosprawnych w
Polsce.

Kandydatów można było zgła-
szać w 5 kategoriach: Dostęp-

ność, Edukacja, Sport, Praco-
dawca, Kultura. 

Wyboru Liderów dokonała Ka-
pituła, złożona z Minister Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej,
Pełnomocnika Rządu do Spraw
Osób Niepełnosprawnych, Pre-
zesa Zarządu Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych oraz Dyrektora Biu-
ra Pełnomocnika Rządu do
Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Złotą Dziesiątkę Liderów 25-
lecia wyłonili internauci w dro-
dze głosowania oddając ponad
12 000 głosów.

Wyniki plebiscytu ogłoszono
26 września 2016 na uroczystej
Konferencji w Sejmie oraz uro-
czystości w Teatrze Palladium w
Warszawie.

Oto laureaci
Kategoria Dostępność:
1. Forum Dostępnej Cyber-

przestrzeni 
2. Karkonoski Sejmik Osób

Niepełnosprawnych 
3. Alina Wojtowicz-Pomierna 
Kategoria Pracodawca:
1. Fundacja Aktywizacja 
2. Stanisław Kogut – Senator RP 
3. Stowarzyszenie Otwarte

Drzwi
Kategoria Edukacja:
1. Fundacja Aktywnej Reha-

bilitacji FAR 
2. Stowarzyszenie św. Cele-

styna 
3. Park Orientacji Przestrzennej

przy Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach 

Kategoria Sport:
1. Olimpiady Specjalne Polska 
2. Marek Winiarczyk – Stowa-

rzyszenie Mazurska Szkoła Że-
glarstwa 

3. Romuald Schmidt – Stowa-
rzyszenie Sportowo-Rehabilita-
cyjne START 

Kategoria Kultura:
1. Koszalińska Biblioteka

Publiczna im. Joachima Lele-
wela 

2. Artur Dziurman – Stowa-
rzyszenie Scena Moliera 

3. Fundacja Kultury bez Barier 
Liderzy 25-lecia – Złota Dzie-

siątka
1. Marek Winiarczyk – Stowa-

rzyszenie Mazurska Szkoła Że-
glarstwa 

2. Fundacja Aktywnej Reha-
bilitacji FAR 

3. Jerzy Fijałkowski i Marek
Konarzewski – Radio Bogoria 

4. PSOUU Koło w Skarszewach 
5. Fundacja im. BRATA AL-

BERTA 
6. Edyta Sieradzka – Ogólno-

polska Baza Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych 

7. Dorota Kołakowska – Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego 

8. Stowarzyszenie Pomocy
Niepełnosprawnym Kierowcom
SPiNKa 

9. Stanisław Żabiński – Sto-
warzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych IKAR w Koszalinie 

10. Wiesław Tomaszewski –
Polskie Towarzystwo Walki z Ka-
lectwem 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

W miniony weekend Dom Sztuki SMB „Jary” żył III Festiwalem „Ursynowski Czas z
Twórczością Amatorską UCZTA”. Amatorzy nie tworzą swoich dzieł dla pieniędzy –
to prawdziwi zapaleńcy, którzy bezinteresownie obdzielają publiczność swymi
talentami. 

Na UCZCIE mogą się spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczeniami. Brakowało takiej
ogólnopolskiej płaszczyzny. Lukę zapełniła inicjatorka Festiwalu UCZTA, poetka amatorka z Ursynowa,
Janina Próchniewska. Pomysł podchwyciła Dzielnica Ursynów, która ze swoich środków finansuje
przedsięwzięcie, włącznie z katalogiem autorstwa Anny Matysiak. Dom Sztuki od początku udziela
UCZCIE gościny.

No i ani się obejrzeliśmy, a III UCZTA za nami. Upłynęła w znakomitym nastroju.  Od poprzednich
różniła się większą porcją muzyki, choć poezji i plastyki też nie brakowało. 

Grał i śpiewał nie tylko młodzieżowy zespół Shade, jak rok i dwa lata temu. Piosenek wysłuchaliśmy
także w wykonaniu Janusza Czerwika i Pawła Wenderskiego (akompaniowała im altowiolistka Anna
Wojciechowska), Wojciecha Dąbrowskiego oraz barda Wojtka Gęsickiego, który na finał III UCZTY
dał z akordeonistą Rafałem Grząką wspaniały recital.

W III UCZCIE uczestniczyły przedstawicielki Polonii – Yvette Popławska z Belgii oraz Teresa Wolska-
Gęsiarz z Niemiec.

Tegoroczna UCZTA cieszyła się dużym zainteresowaniem władz Dzielnicy Ursynów. Uroczystego
otwarcia wystawy, inaugurującego Festiwal, dokonał – z Janiną Próćhniewską i dyrektorem Domu
Sztuki Andrzejem Bukowieckim – zastępca burmistrza Ursynowa Łukasz Ciołko. Na wernisażu
obecna była również radna Ewa Cygańska, zaś koncertu muzyczno-poetyckiego wysłuchał radny Paweł
Lenarczyk.

Co jednak najistotniejsze, ci uczestnicy III UCZTY, którzy gościli też w ubiegłych latach, witali się
z sobą jak dobrzy znajomi. Ursynowski Festiwal artystów amatorów wszedł im w krew, dlatego
żegnając się, obiecywali sobie spotkanie za rok i już się na nie cieszyli. A B U

Inauguracja Roku Kulturalnego 2016/2017 na Ursynowie już za nami. Miniony
weekend był pierwszym po wakacjach, w którym Dom Sztuki SMB „Jary” zapraszał
na regularne imprezy cykliczne. 

Maraton zaczął się w sobotę, a skończył nawet po weekendzie – w poniedziałek.
Zarówno na sobotnim pokazie filmu Wojciecha Staronia „Bracia” w Kinie Dokumentu, jak i na

poniedziałkowej projekcji ostatniego filmu Andrzeja Żuławskiego „Kosmos” w Dyskusyjnym Klubie
Filmowym „Dom Sztuki”, prawie cała sala zapełniła się entuzjastami dziesiątej muzy. 

W ciekawym spotkaniu po wyświetleniu „Braci” obok Wojciecha Staronia udział wzięły jeszcze dwie
osoby z ekipy realizatorskiej filmu – Małgorzata Staroń (współreżyseria, dźwięk, kierownictwo
produkcji) i Zbigniew Osiński (montaż). Z kolei dyskusję o „Kosmosie” wzbogaciły wystąpienia
reżysera dokumentalisty Józefa Gębskiego i krytyka filmowego Mikołaja Wojciechowskiego.

Miłym muzycznym przerywnikiem między filmowymi fajerwerkami był niedzielny koncertu z
cyklu „Tam, gdzie gra muzyka”, zatytułowany „Pieśni nasze i naszych sąsiadów”, w którym wystąpił
chór dziecięcy „Fleciki” z Kałuszyna i w którym kierujący tą formacją Marcin Zadronecki opowiadał
młodym słuchaczom o historii i walorach wykonywanych utworów.

