
IS
S

N
 1

6
4

0
–4

0
5

X
   

   
   

  
W

Y
C

H
O

D
Z

I O
D

 2
0

0
0

 R
O

K
U

Szpitalu, lecz się sam...
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N ajtrafniejszą charaktery-
stykę relacji między przed-
stawicielami mass mediów

a władzami politycznymi dał pol-
ski Żyd rodem z Bochni – Alfred
Laub. Wskazał on otóż, na czym
polega wolność słowa. A polega na
całkowitej niezależności obydwu
tych sfer: wy mówicie, co chcecie,
my robimy, co chcemy – proponu-
je rząd. Niektórym wydaje się, że
tak właśnie do krytyki medialnej
podchodzi rządzące obecnie Pol-
ską w imieniu wspierającego mów-
nicę amboną Kościoła Rzymsko-
katolickiego. Wbrew pozorom , ten
Kościół, tworzący od wieków pod-
stawową tkankę kulturową naro-
du polskiego, nie jest dyrygowany
przez samych świętych, a zamiast
głoszenia Dobrej Nowiny, mamy
często u stóp ukrzyżowanego Chry-
stusa targowisko próżności bądź
jawną propagandę polityczną.

N a szczęście nie brakuje Po-
laków, którzy do spraw
wiary podchodzą z więk-

szym zaangażowaniem niż niejed-
ni księża, tworząc wspólnotę du-
chową z prawdziwego zdarzenia.
Ostatnio mogłem się o tym przeko-
nać, gdy dawni członkowie zespo-
łu artystycznego Promni przy
SGGW, od lat już rozrzuceni po ca-
łej Polsce, spotkali się dla uczczenia
rocznicy śmierci swojej niezapo-
mnianej solistki i przepięknie po-
śpiewali przy mszy w wiosce Ko-

lembrody w powiecie radzyńskim,
gdzie kościół słynie z obrazu Naj-
świętszej Marii Panny, będącego;
najpierw ozdobą ołtarza polowego
podczas odsieczy wiedeńskiej w
1683 roku,  potem zaś podarowa-
nego przez króla Jana III Sobie-
skiego Kolembrodom po jego cu-
downym ocaleniu w trakcie polo-
wań w okolicy. Kto wierzy w moc
ducha i opiekę Anioła Stróża, tego
ta historia musi poruszyć. Wete-
rani zespołu Promni dali tego do-
wód, zastąpiwszy swoimi skrzypca-
mi i gitarami kościelne organy. 

I ch przyjacielski zjazd był wy-
mownym przykładem trwało-
ści duchowej kultury narodu

polskiego, podtrzymywanej
zwłaszcza na wsi i na ogół nierozu-
mianej przez społeczności wielko-
miejskie. Co ciekawe, choć w spo-
tkaniu uczestniczył jeden z najbar-
dziej znanych przedstawicieli es-
tablishmentu, o polityce przy tej
okazji w ogóle się nie mówiło, nikt
sobie nie skakał do oczu i nie wy-
chwalał  którejkolwiek partii. To-
warzystwo wolało po prostu po-
śpiewać – i to jak!

T akich spotkań na łonie na-
tury życzyłbym sobie wię-
cej. Zauroczony atmosferą,

jaką stworzyli Promni, z niechęcią
wracałem do Warszawy, wciąż
deptanej politycznym butem, nę-
kanej ustawicznymi sporami,
strajkami, demonstracjami. Jak
na ironię, w minionych dniach
przedmiotem najostrzejszej dys-
kusji stał się problem w całym te-
go słowa znaczeniu gówniany –
czyli wymuszone awarią technicz-
ną kolektorów spuszczanie ście-
ków wprost do Wisły. Do 2012 ro-
ku takie działanie mieliśmy na
porządku dziennym. Dopiero
oczyszczalnia Czajka pozwoliła
rzecz ucywilizować. Niestety, ja-

kaś niedoróbka techniczna spra-
wiła, że doprowadzenie nieczy-
stości do Czajki przestało działać.
Dla przeciwników politycznych
prezydenta Warszawy Rafała
Trzaskowskiego powstała wyma-
rzona okazja, by dowodzić, jak
nieudolnym jest on gospodarzem
Warszawy i prorządowe media
natychmiast wylały na niego ca-
łe wiadra pomyj, nie mniej śmier-
dzących niż owe ścieki, spływają-
ce do Wisły. Przynajmniej chwilo-
wo położy się im tamę dzięki bły-
skawicznej decyzji premiera Ma-
teusza Morawieckiego i zbudowa-
niu rękami wojska mostu ponto-
nowego, na którym zamontuje się
rury odpływowe. 

Gdyby częściej dochodziło do
porozumienia między rzą-
dem i samorządem, przy-

kładów takich akcji ratunkowych
byłoby dużo więcej. Ale na razie ma-
my tylko wzajemne podjazdy. Rząd
na przykład przeprowadził rękami
byłej minister Zalewskiej reformę
szkolnictwa ze zręcznością słonia w
składzie porcelany i tysiące uczniów
i nauczycieli muszą teraz odczuwać
tego skutki, przy czym samorzą-
dowcom dołożono szkolnych zadań,
nie dokładając pieniędzy w wystar-
czającym wymiarze, a nawet
zmniejszając ich dopływ poprzez
niekorzystne dla administracji lo-
kalnej pociągnięcie podatkowe. W
następstwie politycznych przepy-

chanek i podstępów najbardziej
ucierpią nie urzędnicy, tylko mło-
dzież szkolna i nauczyciele, których
traktuje się jak używane w w wojnie
„mięso armatnie”. 

Szczerze mówiąc, w tym ca-
łym zamęcie, uwidaczniają-
cym się zwłaszcza w dysku-

sjach telewizyjnych, najbardziej żal
mi nękanej od lat wielu i to ze
wszystkich stron stolicy kraju. Pod
wieloma względami Warszawa
traktowana jest niczym dojna kro-
wa, jednocześnie jednak podcho-
dzi się do niej po macoszemu.
Wspominałem w tym miejscu wie-
lokrotnie, jak ekipy rządowe i sa-
morządowe spod wszelkich sztan-
darów partyjnych systematycznie

niszczyły sport wyczynowy w War-
szawie, po którym pozostały tylko
zgliszcza, no i telepiąca się na obrze-
żach europejskiej piłki drużyna Le-
gii Warszawa, stanowiąca zbioro-
wisko zagranicznych popłuczyn fut-
bolowych. Swego rodzaju symbo-
lem degrengolady sportu warszaw-
skiego jest przejście polskiej sport-
smenki numer jeden, multimeda-
listki igrzysk olimpijskich i mi-
strzostw świata w rzucie młotem
Anity Włodarczyk z warszawskiej
Skry do katowickiego AZS AWF. A
materialnym dowodem sportowej
ruiny pozostają wciąż czekający na
modernizację stadion Skry i kom-
pleks obiektów Gwardii przy Ra-
cławickiej – już całkowicie zabranej
mokotowskim sportowcom, którzy
mogą teraz założyć tylko Związek
Wypędzonych. 

W tym numerze Tadeusz
Porębski wskazuje, jak
politycy w Sejmie roz-

drapali fundusze, które wystarczy-
łyby do zbudowania Szpitala Połu-
dniowego na Ursynowie. Ci sami
politycy rozpieprzyli w pewnym
momencie przedwojenną chlubę,
jaką były Polskie Koleje Państwo-
we. Echem tej dezorganizacji jest
dziś niemal całkowite odcięcie od
komunikacji szynowej Remberto-
wa, gdzie na peronie dzieją się co-
dziennie dantejskie sceny, skoro
pociągów przyjeżdża tam tyle, co
kot napłakał. Przypomina mi się
okres lat pięćdziesiątych, gdy jako
rembertowianin jeździłem niejed-
nokrotnie do Warszawy z duszą
na ramieniu, stojąc wraz z wielo-
ma współtowarzyszami na progu
wagonu przy otwartych drzwiach
i trzymając się jedną ręką dachu.
Koszmar jak gdyby powrócił...

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

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

CC zz yy  pp oo ll ii tt yy kk aa  mm aa  zz aa dd uu ss ii ćć  WW aa rr ss zz aa ww ęę ??CC zz yy  pp oo ll ii tt yy kk aa  mm aa  zz aa dd uu ss ii ćć  WW aa rr ss zz aa ww ęę ??
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PPAASSSSAA:: OOdd 66 wwrrzzeeśśnniiaa rroozzppoo-
cczzyynnaa ssiięę ggłłoossoowwaanniiee nnaa pprroojjeekk-
ttyy BBuuddżżeettuu OObbyywwaatteellsskkiieeggoo,,
ddaawwnniieejj ppaarrttyyccyyppaaccyyjjnneeggoo.. JJaakk
mmoożżnnaa zzaaggłłoossoowwaaćć??