Wszystkie wydarzenia zostały sfinansowane ze środków Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.
Pokaz w Kinie Dokumentu zorganizowano wspólnie ze Studiem Filmowym Kalejdoskop. A B U

Działo się w Domu Sztuki

Uczta zapaleńców...
Pomoc niepełnosprawnym
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Sensacyjna porażka ogiera Va Bank w Wielkiej Warszawskiej

Kiedyś musiał być ten pierwszy raz
Po dwunastu wygranych
gonitwach z rzędu niepo-
konany Va Bank w minio-
ną niedzielę po raz pierw-
szy zaznał goryczy poraż-
ki. Jego pogromca, tego-
roczny derbista Caccini,
wygrał rywalizację o pół
długości. 

V a Bank tradycyjnie był
zdecydowanym fawo-
rytem tak publiczności,

jak i wyścigowych komentato-
rów. Sympatycy ogiera byli za-
uroczeni jego spektakularną
sierpniową wygraną w niemiec-
kim Baden –  Baden w gonitwie
kategorii G3. Jednocześnie jako
dotkliwą porażkę odbierano pią-
te zaledwie miejsce wywalczone
przez Cacciniego w dużym wy-
ścigu Großer Preis von Berlin,
rozegranym także w sierpniu na
berlińskim torze Hoppegarten.
Jakoś nie dostrzegano różnicy
pomiędzy tymi gonitwami, a jest
ona znaczna. Pisałem w ostat-
nim wydaniu naszego tygodni-
ka: “Caccini nie zaistniał w tym
wyścigu, tracąc do zwycięzcy
wałacha Protectionist ponad
sześć długości. Nie należy jed-
nak zapominać, że była to kate-
goria G1, a nie jak w przypadku
Va Banka G3, więc z definicji w

berlińskiej gonitwie brały udział
lepsze konie niż w Baden –  Ba-
den”. Powinien to być sygnał
ostrzegawczy dla zdeklarowa-
nych zwolenników Va Banka, ale
nie wszyscy go odebrali. 

Gdyby nie pierwszy bez-
pośredni i nasączony
sensacją pojedynek

tych dwóch znakomitych ogie-
rów, o tegorocznej Wielkiej War-
szawskiej należałoby jak najszyb-
ciej zapomnieć. Był to bowiem
wyścig wolny, nieselekcyjny, ro-
zegrany fałszywym tempem,
gorszy od rekordu toru aż o po-
nad 11 sekund! Dlatego trudno
podjąć się dzisiaj dokonania rze-
telnej oceny, który z dwóch słu-
żewieckich dominatorów tak na-
prawdę jest lepszy. Opinia toru
jest jednoznaczna: Va Bank prze-
grał przez nieudolną jazdę Mar-
ka Březiny, Caccini wygrał dzię-
ki sprytnej i skutecznej taktyce
zastosowanej przez dosiadają-
cego go czeskiego internacjona-
ła Tomáša Lukáška. To w dużej
mierze prawda, ale tego rodza-
ju deprecjonowanie sukcesu
Cacciniego wydaje się być spo-
rym nadużyciem. Caccini to po-
dobnie jak Va Bank koń klaso-
wy, dysponuje nie gorszą “prze-
rzutką” na finiszu i nie wiado-

mo jaki byłby rezultat rywaliza-
cji, gdyby gonitwa miała charak-
ter selekcyjny. Owszem, słuszny
jest zarzut pod adresem Marka
Březiny, że nie siedział “na ogo-
nie” rywalowi i przez to pozwo-
lił mu uciec po wyjściu na końco-
wą prostą. Moim zdaniem, wi-
dząc katastrofalnie wolne tempo
wyścigu Březina powinien pod-
jąć ryzyko, od 1600 m wyjść na
front i pojechać, jak się mówi na
Służewcu, na klasę. Od dżokeja
- zawodowca oczekuje się bo-
wiem błyskawicznej oceny sytu-
acji i równie szybkiego wyboru
odpowiedniej taktyki.       

T rener Maciej Janikow-
ski usiłuje tłumaczyć po-
rażkę podopiecznego

na swój sposób: – Być może orga-
nizm Va Banka nie zdążył w peł-
ni zregenerować się po wysiłku
związanym ze zwycięskim wy-
ścigiem w Baden – Baden. Roz-
mawiając z kolegami w loży pra-
sowej przed rozpoczęciem mi-
tyngu, wyraziłem opinię, że kie-
dyś musi być ten pierwszy raz i ci,

którzy zdołają wyczuć ten dzień
i przewidzieć przegraną niepo-
konanego, mogą podreperować
własną kieszeń. Moje założenie,
wynikające m. in. z porównania
zagranicznych gonitw, w których
wzięły udział oba ogiery, że Va
Bank może po raz pierwszy w
karierze przegrać, sprawdziły się.
Dodając do tego typ “Passy”, a
mianowicie trzecie miejsce dla
najmniej liczonej klaczy Height of
Beauty, zagranie i trafienie “trój-
ki” w Wielkiej Warszawskiej by-
ło bajecznie łatwe i bardzo tanie,
bo kosztowało ledwie 18 zł., a to-
talizator zapłacił ponad 300 zł.
Okazuje się, że liczba zwolenni-
ków Cacciniego była znaczna,
ponieważ za prawidłowo wyty-
powany zakład kwintowy zapła-
cono tylko 3.470 zł.

Na padoku zwycięzcę
103. Wielkiej War-
szawskiej ogiera Cac-

cini dekorował prezes Totaliza-
tora Sportowego Łukasz Łazare-
wicz w asyście zastępcy burmi-
strza dzielnicy Ursynów Rafała

Miastowskiego, prezesa Polskie-
go Klubu Wyścigów Konnych To-
masza Chalimoniuka oraz dyrek-
tora O/Wyścigi Konne TS Wło-
dzimierza Bąkowskiego. Gratula-
cje i okolicznościowe puchary
odebrali właściciele Cacciniego
– bracia Ryszard i Andrzej Zie-
lińscy oraz Adam Wyrzyk będą-
cy jednocześnie trenerem ogiera.
Wygrane 126 tys. zł odbiorą w
kasie przy Puławskiej 266. Adam
Wyrzyk jest o krok od wywalcze-
nia zwycięstwa w corocznym
czempionacie trenerów. Ma już
bowiem na koncie 41 zwycięstw,
a drugi w klasyfikacji Maciej Jo-
dłowski tylko 30. Przygotowy-
wane przez Wyrzyka konie wy-
grały pięć gonitw najwyższej ka-
tegorii A: Caccini (Derby i Wiel-
ką Warszawską), Dusigrosz (St.
Leger),  Bronislav (Rulera) oraz
Modraszek (Memoriał F. Jurjie-
wicza, d. Rzecznej).