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA,, bbuurrmmiissttrrzz
UUrrssyynnoowwaa:: W tym roku pierwszy
raz możemy głosować na pro-
jekty obywatelskie, a nie party-
cypacyjne. Zmianie uległa nie
tylko nazwa, ale i zasady. Wy-
musiły je nowe zapisy ustawy.
Każdy mieszkaniec Warszawy,

nawet jeśli nie jest zameldowany
w stolicy i nie jest pełnoletni, bo
głosować mogą także dzieci, mo-
że poprzeć maksymalnie 15 po-
mysłów dzielnicowych i maksy-
malnie 10 ogólnomiejskich. Gło-
sować można do 23 września.
Można to zrobić papierowo, w
Wydziale Obsługi Mieszkańców
ursynowskiego ratusza, osobi-
ście przynosząc kartę do głoso-
wania i okazując dowód tożsa-
mości, a także elektronicznie za
pośrednictwem strony
www.twojbudzet.um.warsza-
wa.pl.

CCzzyy ww ttyymm rrookkuu ggłłoossoowwaaćć mmoo-
ggąą ttaakkżżee ccuuddzzoozziieemmccyy mmiieesszzkkaa-
jjąąccyy ww WWaarrsszzaawwiiee??

Tak, jeśli posiadają numer PE-
SEL. 

CCoo ww pprrzzyyppaaddkkuu ddzziieeccii?? 
Samodzielnie wybierać mogą

dzieci od 13. roku życia. Jeśli
dziecko jest młodsze, ale ma już
PESEL, to mając na uwadze jego
przyszłe potrzeby, rodzice mo-
gą zagłosować w jego imieniu. 

WWiięękksszzoośśćć ggłłoossuujjąąccyycchh wwyy-
bbiieerraa ddrrooggęę eelleekkttrroonniicczznnąą.. JJaakk
zzaaggłłoossoowwaaćć mmooggąą ddzziieeccii ii oossoo-
bbyy ssttaarrsszzee bbeezz sswwoojjeeggoo aaddrreessuu
ee-mmaaiill?? 

To prawda, od kilku lat syste-
matycznie wzrasta odsetek
osób głosujących elektronicz-
nie. W ubiegłym roku na Ursy-
nowie zagłosowało 9 447
mieszkańców, z czego tylko 122
osoby wybrały tradycyjną pa-
pierową kartę. Głosowanie za
pośrednictwem Internetu jest
zdecydowanie szybsze i łatwiej-
sze. Nie trzeba posiadać wła-

snego adresu e-mailowego,
można skorzystać z poczty elek-
tronicznej kogoś innego. To du-
że ułatwienie właśnie dla rodzi-
ców posiadających małe dzieci
i osób mających starszych ro-
dziców lub sąsiadów, którzy na
co dzień nie korzystają z Inter-
netu. Ważne, aby ponownie z
tego samego adresu poczty
elektronicznej głosować dopie-
ro po zakończeniu wcześniej-
szego głosowania. Wtedy jesz-
cze raz trzeba zarejestrować się
na stronie www.twojbu-
dzet.um.warszawa.pl.

JJaakk oocceenniiaa PPaann zzggłłoosszzoonnee pprroo-
jjeekkttyy oorraazz kkttóórree PPaannaa zzddaanniieemm ssąą
nnaajjcciieekkaawwsszzee ii nnaajjbbaarrddzziieejj ppoo-
ttrrzzeebbnnee?? 