Wielka Warszawska
rozgrywana jest pod
patronatem prezy-

denta Warszawy, stąd moje za-

skoczenie, że podczas dekoracji
na padoku nie było reprezentan-
ta stołecznego ratusza, choćby
dyrektora Biura Sportu i Rekre-
acji, skoro zabrakło prezydent
Hanny Gronkiewicz –  Waltz.
Czyżby znajdująca się ostatnio
pod pręgierzem HGW zrezygno-
wała z wizyt w miejscach pu-
blicznych? To prawdopodobne,
ale mogła przecież wyznaczyć
któregoś ze swoich zastępców.
A może na warszawski hipo-
drom, miejsce sportowej rywali-
zacji koni wyścigowych, wkra-
cza polityka i organizator Gali
Wielka Warszawska po prostu
“zapomniał” wysłać patronce go-
nitwy stosowne zaproszenie? Za-
pytam w trybie ustawy Prawo
Prasowe Bartosza Milczarczyka,
rzecznika prasowego Urzędu
miasta stołecznego Warszawy,
czy prezydent Gronkiewicz –
Waltz została oficjalnie zapro-
szona na Wielką Warszawską, a
jeżeli tak, co było powodem jej
absencji.   

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

FFoottoo TTSS::  DDżżookkeejj TToommáášš LLuukkááššeekk ppoottwwiieerrddzziiłł ww tteeggoorroocczznneejj WWiieellkkiieejj WWaarrsszzaawwsskkiieejj,, żżee ffaakkttyycczznniiee mmaa ww ggłłoowwiiee ssttooppeerr

Nasze Typy 
8/9 października

SSoobboottaa
GGoonn.. II:: Wiedzmin, Tybet, Dakard, Admiral Quest
GGoonn.. IIII:: Mufid, Ussam de Carrere, Tristail, Burkan Al Khale-

diah
GGoonn.. IIIIII:: Piemont, Haruza, Illdowhatican, Majestic Haze
GGoonn.. IIVV:: Gared, Królowa Grodu, Mura, Karenina
GGoonn.. VV:: Sarin Hel, Eltanin, Haris, Matar
GGoonn.. VVII:: Pereditta, Omena, Gracja, Legionary
GGoonn.. VVIIII:: Haneczka, Wadi Kahil, Fazzan, Nefera
GGoonn.. VVIIIIII:: Etorio, SS Mothil, Emirah, Inextremo

NNiieeddzziieellaa
GGoonn.. II:: Best Line, Francaise, Keertana, Szarotka
GGoonn.. IIII:: Hanouh, Shannon Queen, Jaser
GGoonn.. IIIIII:: Esther, Penny, Ondina, Brandjelina
GGoonn.. IIVV:: Alladyn, Om Darshaana, Shahad Athbah, Magoun
GGoonn.. VV:: Monterey, Vitez, Stefan, Mała Gwiazdka
GGoonn.. VVII:: Varuna, Compeador, Just Be Sweet, Komandor
GGoonn.. VVIIII:: Nolan of Budysin, Stella, Showmeyourheaven, Lilu
GGoonn.. VVIIIIII:: Jafeel Athbah, Terrior, Adding, Mietkes Pialotta

Pierwszą imprezą, zorganizowaną przez
założony w 1916 Akademicki Związek
Sportowy Warszawy, był chód maratoń-
ski na trasie z Tarczyna do stolicy. Dzi-
siejsi azetesiacy uczcili stulecie pikni-
kiem w stylu tamtej epoki.

Pojechali otóż niemal na miejsce startu do ma-
ratonu kolejką wąskotorową, czyli takim samym
środkiem lokomocji, jakim dotarli tam pierwsi
członkowie AZS. Wysiedli tuż przed Tarczynem w
miejscowości Runów, by tam rozegrać kilka... ty-
powo studenckich konkurencji: przeciąganie liny,
bieg tyłem i pchnięcie kulą, ale bynajmniej nie ta-
ką, jakiej używał mistrz olimpijski Tomasz Majew-
ski z AZS AWF. Przedmiotem miotania była bo-
wiem kula...służąca do podpierania się inwali-
dom. 

Śmiechu było co niemiara, przy okazji upieczo-
no kiełbaski przy ognisku i pośpiewano – przy
akompaniamencie mistrza akordeonu – przedwo-
jenne piosenki. 

Warto zaznaczyć, że piknik został zainicjowany
przez historyka sportu z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, dawnego biegacza AZS UW doktora Rober-
ta Gawkowskiego, a realizacją scenariusza zajął się
wiceprezes AZS Warszawa Dariusz Piekut, który
wcielił się też w rolę konduktora wąskotorówki
(zdjęcie w owalu). Najsprawniejszą azetesiaczką
okazała się absolwentka AWF, żeglarka Anna Ja-
błońska (na zdjęciu przy wagonie), a zawody dzie-
cięce zorganizował inny awuefiak (a także absol-
went UW) – znany dziennikarz radia i telewizji
Zygmunt Chajzer.  

AZS Warszawa jak... 100 lat temu
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A ndrzej Rogiński, właściciel mokotowskiego koncernu
medialnego, wydającego 8-stronicowy tygodnik, ostat-
nio jakby opinioszczurczy, popełnił był ostatnio artykuł,

w którym kreuje się na eksperta prawnego, negując dwuletnią wal-
kę “Passy” o wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnej
BGN w sprawie reprywatyzacji nieruchomości przy ul. Narbutta
60. W zasadzie nie polemizuję z bełkotem, trzymając się starej za-
sady “Psy szczekają, a karawana idzie dalej”, ale tym razem mu-
szę zrobić wyjątek, ponieważ nie licząc się z faktami i w sposób pry-
mitywny manipulując nimi Rogiński przekracza pewne dopuszczal-
ne granice. 

Pan redaktor donosi między innymi ludowi, że “taki akt notarial-
ny (wykupienie przez spadkobierców byłego właściciela 10 miesz-
kań komunalnych w budynku Narbutta 60 - przyp. TP) jeszcze
może być zawarty, gdy były właściciel lub jego następca prawny za-
płaci za nakłady poniesione przez miasto na odbudowę budynku.
Zatem mylne jest twierdzenie Tadeusza Porębskiego jakoby inter-
wencja “Passy” wstrzymała wykonanie decyzji zwrotowej”. 