Wszystkie są ważne, dlate-
go że odpowiadają na potrzeby
lokalnej społeczności. Wśród
zgłoszonych ursynowskich po-
mysłów jest dużo dotyczących
zieleni, czyli nowych nasadzeń
i zagospodarowania skwerów,
ale też te dotyczące podlewa-
nia młodych drzew i zakupu
worków nawadniających. Są
też propozycje różnego rodza-
ju warsztatów, zajęć sporto-
wych i kulturalnych, także na
świeżym powietrzu. Tradycyj-
nie pojawiły się również pro-
pozycje doświetlenia przejść
dla pieszych oraz rond – a to
akurat nowość. Niestety nie po-
jawiły się bardzo popularne se-
anse filmowe w Multikinie, po-
nieważ w tej edycji możemy re-
alizować projekty jedynie na
terenach, którymi dysponuje
miasto, a Multikino jest pry-
watnym kinem. W związku z
tym, Urząd Dzielnicy Ursynów
postanowił zrealizować takie
pokazy w ramach własnego
budżetu. A wśród pomysłów
mieszkańców można znaleźć
seanse plenerowe dla doro-
słych, a dla dzieci seanse w

Dzielnicowym Ośrodku Kultu-
ry. To ważne głosowanie także
dlatego, że każdy może zdecy-
dować jak zostaną wydane pu-
bliczne pieniądze. 

JJaakk dduużżąą kkwwoottęę mmaammyy ddoo ddyyss-
ppoozzyyccjjii ww ttyymm rrookkuu??

Z budżetu Ursynowa to aż 4
986 682 złotych. To nie bę-
dzie łatwy wybór, ponieważ
wartość pozytywnie ocenio-
nych wniosków to ponad 25
mln złotych. Jeszcze raz przy-
pomnę, że  w tym roku głosuje-
my maksymalnie na 15 pomy-
słów dzielnicowych i 10 ogólno-
miejskich. 

NNaa jjaakkąą ppoommoocc ww ggłłoossoowwaanniiuu
mmooggąą lliicczzyyćć mmiieesszzkkaańńccyy?? KKiieeddyy
ddoowwiieemmyy ssiięę,, kkttóórree pprroojjeekkttyy zzwwyy-
cciięężżyyłłyy??

Do skrzynek pocztowych ur-
synowian trafią broszury z in-
formacją jak głosować i z listą
dzielnicowych projektów – to
będzie nieoceniona pomoc przy
wyborze pomysłów mieszkań-
ców. Poza tym przekazaliśmy
plakaty do spółdzielni mieszka-
niowych i publicznych placó-
wek. Staramy się także dotrzeć
do uczniów, stąd pismo w Li-
brusie oraz informacje, które
pojawiły się w czasie spotkań
rozpoczynających nowy rok
szkolny. O możliwości głosowa-
nia będziemy także informować
w czasie wrześniowych wyda-
rzeń organizowanych przez
Urząd, a jest ich naprawdę spo-
ro. Będzie także okazja do spo-
tkania i rozmowy z projekto-
dawcami, którzy oczywiście
chcą promować swoje pomysłu.
Wyniki Państwa głosowania po-
znamy 3 października, a zwy-
cięskie projekty zrealizujemy w
przyszłym roku. Serdecznie za-
chęcam do wzięcia udziału w
głosowaniu!

DDzziięękkuujjeemmyy zzaa rroozzmmoowwęę..

PPAASSSSAA:: PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,, zzaa
nnaammii wwaakkaaccjjee.. PPrrzzeedd nnaammii jjee-
ssiieeńń ii zziimmaa,, aa wwiięęcc ookkrreess ww kkttóó-
rryymm cczzęęśścciieejj nniiżż llaatteemm mmyyśślliimmyy oo
sswwooiimm zzddrroowwiiuu,, kkoonnddyyccjjii,, zzaa-
rróówwnnoo ffiizzyycczznneejj,, jjaakk ii ppssyycchhiicczz-
nneejj.. CCzzyy ww ooffeerrcciiee DDzziieellnniiccyy nnaa
nnaajjbblliiżżsszzee ttyyggooddnniiee zznnaajjddąą ssiięę
wwyyddaarrzzeenniiaa zzwwiiąązzaannee zz tteemmaattyy-
kkąą zzddrroowwoottnnąą??

JJAAKKUUBB BBEERREENNTT:: Jeszcze we
wrześniu, na terenie Ursynowa,
we współpracy z Biurem Polity-
ki Zdrowotnej, zorganizowane
zostaną trzy wykłady w ramach
Warszawskich Dni Zdrowia. Te-
maty, które zostaną poruszone,
nie będą łatwe, ale właśnie o nie
prosili mieszkańcy w trakcie bez-
pośrednich spotkań. Dwa tema-
ty zgłoszone zostały przez ursy-
nowską Radę Seniorów.

TTeenn wwssttęępp bbrrzzmmii iinnttrryygguujjąąccoo..
JJaakkiiee wwiięęcc zzaaggaaddnniieenniiaa bbęęddąą mmoo-
ggllii zzggłłęębbiićć mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa
ppooddcczzaass WWaarrsszzaawwsskkiicchh DDnnii
ZZddrroowwiiaa??

Pierwszy wykład, na który
serdecznie zapraszam do sali
konferencyjnej ursynowskiego
ratusza w sobotę 14 września o
godz. 10.00, nosi tytuł ,,Otępie-
nie – jak sobie dać radę?”. Wy-
głosi go prof. dr hab. Tadeusz
Parnowski – psychiatra, geria-
tra, a prywatnie nasz sąsiad –
mieszkaniec Ursynowa. Coraz
częściej choroby otępienne doty-
kają naszych rodziców czy
dziadków. Warto dowiedzieć się
więcej o rodzajach zaburzeń otę-
piennych i symptomach, aby za-
reagować w przypadku ich wy-

stąpienia u nas lub u naszych
najbliższych. Ważne to zwłasz-
cza dla osób, które już dziś opie-
kują się osobą z chorobą otę-
pienną. Istotne jest też właści-
we pojmowanie swojej roli po-
między chorym a lekarzem. Po
wykładzie zaplanowana jest tak-
że dyskusja i możliwość zada-
wania pytań. 

KKiieeddyy ii ggddzziiee ppllaannoowwaannyy jjeesstt
kkoolleejjnnyy wwyykkłłaadd??

Kolejny wykład odbędzie się
18 września o godz. 11.00 w
Dziennym Domu Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Cybisa 7. Tema-
tem wykładu będą szczepienia
przeciwko grypie. Tytuł mówi
sam za  siebie: ,,Szczepić, czy
nie szczepić? – oto jest pytanie”.
Wykład wygłosi prof. dr hab. Li-
dia Brydak, wybitna znawczy-
ni problematyki wirusa grypy,

żarliwa propagatorka profilakty-
ki przeciwgrypowej. W świetle
różnych, często niesprawdzo-
nych informacji na temat szcze-
pień, chcemy dać mieszkańcom
Ursynowa możliwość zapozna-
nia się z opinią autorytetu w tej
dziedzinie, popartą rzetelnymi
danymi naukowymi, aby skon-
frontować i rozwiać swoje ewen-
tualne wątpliwości co do szcze-
pienia przeciwko grypie. Podob-
nie jak w przypadku pierwszego

wykładu Pani Profesor także bę-
dzie odpowiadać na pytania
uczestników.

DDeemmeennccjjaa,, sszzcczzeeppiieenniiaa…… CCoo
bbęęddzziiee tteemmaatteemm ttrrzzeecciieeggoo wwyy-
kkłłaadduu??

Ostatnie z zaplanowanych
wykładów odbędzie się w so-
botę 21 września, o godz.
10.00, w sali konferencyjnej

Urzędu Dzielnicy. Tematem
wykładu brzmi ,,Jak pomóc so-
bie i swoim bliskim – depresje,
psychozy i inne zaburzenia psy-
chiczne”. O depresji najczęściej
dowiadujemy się niestety w tra-
gicznych momentach, gdy ktoś
odbiera sobie życie lub też, gdy
o swoim problemie i zmaga-
niach z depresją decyduje się
opowiedzieć ktoś znany: aktor,
dziennikarz, sportowiec. Czę-
sto ktoś, kto pozornie powinien
wieść życie bez trosk i zmar-
twień. Depresja czy inne pro-
blemy psychiczne często roz-
wijają się powoli, w domowym
zaciszu. Dlatego ważne jest,
aby wiedzieć jak można pomóc
osobie bliskiej, do kogo zwrócić
się po pomoc i wsparcie. Na te-
renie Dzielnicy po wsparcie
psychologiczne osoby w kryzy-
sie zgłosić się mogą np. do
Punktu Informacyjno-Konsul-
tacyjnego, najpierw jednak mu-
szą zdać sobie sprawę z wagi
problemu i przełamać barierę
lęku, wstydu i bezradności.
Tym bardziej, jeśli jedynym
wyjściem okazuje się terapia
psychiatryczna. Wykład doty-
czący depresji wygłosi prof. dr
hab. Tadeusz Parnowski. Ser-
decznie zapraszam wszystkich
mieszkańców do udziału w ww.
wydarzeniach, wyrażając na-
dzieję, że zdobyta podczas nich
wiedza przyczyni się do zwięk-
szenia świadomości mieszkań-
ców na temat problemów zdro-
wotnych nieodłącznie związa-
nych z nadchodzącą jesienią i
zimą. 