Jest to ze strony Rogińskiego manipulacja. Nie chodzi bowiem
tylko o zwrot poniesionych przez dzielnicę Mokotów nakładów w
wysokości prawie 250 tys. złotych na modernizację objętego rosz-
czeniem budynku Narbutta 60. Rogiński, niczym Richelieu zza ar-
rasu, ujawnia, iż wstrzymanie wykonania decyzji reprywatyzacyj-
nej w odniesieniu do nieruchomości przy Narbutta 60 spowodo-
wane jest wyłącznie faktem, że spadkobiercy byłego właściciela nie
przystąpili do podpisania aktu notarialnego.  Sprytnie unika jed-
nak udzielenia Czytelnikom odpowiedzi, dlaczego ludzie ci od
maja 2014 r. zwlekają ze złożeniem podpisu pod aktem notarial-
nym, którego przedmiotem jest wykup od miasta 10 mieszkań
komunalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w
prestiżowym punkcie stolicy.  

Wyręczę pana redaktora i odpowiem na to pytanie, bo-
wiem jest to kwestia kluczowa w procesie reprywaty-
zacji tej nieruchomości. Wartość 10 mieszkań komu-

nalnych została określona w operacie szacunkowym sporządzonym
we wrześniu 2013 r. przez rzeczoznawcę majątkowego na zlece-
nie dzielnicy Mokotów. Pani rzeczoznawca wyceniła bowiem war-
tość 10 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 466 mkw., w jed-
nej z najlepszych lokalizacji stolicy, na... 1,8 mln zł. Przeciętnie wy-
szło więc po ok. 180 tys. za mieszkanie, a powierzchnie lokali
wahają się od 33,1 mkw. do 51.6 mkw. W tym rejonie miasta metr
kwadratowy powierzchni mieszkaniowej często przekracza 10
tys. złotych. Uwaga na daty: przez kilka lat remontowano objętą
roszczeniem kamienicę
ze środków dzielnicy
Mokotów, we wrześniu
przygotowano wyjątko-
wo korzystny dla spad-
kobierców operat sza-
cunkowy, a osiem mie-
sięcy później wydano
decyzję reprywatyzacyj-
ną. Zagrało niczym w
szwajcarskim zegarku. 

Spadkobiercy byłego
właściciela nie są idiota-
mi i gdyby nie ujawnie-
nie przez “Passę” w od-
powiednim czasie tego
skandalicznie wykona-
nego operatu, komunalny majątek już dawno zmieniłby właścicie-
la, a szczęśliwi nabywcy trafiliby dzięki wyjątkowej uprzejmości pa-
ni rzeczoznawcy oraz jej zleceniodawców kilka milionów złotych. 

Kiedy wywołaliśmy medialną burzę i zasypaliśmy prokuraturę do-
niesieniami o możliwości popełnienia przestępstwa, ktoś w urzędzie
pojął, że sprawa zaszła zbyt daleko i może zrobić się zbyt gorąco. Ope-
rat z września 2013 r. dostał kamfory i zarządzono sporządzenie po-
nownej wyceny. Jeśli zostanie on sporządzony w sposób rzetelny, w
oparciu o zawarte w ostatnim czasie w tym rejonie Mokotowa ak-
ty kupna - sprzedaży mieszkań, a tego dopilnujemy wspólnie z pro-
kuraturami wrocławską i krajową, spadkobiercy byłego właścicie-
la będą musieli zapłacić miastu cenę rynkową za metr kwadratowy
powierzchni plus nakłady wniesione przez dzielnicę Mokotów na mo-
dernizację budynku. W tym momencie interes wyjątkowo opłacal-
ny stanie się interesem zupełnie nieopłacalnym.  I to jest jedyny po-
wód, że do dnia dzisiejszego akt notarialny kupna - sprzedaży 10
mieszkań komunalnych nie został zawarty.    

Wkolejnym akapicie Rogiński nie zgadza się z moim
twierdzeniem, że “mokotowscy i śródmiejscy stróże
prawa usiłowali rozwodnić sprawę Narbutta 60”. Do-

noszę mu uprzejmie, że informacja  o próbach rozwodnienia tej
sprawy nie powstała w mojej głowie i bynajmniej nie jest spisko-
wą teorią dziejów. Tego stwierdzenia użyła w rozmowie ze mną
pani prokurator Krystyna Perkowska z Prokuratury Okręgowej w
Warszawie, która w sierpniu zaprosiła mnie do siebie na ul. Cho-
cimską 28. Wówczas to dowiedziałem się, że zastępczyni Proku-
ratora Okręgowego zleciła prokurator Perkowskiej dokonanie
analizy wszystkich akt spraw prowadzonych przez Prokuraturę Re-
jonową Warszawa Mokotów, dotyczących reprywatyzacji nieru-
chomości Narbutta 60. Nie znam szczegółów tej analizy, ale wiem
od prokurator Perkowskiej, że jest ona dla mokotowskich i śród-
miejskich prokuratorów miażdżąca. 

Na przykład w sprawie PR 6 Ds. 820.2016.III prokuratorka z
Mokotowa odmówiła wszczęcia śledztwa BEZ PRZEPROWADZE-
NIA JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI W SPRAWIE! Nawet nie przy-
jęto ustnego zawiadomienia o przestępstwie! Takie są fakty. Do wia-
domości gorliwego obrońcy zaangażowanych w sprawę Narbutta
60 urzędników: 24 sierpnia br. poinformowano redakcję “Passy”,
że śledztwo o w/w sygnaturze zostało jednak podjęte  i przekaza-
ne do dalszego prowadzenia Prokuraturze Regionalnej we Wrocła-
wiu w Wydziale I ds. Przestępczości Gospodarczej. W ten sposób
warszawscy prokuratorzy rejonowi zostali odcięci od prowadzenia

postępowań w sprawie dzikiej reprywatyzacji,
zwanej też warszawską ośmiornicą. Coraz czę-
ściej słyszy się w mediach, że w stosunku do nie-
rzetelnych prokuratorów zostaną wyciągnięte
konsekwencje służbowe. Mam taką nadzieję, ponieważ sam stałem
się ofiarą bezprawia, kiedy w 2015 r. prokuratura i policja na Mo-
kotowie odmówiły uznania mnie za stronę w postępowaniu, choć
stroną jestem. W ten sposób uniemożliwiono mi wgląd w akta i za-
żalenie się na postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie po-
świadczenia nieprawdy w dokumencie urzędowym przez Walde-
mara Gieryszewskiego, urzędnika mokotowskiej delegatury BGN.  

R ogiński uważa za grube nadużycie powiązanie przeze
mnie działalności urzędowej wiceburmistrza Mokotowa
Krzysztofa Rinasa z czynnościami jego małżonki Katarzy-

ny Kalinowskiej - Rinas, która pracuje w prokuraturze na Mokoto-
wie. Uznałem w jednym z moich artykułów, że prowadzenie przez
żonę - prokuratorkę postępowań dotyczących pracowników pod-
ległych własnemu mężowi - wiceburmistrzowi jest ewidentnym kon-
fliktem interesów. Popiera mnie w tym każdy prawnik, z którym na
ten temat rozmawiałem, a było ich wielu. Rogiński rżnie jednak przy-
słowiowego głupa, pisząc, że “postępowanie zwrotowe jest poza
kompetencją burmistrza dzielnicy”. W tym przypadku nie chodzi
jednak o żadne postępowanie zwrotowe. Chodzi o to, że żona - pro-
kurator powinna na własne żądanie wyłączać się z każdego postę-
powania dotyczącego urzędników zatrudnionych w instytucji, w
której jednym z kierowników jest jej małżonek. 