Po wakacyjnej przerwie na ursynowskim „Orliku”
przy ul. Przy Bażantarni 3,  ruszyły bezpłatne zajęcia
piłkarskie dla dzieci. W tym roku szkolnym powstają
nowe grupy: dla chłopców urodzonych w 2013 roku
oraz dla dziewczynek urodzonych w latach 2007-2010.
Treningi na „Orliku” finansuje Dzielnica Ursynów.

Grupy będą liczyły maksymalnie 20 osób, w przypadku większej
liczby chętnych trenerzy przeprowadzą sprawdzian podstawowych
umiejętności piłkarskich: prowadzenie piłki, proste podania,
koordynacja oraz proste formy biegowe. Nabór chętnych
uczestników będzie odbywać się w trakcie wrześniowych treningów.

Dziewczynki w obecnej formule debiutują na Orliku. Do tej pory
kilka z nich trenowało razem z chłopcami, świetnie dając sobie
radę, jednak w związku z coraz większą popularnością kobiecej piłki
nożnej, organizatorzy zdecydowali się uruchomić oddzielną grupę.
Są również pojedyncze miejsca w kontynuujących treningi grupach,
dla dzieci urodzonych w latach 2009-2010 oraz 2012 roku.

Zapisy odbywają się bezpośrednio na zajęciach. Treningi
prowadzone są według poniższego harmonogramu:

Poniedziałki i środy w godz.  16.30-18.00 - rocznik 2011
Poniedziałki i środy w godz. 18.00-19.30 – rocznik 2009 i 2010
Wtorek i czwartki w godz. 16.30-18.00 – dziewczynki
Wtorki i czwartki w godz. 18.00-19.30- rocznik 2007
Środy i piątki w godz. 16.30-18.00 – rocznik 2013.

W najbliższą sobotę, 7 września odbędzie się ósma
edycja imprezy biegowej pod nazwą „Wielka Ursy-
nowska”. Nawiązanie do „Wielkiej Warszawskiej” nie
jest przypadkiem, gdyż trasa biegu to tradycyjnie tor
Wyścigów Konnych na Służewcu. Trwają zapisy na bieg
na stronie internetowej: (www.wielkaursynow-
ska.waw.pl)

Zawodnicy przebiegną dwa okrążenia (5km) po trawiastej na-
wierzchni, na której zazwyczaj ścigają się najszybsze wierzchowce
w Polsce. Jak co roku, oprócz klasycznych klasyfikacji, będzie rów-
nież osobna dla tych śmiałków, którzy zdecydują się pokonać tra-
sę biegu boso. Impreza jest realizowana z inicjatywy i środków fi-
nansowych Dzielnicy Ursynów. Biegowi głównemu towarzyszyć w
tym roku będą zawody dziecięce, odbywające się na różnych dy-
stansach – co nada całemu wydarzeniu charakter rodzinny. Po za-
kończeniu rywalizacji sportowej zapraszamy wszystkich uczestni-
ków (wraz rodzinami i kibicami) do obserwowania gonitw konnych,
a szczególnie jednej z nich, w której rywalizacja toczyć się będzie
o Puchar Burmistrza Ursynowa. Aby zdobyć pakiet, zapewniający
numer startowy oraz pamiątkowy medal za ukończenie zawodów,
należy zarejestrować się na stronie www.wielkaursynowska.waw.pl.
Opłata za udział w biegu to symboliczne 10 zł. Udział w biegach dzie-
cięcych jest bezpłatny. Jednym z celów Wielkiej Ursynowskiej jest
wsparcie Fundacji Hospicjum Onkologiczne im. Świętego Krzysz-
tofa. Przy opłacie wpisowego, można dokonać również dodatkowe-
go przelewu na rzecz tej organizacji. Hospicjum będzie również mia-
ło swoje stoisko na terenie zaplecza biegu. 