Tymczasem Kalinowska - Rinas wydała w dniu 2 października
2015 r. postanowienie, że, cytuję: “Urzędnicy dzielnicy Mokotów
nie przekroczyli uprawnień w sprawie sprzedaży budynku przy ul.
Narbutta 60 spadkobiercom byłych właścicieli oraz udzielenia im
pełnomocnictwa do reprezentowania m. st. Warszawy w tamtej-
szej wspólnocie mieszkaniowej”. I umorzyła śledztwo. Potrafi pan
czytać, panie Rogiński? Stoi jak wół, że małżonka pana wicebur-
mistrza Rinasa uczestniczyła w postępowaniu dotyczącym “urzęd-
ników dzielnicy Mokotów”, czyli podwładnych własnego męża, a
nie urzędników BGN.  

A le to nie wszystko. Niespełna trzy miesiące wcześniej, w
dniu 21 lipca 2015 r., Kalinowska - Rinas zatwierdziła po-
stanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie przekrocze-

nia uprawnień przez funkcjonariuszy miasta stołecznego War-
szawy - wydane przez młodszą aspirant Renatę Barbachowską z
wydziału dochodzeniowo - śledczego KRP II. W czerwcu br. sędzia

Marta Bujko z XIV
Wydziału Karnego
Sądu Rejonowego
dla Warszawy Moko-
towa uchyliła posta-
nowienie wydane
przez Barbachowską
i zatwierdzone przez
Kalinowską - Rinas,
nakazując mokotow-
skiej prokuraturze
kontynuowanie
umorzonego postę-
powania. To najlep-
szy dowód na nie-
chlujstwo niektórych
mokotowskich stró-

żów prawa. Jeśli dodać do tego jednoznaczne wnioski zawarte w
opinii sporządzonej przez prokurator Perkowską z Prokuratury
Okręgowej w Warszawie otrzymujemy niezbite dowody na wyjąt-
kowo kiepską kondycję mokotowskich organów ścigania. Takie są
fakty, redaktorze Rogiński. 

A oto mój komentarz w odniesieniu do tak zwanych stróżów pra-
wa. Coś musiało być na rzeczy, skoro w grudniu 2015 r. na skutek
pisemnych interwencji “Passy” ówczesna Prokurator Rejonowa
na Mokotowie zdecydowała się przenieść Kalinowską - Rinas do
Działu 5Ds nie obejmującego swą właściwością miejscową spraw
Urzędu Dzielnicy Mokotów. 

Reasumując, ani mnie grzeją, ani ziębią dywagacje Rogińskie-
go oraz jemu podobnych, ponieważ prawda broni się sama. Powo-
dy, dla których człowiek ten dyskutuje z faktami i manipuluje ni-
mi, są moim zdaniem trzy: 1. Zawodowa zazdrość związana z
sukcesami “Passy” w dziennikarskim śledztwie; 2. Niewiedza pa-
na redaktora, który zdaje się być niedoinformowany co do wszyst-
kich aspektów sprawy Narbutta 60, a przede wszystkim nie wie o
śledztwie prowadzonym obecnie przez prokuratorów z Wrocławia;
3. Publikacja Rogińskiego, w której próbuje mi odebrać to, co jest
mi należne, została napisana na czyjeś zamówienie. Wybór wła-
ściwego punktu pozostawiam Czytelnikom.     

N a koniec dodatkowa uwaga do wynurzeń pana Ro-
gińskiego: państwo Rinasowie to wykształceni praw-
nicy - pani Rinasowa jest prokuratorem, pan Rinas

ponoć byłym sędzią, a ja zwykłym dziennikarzem lokalnej ga-
zety. Zaręczam, że gdybym w kilkunastu swoich publikacjach na-
pisał choć słowo nieprawdy, to mając za przeciwników pełnych
zawodowców już dawno wylądowałbym w sądzie i został ska-
zany. Tymczasem przez ponad dwa lata nie doczekałem się na-
wet sprostowania, nie mówiąc o pozwie. Rogiński łazi po dziel-
nicy i opowiada, że wkrótce czeka nas (mnie?) proces sądowy.
Chyba za pisanie prawdy. Wprost marzę o wokandzie, bo dopie-
ro na sądowej sali będę mógł w całości rozwinąć skrzydła i po-
wiedzieć publicznie to, o czym w gazecie jeszcze nie mogę na-
pisać. Niniejszym informuję, że nie będzie dalszej polemiki z re-
daktorem Rogińskim, ponieważ jest to dla mnie czynność, że tak
powiem - poniżająca. Niech sobie dalej wali głową w mur fak-
tów i przeinacza rzeczywistość, z tym jednakowoż zastrzeże-
niem, że jeśli posunie się wobec mnie zbyt daleko, natychmiast
spotka go z mojej strony prywatny akt oskarżenia o zniesła-
wienie z art. 212 kk. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Czy Andrzej R. wykonuje zadanie zlecone?
J ako reprezentant tzw. wolnego za-

wodu, a nawet dwóch mam więcej
czasu na rozmyślania niż ludzie pra-

cujący od poniedziałku do piątku, w godzi-
nach wyznaczonych przez pracodawcę. Mo-
im zawodem jest dziennikarstwo (o drugiej profesji nie wspo-
mnę, bo nie wiąże się z tematem). Polega ono w moim przy-
padku na zamianie własnych myśli na słowa pisane. Słowa łą-
czę w zdania, a te zebrane w całość, w ustalonym szyku sta-
nowią bardziej lub mniej udany przekaz. Trafia on następnie
do czytelnika. 

Początek mojego dnia nie różni się prawdopodobnie od począt-
ku dnia innych osób, czyli rytuału przygotowania i wypicia poran-
nej kawy. W trakcie tej czynności przychodzą mi do głowy różne
myśli – np., że jesteśmy (jako społeczeństwo) świadkami zacho-
dzących na naszych oczach zmian. Zmiany te dotyczą m. in. zna-
czenia poszczególnych słów. 

Słowo „złodziej” kojarzyliśmy dotychczas z kimś, kto za-
równo swym wyglądem, jak też postępowaniem wzbudzał w
nas obawę, a nawet lęk i kogo potępialiśmy za jego naganne
czyny. Był to najczęściej nieciekawy typ, z kilkudniowym za-
rostem, w masce, z workiem na plecach, pękiem kluczy w rę-
ce (w groźniejszej wersji z maczugą, albo jakąś „gazrurką”),
odziany w więzienny pasiak. Ów strój miał podkreślać jego
związki z więzieniem sugerując, że mamy do czynienia ze
zbiegłym więźniem albo z recydywistą, który do więzienia
niebawem trafi. Po co w takiej sytuacji miałby się przebie-
rać? Rzeczywiście nie warto. 

Dzisiejsi złodzieje wyglądają jednak zupełnie inaczej.
Zmienił się też ich wizerunek medialny. W dużej mie-
rze za sprawą filmów przedstawiających ich tak, by

widz mógł się utożsamiać z negatywnym bohaterem, wzbu-
dzającym sympatię, uznanie, a nawet podziw. Filmowi złodzie-
je byli dotychczas szlachetni. Kradli, owszem, ale z wdziękiem,
jak choćby pamiętny Ars?ne Lupin, czy nasz rodzimy król kasia-
rzy – Szpicbródka. Równie miły, co wspomniani dwaj, a nawet
bardziej, był złodziej w wydaniu dla dzieci - sympatyczny, ru-
baszny, znany wszystkim brodaty zbój Rumcajs. Poza tym, że
trudnił się rozbojem, wiódł przykładne życie jako mąż i ojciec.
Jego ofiarą padał zwykle miejscowy książę pan, arystokrata, jed-
nym słowem – wróg klasowy. Tak więc, wszelkie występki Rum-
cajsa przeciw prawu można było usprawiedliwić jego przeko-
naniami społeczno-politycznymi, a to zawsze można nazwać
walką o sprawiedliwość. 

Takie postępowanie uchodzi płazem i dziś, zwłaszcza w od-
niesieniu do niektórych polityków, ale nie jest to wątek na
dzisiejszy felieton. Wspomniany w tytule okrzyk – „Łapać zło-
dzieja” nabrał szczególnego znaczenia w ostatnich dniach.
Zwłaszcza jeśli przyjrzeć się doniesieniom o działaniach
służb odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa w naszym
kraju i ściganie przestępców - zorganizowanych, określa-
nych jako mafia oraz drobniejszych złodziejaszków działają-

cych często na własną rękę, ale tak samo szkodliwych, bo wy-
stępujących liczniej. Niemal powszechnie. O tych drugich sły-
szeliśmy znacznie częściej niż o pierwszej grupie, bo najpraw-
dopodobniej nie mieli odpowiedniej ochrony dla swej dzia-
łalności. 

Mimo że posługujemy się wciąż tym samym określeniem w
stosunku do osoby sięgającej po cudzą własność, współczesny
złodziej znacznie różni się od swego pierwowzoru sprzed lat.
Oczywistym jest, że aby go złapać trzeba go najpierw rozpo-
znać, co nie jest wcale łatwe. Rzadko się zdarza, by miał on na-
pisane na czole, lub gdzie indziej, że jest złodziejem. Czasem
złodzieje znakowali się sami tatuując się zgodnie z obowiązu-
jącą modą i kodeksem przestępczym. Minęły jednak czasy,
gdy złodziei znakowano np. przez wypalanie im piętna lub uci-
nanie ręki, której dany osobnik używał zwykle w niecnych
celach. 

A propos celi (proszę mi wybaczyć tę przypadkową grę
słów). Umieszczanie przestępców w celi nie było jedynym
środkiem wymierzania kary. Równie częste było stawianie
ich pod pręgierzem, zakuwanie w dyby (szczególnie dotkliwe,
bo osobnicy byli narażeni na dodatkowe doznania wystawia-
jąc swój bezbronny zadek), kara chłosty lub wieszanie schwy-
tanego łotrzyka w jakimś ogólnodostępnym miejscu np. na ryn-
ku miasta. Zazwyczaj odbywało się to przy aplauzie gawiedzi,
jak wówczas nazywano lud pracujący i bezrobotną biedotę.
Działo się to bowiem przed wynalezieniem zasiłków dla bez-
robotnych. 

Takie wydarzenia (dziś powiedzielibyśmy: eventy) były czę-
ścią życia społeczno-kulturalnego. Gawiedź uczestniczy-
ła w nich chętnie, potrzebowała bowiem rozrywki. 

Współcześni złodzieje zamiast „gazrurki” czy maczugi posłu-
gują się laptopem i smartfonem. Zamiast pasiaków noszą marko-
we garnitury i koszule z białym kołnierzykiem. Ci najgroźniejsi
wyglądają jak dyrektorzy banków, prezesi spółek, biznesmeni. Ich
łupy liczone są w milionach i miliardach. 

Miejmy nadzieję, że tym, co pozwoli nam – zwykłym oby-
watelom – odróżnić ich od uczciwych ludzi, będą działania wy-
miaru sprawiedliwości i prawomocne wyroki wydawane przez
sądy.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Łapać złodzieja!

„Reasumując, ani mnie grzeją,
ani ziębią dywagacje Rogiń-
skiego oraz jemu podobnych,
ponieważ prawda broni się 
sama. Powody, dla których
człowiek ten dyskutuje z fak-
tami i manipuluje nimi, są 
moim zdaniem trzy...”

„Współcześni złodzieje zamiast
„gazrurki” czy maczugi
posługują się laptopem i
smartfonem. Zamiast pasiaków
noszą markowe garnitury i
koszule z białym
kołnierzykiem”
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I. ORGANIZATOR
11.. Organizatorem biegu jest Agencja Reklamowa IMAKO
22.. Wykonawcą
Fundacja Sport ul. Paderewskiego 144d lok. 209, 04-438 War-

szawa oraz 
Poland Bike Ewa Mulawa al. Armii Krajowej 64 12/49, 05-200

Wołomin
33.. Kierownictwo Sportowe – koordynator sportowy imprezy

Grzegorz Wajs

II. CEL
11.. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
22.. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Dzielni-

cy Ursynów.
33.. Promocja Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

III. TERMIN I MIEJSCE
11.. Bieg odbędzie się 8 października w Parku im. Kozłowskiego w

Warszawie
22.. Start biegu nastąpi o godzinie 12.00.
33.. Meta biegu w tym samym miejscu, co start. 
44.. Dystanse:
- przedszkolaki - 100 m,
- klasy 0-2 - 300 m
- klasy 3-4 - 600 m
- klasy 5-6 - 800 m
- gimnazja - 1000 m
- open (powyżej 16 lat) – 2500 m - kobiety i mężczyźni
Dziewczęta i chłopcy (w kategoriach przedszkolaków, szkół podstawo-

wych i gimnazjów) biegną oddzielnie. Limit zawodników 1500 uczestników.
55.. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą urządzeń elek-

tronicznych wyłącznie w kategorii przedszkolaków. Każdy zawod-
nik w tej kategorii otrzyma chip, który po ukończeniu wyścigu na-
leży zwrócić do Biura Zawodów.