– Dla wielu osób bieganie jest pasją i sposobem na odstresowa-
nie. Dla wszystkich bieg jest sposobem na utrzymanie organizmu
w dobrej kondycji, w duchu sportowej rywalizacji. Ja także wezmę
udział w biegu, a zachęcam do wykorzystania szansy jaką daje tor,
ponieważ można tę trasę pokonać boso – mówi zastępca burmistrza
Piotr Zalewski. 

Rozmawiamy z Robertem Kempą o Budżecie Obywatelskim

Prawie 5 mln na projekty mieszkańców!

Z Jakubem Berentem – zastępcą burmistrza Dzielnicy Ursynów

Warszawskie Dni Zdrowia w dzielnicy

Wielka Ursynowska już w weekend

Orlik Przy Bażantarni czynny!

UUrrssyynnoowwsskkii IInnffoorrmmaattoorr KKuullttuurraallnnyy nnaa wwrrzzeessiieeńń jjuużż jjeesstt!!
Urząd Dzielnicy wydał Ursynowski Informator Kulturalny na

wrzesień. W publikacji można znaleźć szczegółowy program
wydarzeń na Ursynowie oraz informacje o dystrybucji
bezpłatnych kart wstępu. Wersję elektroniczną można pobrać ze
strony internetowej www.ursynow.pl, natomiast papierową
wersję informatora będzie można otrzymać w Urzędzie Dzielnicy,
spółdzielczych domach kultury, oddziałach biblioteki oraz
podczas poszczególnych wydarzeń na terenie dzielnicy.

– Wrzesień to miesiąc, w którym kończy się lato, ale na
Ursynowie nie opuszcza nas letnia energia. Przygotowaliśmy
wiele ciekawych wydarzeń, na które serdecznie zapraszam.
Szczególnie zachęcam do wykorzystania ostatnich tygodni
dobrej pogody i udziału w wydarzeniach, które organizujemy w
plenerze – informuje na pierwszych stronach informatora
burmistrz Ursynowa Robert Kempa.
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Świątynie Mokotowa pełne muzyki
Muzyka jest przekazem uniwersalnym, wzbudza emocje, wzruszenia, wspomnie-
nia… Największe dzieła światowych kompozytorów wybrzmią na Mokotowie
podczas koncertów:

1144 wwrrzzeeśśnniiaa w klasztorze św. Józefa odbędzie się koncert  w wykonaniu znakomitych warszaw-
skich muzyków: pianisty - Pawła Kowalskiego z  orkiestrą kameralną „Warsaw Camerata”, pod
batutą Pawła Kosa-Nowickiego. Koncert Fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina w wer-
sji na fortepian z orkiestrą smyczkową odsłoni subtelną materię chopinowskich fraz, stając się jed-
nocześnie  tłem dla utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - wielkiego, młodego poety zwią-
zanego z Mokotowem i Warszawą, w obronie której oddał życie. Oprócz dzieła Chopina usłyszy-
my  pochodzącą z XVIII w. Sinfonię in Re Adama Haczewskiego.

2299 wwrrzzeeśśnniiaa w kościele św. Michała Archanioła, w hołdzie Powstańcom i Warszawie wybrzmi
jedno z najwspanialszych dzieł
światowej muzyki – Requiem
Wolfganga Amadeusza Mozar-
ta -zachwycająca dojrzałością i
dramaturgią brzmienia msza ża-
łobna, wykonana przez solistów,
zespół wokalny i orkiestrę Pol-
skiej Opery Królewskiej.

Otwierające mszę chóralne
wezwanie „wieczny odpoczy-
nek racz im dać Panie” zapowia-
da główny temat modlitwy, a
jednocześnie jest mottem kon-
certu zorganizowanego w 75.
rocznicę Powstania Warszaw-
skiego.

Chcielibyśmy też zaprosić
mieszkańców na otwarcie 3 pa-
miątkowych tablic w kościołach,
z okazji 75. rocznicy Powstania
Warszawskiego:

–– 2222 wwrrzzeeśśnniiaa 22001199 rr.. ((nniiee-
ddzziieellaa)),, ggooddzz.. 1188..1155 - Kościół
Matki Boskiej Anielskiej, ul. Mo-
dzelewskiego 98 a

–– 2233 wwrrzzeeśśnniiaa 22001199 rr.. ((ppoonniiee-
ddzziiaałłeekk)),, ggooddzz.. 99..1155 - Kościół pw.
Najświętszej Maryi Panny Matki
Miłosierdzia, ul. Św. Bonifacego 9

–– 2299 wwrrzzeeśśnniiaa 22001199 rr.. ((nniiee-
ddzziieellaa)),, ggooddzz.. 1188..4455 - Kościół
św. Michała Archanioła ul. Pu-
ławska 95.