66.. Biuro Zawodów będzie się znajdowało w Parku im. Kozłow-
skiego, czynne 7 października (piątek) w godz. 15.00-20.00. W dniu
zawodów 8 października – (sobota) od godz. 8.00

IV. PROGRAM MINUTOWY IMPREZY
12.00 – start przedszkolaków
12.30 – start klas 0-2
13.00 – start klas 3-4
13.20 – start klas 5-6
13.40 – start gimnazjów
14.00 – start biegu open
14.30 – dekoracja   

V. ZASADY UCZESTNICTWA
11.. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własno-

ręcznie wypełnione i podpisane zaświadczenia o braku przeciw-
wskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biu-
rze zawodów (w przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie
musi być podpisane przez prawnego opiekuna).

22.. Organizator zapewnia uczestnikom podstawowe ubezpiecze-
nie  sportowe NNW.

VI. ZASADY RYWALIZACJI
Biegi dla uczniów rozgrywane będą w formie coubertinowskiej,

a więc liczy się przede wszystkim udział. Miejsce na mecie i czas po-
konania trasy są najmniej ważne, natomiast każdy uczeń za zakoń-
czenie biegu zdobywa dla barw swojej szkoły 1 punkt. Te szkoły, któ-
re będą miały ich najwięcej otrzymają nagrody w postaci zestawu
piłek sportowych. Najlepsza szkoła otrzyma też Puchar Burmistrza
Ursynowa.

VII. ZGŁOSZENIA
11.. Zgłoszenia indywidualne do Ursynowskiego Biegu Passy bę-

dą przyjmowane w Biurze Zawodów w Parku im. Kozłowskiego.
22.. Wzór deklaracji będzie dostępny w drukowanym wydaniu

PASSY i na stronie internetowej tygodnika: www.passa.waw.pl.
oraz w Biurze Zawodów. Zgłoszenia indywidualnie w dniu impre-
zy w Biurze Zawodów, przyjmowane będą w godzinach 9.30-
11.00

33.. Uczestnik biegu otrzymuje:
– numer startowy wraz z czterema agrafkami,

Ponadto po zakończeniu Biegu każdy z uczestników otrzyma
posiłek regeneracyjny, wodę niegazowaną 0,5 l lub napój izotonicz-
ny oraz słodycze.

VIII. NAGRODY
11.. Zdobywcy miejsc I-III w biegu głównym, w klasyfikacji gene-

ralnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.. Wszystkich uczestników Ursynowskiego Biegu Passy obowią-

zuje niniejszy regulamin.
22.. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z

każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania
na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie
lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby
komercyjne.

33.. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzają-
cych, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fi-
zyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczest-
nikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarów-
no przed, jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z nie-
go. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy za-
kaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do
udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

44.. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia nu-
meru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod ka-
rą dyskwalifikacji.

55.. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i na mecie biegu.
66.. Organizator zapewnia przebieralnie na starcie biegu.
77.. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.
88.. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej tygodni-

ka PASSA, a także przez Fundację Sport oraz przekazane mediom.
99.. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

OSOBY DO KONTAKTU
GGrrzzeeggoorrzz WWaajjss – kierownik organizacyjny. Tel. 502-319-213
MMaarreekk KKoonnddeejj – organizator. Tel. 602-213-555

Regulamin XIX Ursynowskiego Biegu Passy 2016
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AALLEE SSZZYYBBKKAA i elestyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668-681-911

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

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

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509-548-582

ZZAASSIILLAACCZZEE ddoo llaappttooppóóww.
Naprawa-sprzedaż. Centrum
Serwisowe, ul. Meander 2 A,
tel. 22 649-68-43; 668-108-222

AANNGGIIEELLSSKKII, sp, gimnazjum,
doświadczenie, dojeżdżam,
502-583-141

AANNGGLLIISSTTAA.. Absolwent UW,
wykładowca w wiodącej uczelni o
profilu ekonomiczno-prawnym.
Redagowanie, korekta i
konsultacje w zakresie prac
akademickich, pism urzędowych,
biznesowych, itp. Lekcje
indywidualne & komplety. 
Tel. 502-280-165; 22 643-81-23

FFIILLOOZZOOFFIIAA, 508-310-505
FFIIZZYYKKAA, MATEMATYKA, 

604-865-418
FFRRAANNCCUUSSKKII, 22 641-10-29;

797-346-233
FFRRAANNCCUUSSKKII, 880-321-787
HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507-087-609
JJĘĘZZYYKK PPOOLLSSKKII, pełen zakres,

508-310-505
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641-82-83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA doświadczona,

693-329-929
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

MMAATTEEMMAATTYYKKAA,, wszystkie
poziomy, matura, skutecznie,
dojeżdżam, 502-583-141

BBUUDDOOWWLLAANNAA 1500 m2, gm.
Prażmów, pow. Piaseczno,
55zł/m2, tel.604-823-665

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::
!MMookkoottóóww, 47 m2, 

ul. Wejnerta, blisko metra, ciche,
rewelacyjna lokalizacja, do
remontu, parter, 601 720 840, 

! PPookkóójj z oddzielną kuchnią 33
m2, Ip. Okęcie, ul. 17 Stycznia.
Cena 210 tys. zł. do negocjacji, 
601 720 840, 

DDoommyy::
!MMookkoottóóww, 240 m2, blisko

metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840,, 

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

standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,  
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

PPAANNIIEE zatrudnię do pralni w
Piasecznie i W-wa Ursynów, 
575-942-929

PPIILLNNIIEE PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ oossóóbb ddoo
sspprrzząąttaanniiaa bbllookkóóww,,

cchhooddnniikkóóww ii tteerreennóóww
zziieelloonnyycchh nnaa UUrrssyynnoowwiiee,, 

660099-446611-995533;; 
772244-331188-222200

AANNTTEENNYY, 603-375-875

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, meble 
na zamówienie, 

602-27-17-18

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642-96-16

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

DDOOMMOOFFOONNYY, 603-375-875
DDRRZZEEWWAA, krzewy, cięcie, 

501-311-371
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507-153-734
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507-153-734

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA,, remonty, 
602-651-211

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KKOOMMPPUUTTEERRYY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644-26-05, 
601-737-777

MMAALLAARRSSKKIIEE,, tapetowanie,  
22 644-94-55

MMAALLOOWWAANNIIEE mieszkań, 
605-083-202

MMAALLOOWWAANNIIEE, referencje 
722-920-650

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

NNAAPPRRAAWWAA - lodówki, pralki,
502-562-444

NNAAPPRRAAWWAA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp.,

22 644-52-59, 
501-122-888

NNAAPPRRAAWWAA 
TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW

502-288-514

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII,, 
tanio, solidnie, 
501-535-889

RREEMMOONNTTOOWWOO-budowlane,
ogrodzenia, 513-137-581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

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

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

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

UUKKŁŁAADDAANNIIEE kostki brukowej,
517-477-531

UUSSŁŁUUGGII mini koparką-
ładowarką, 517-477-531

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668-327-588

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648-68-41, 
602-731-299

WWRRÓÓŻŻKKAA doświadczona, tanio,
501-623-919

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

LLEEKKAARRZZ seksuolog, 
22 825-19-51
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

Urząd Skarbowy 2 2  8 4  8 6  1 5 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 5 0  1 9  4 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

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

Nieco łatwieNieco łatwie jj
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje MMiicchhaałł PPiióórrkkoowwsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 88 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1199..0000:: pokaz z cyklu KineDok –
film p.t. „Bracia w muzyce”
(Węgry 2015, reż. Balazs Le-
vai, 77 min.). Historia jednej
piosenki, która stała się prze-
bojem ostatniej dekady na Wę-
grzech. Wstęp wolny. Pokaz
zorganizowany wspólnie z Ki-
neDok, Krakowską Fundacją
Filmową i Studiem Filmowym
Kalejdoskop.

NNiieeddzziieellaa,, 99 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1199..0000:: Teatr Za Daleki w Domu
Sztuki zaprasza na spektakl p.t.
„Piosenki… czyli duet scenicz-
ny w stanach krytycznych”. Wy-
stąpią: Beata Malczewska, An-
drzej Słabiak, Ewa Kornecka
(reżyserka przedstawienia).
Sztuka komediowa, oparta na
„Scenkach małżeńskich” Stefa-
nii Grodzieńskiej. Akcja dzieje
się w garderobie teatralnej. Bo-
haterami są garderobiana i in-
spicjent, prywatnie – mąż i żo-
na. Magia sceny i węzeł mał-
żeński to komiczna codzienność
tej pary, z którą oboje się bory-
kają. Bezpłatne karty wstępu –
w Domu Sztuki od czwartku, 6
października, od godziny
18.00*.

PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 1100 ppaaźźddzziieerrnnii-
kkaa,, 1199..0000:: koncert kabaretowy z
cyklu „Marek Majewski i jego go-
ście”. Wystąpią: aktorka, piosen-
karka i kaskaderka Renata Za-
rębska, bard Tomasz Szwed oraz
satyryk, bard i artysta kabareto-
wy Marek Majewski. Bezpłatne
karty wstępu – w Domu Sztuki
od czwartku, 6 października, od
godziny 18.00*.

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa związana z III
Festiwalem „Ursynowski Czas z
Twórczością Amatorską
UCZTA”, który odbył się niedaw-
no w Domu Sztuki.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii – Klubu Seniora (Pięcio-
linii 10, 22 643 02 10) i Modelar-
ni Lotniczej (Służby Polsce 1, 22
643 12 82).

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

99 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((nniieeddzziieellaa)) oo
1188 wystąpi Tadeusz Woźniak.
Legendarny polski bard, autor
niezapomnianego „Zegarmi-
strza Światła”. Współpracują-
cy niegdyś z grupą Dzikusy,
Czesławem Niemenem i Nie-
biesko- Czarnymi. Obecnie wy-
stępuje solo, wykonując melo-
dyjne ballady własnej kompo-
zycji. Wstęp wolny po uprzed-
niej rezerwacji. Wejściówki do
odbioru w DK Stokłosy od 6
października od 18.

Sfinansowano ze środków
dzielnicy Ursynów .

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

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

88 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, ssoobboottaa,, ggooddzz..
1188::0000 – koncert Sławy Przybyl-
skiej z okazji 60 lat pracy twór-
czej. Przy fortepianie Janusz Tyl-
man, prowadzenie Jan Krzyża-
nowski. Bezpłatne karty wstępu
rozdajemy od 6.X (Czwartek)
godz 18:00 w DK Imielin

1144 ii 1155 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((ppiiąątteekk ii
ssoobboottaa 1177-2211)) – Warsztaty Roc-
kowe iM Granie – 4 profesjonal-
nych muzyków będzie szkoliło
młodzież w zakresie gry na per-
kusji, gitarze basowej, gitarze
elektrycznej i wokalu. Zaprasza-
my też zespoły. Spotkania bez-
płatne. Info: imrockscena.pl,
Małgorzata Wiercińska tel:
504703087.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

0066..1100,, cczzwwaarrtteekk  WERNISAŻ
WYSTAWY Agnieszki IWA-
NOWSKIEJ-HUGUENEL pt.
„Kwiaty, motyle… kolory mojej
wyobraźni” 

1133..1100,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188::0000 –
Spotkanie z ciekawym człowie-
kiem Wojciechem ZIMIŃSKIM
(dziennikarz, scenarzysta, arty-
sta kabaretowy, komentator pro-
gramu publicystycznego „Szkło
kontaktowe”). ZAPISY.

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

88..1100,, ssoobboottaa,, ggooddzz.. 1111..0000 ––
ósme już spotkanie w ramach
Warsztatów Architektonicznych
dla dzieci. Tym razem NIE TYL-
KO CARCASSONNE. ZAMKI
OBRONNE W EUROPIE Obo-
wiązują zapisy 22 648 65 81.

99..1100,, nniieeddzziieellaa,, gg..1177..0000.. Wstęp
wolny – Koncert „W klimacie mu-
sicalu” Chór Camerata Varsovia,
dyr. Elżbieta Siczek. W progra-
mie m.in. Frank Sinatra, Billie
Holiday, Fred Astaire, negro spi-
rituals i musicalowe hity.

DDoo 2299..1100 można podziwiać pra-
ce Barbary Basiewicz. Artystka
prezentuje swoje prace w ramach
15-tych  Międzynarodowych
Triennale Tkaniny. Wstęp wolny

DDoomm KKuullttuurryy KKaaddrr 
uull.. GGoottaarrddaa 1166 

tteell 2222 884433 8888 8811

77..1100.. ppiiąątteekk,, ggooddzz.. 1199..0000 –
Dom Wschodzącego Słońca –
spektakl Teatru Niepamięci ama-
torskiej grupy seniorów pod opie-
ką reżyserską Sylwii Kalisz–Mróz.
Spektakl w zabawny i wzruszają-
cy sposób opowiada o sytuacji
starszych ludzi zamieszkujących
dom spokojnej starości. Wstęp
wolny, rezerwacja miejsc online
na www. lub telefonicznie.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

66..1100 –––– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr. Kamilem Kopanią w cyklu
“W trosce o dziedzictwo prze-
szłości” pt.: “Zbiory Oskara Kol-
berga i Zygmunta Glogera”

1111..1100 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu “Opowieści o mi-
łości” pt.: “Lancelot i Ginewra”

1133..1100 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu “Miles Polonus, czyli ta-
jemnice, wzloty i upadki staro-
polskiej szkoły wojennej” pt.:
“Legnica 1241. Od furii mongol-
skiej zachowaj nas Panie”

Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!!!
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