Przed Tesco przy ul. Cynamonowej od
kilku lat stoi kuriozalne ogrodzenie, któ-
re wymusza od klientów nadkładanie
drogi aby wejść do sklepu. To rozwiąza-
nie, wprowadzone kiedyś ze względu na
regulacje dotyczące sprzedaży alkoholu,
obecnie jest zupełnie niepotrzebne.
Zwróciłem się z prośbą do Tesco o de-
montaż ogrodzenia.

Wielu okolicznych mieszkańców zwracało się do
mnie z prośbą o pomoc w rozwiązaniu proble-
mu. Małe schodki przed wejściem do sklepu przez
lata służyły klientom, aż w 2015 roku ku zaskocze-
niu wszystkich zostały zagrodzone. Przyczyną te-
go był zwiększenie przez Radę Warszawy minimal-
nego dystansu sklepów sprzedających alkohol od
placówek oświatowych. Ponieważ nieopodal znaj-
dowało się gimnazjum (dziś CLVIII Liceum Ogól-
nokształcące), Tesco, aby utrzymać koncesję, za-
grodziło schodki, dzięki czemu faktyczna droga
dojścia ze szkoły do drzwi od sklepu spełniała
określone przez radnych minimum. Osobną kwe-
stią jest sensowność takich przepisów, ale to temat
na odrębną dyskusję.

Gdy przyjrzałem się przepisom, okazało się, że
już rok później radni miejscy przywrócili do uchwa-
ły dawne minimum odległości, czyli 50 metrów

(zwiększone wynosiło 100m). Ten dystans został
też utrzymany w obowiązującej do dziś uchwale z
5 lipca 2018 roku. Oznacza to, że obecnie ogrodze-
nie mogłoby być spokojnie zdemontowane, a Te-
sco nie miałoby z tego powodu żadnych negatyw-
nych konsekwencji. Klienci natomiast odzyskaliby
schodki, z których przez lata korzystali.

Postanowiłem przekonać do takiej decyzji oso-
by zarządzające sklepem. Tesco przy Cynamono-
wej ma od niedawna nową kierowniczkę, która w
rozmowie sama mi przyznała, że widok zagro-
dzonych schodków ją zaskoczył. Przedstawiłem jej
krótko sytuację i przekazałem pismo z prośbą o de-
montaż ogrodzenia, wraz z argumentami przyto-
czonymi powyżej. Choć kierowniczka w pełni się
zgodziła z moim poglądem, w takiej korporacji jak
Tesco podejmowanie decyzji jest niestety wielopo-
ziomowe. Otrzymałem obietnicę szybkiego prze-
kazania mojego pisma do właściwych instancji.
Mam nadzieję, że moja prośba zostanie nieba-
wem pozytywnie rozpatrzona. Jeśli otrzymam
odpowiedź, to oczywiście poinformuję o niej czy-
telników „Passy”, choć zamiast odpowiedzi wolał-
bym, żebyśmy wszyscy po prostu otrzymali rozgro-
dzone schodki.

A n t o n i  P o m i a n o w s k i
R a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

W poniedziałek, 2 wrze-
śnia, nowy rok szkolny w
Warszawie rozpoczęło 250
tysięcy uczniów i przed-
szkolaków. Stołeczna in-
auguracja z udziałem Ra-
fała Trzaskowskiego, pre-
zydenta m. st. Warszawy,
odbyła się w XXX Liceum
Ogólnokształcącym  im.
Jana Śniadeckiego.

– W tym szczególnym dniu ży-
czę wam, kochani uczniowie, by-
ście  nawiązali jak najwięcej no-
wych znajomości, życzę nowych
inspiracji i rozwijania pasji. Ro-
dzicom – wiele cierpliwości,
wspierajcie swoje dzieci. A na-
uczycielom, wszyscy wiemy jak
wygląda sytuacja w oświacie,
wszystkiego dobrego, wiemy, że
dacie radę i utrzymamy bardzo
wysoki poziom warszawskiej
oświaty – mówi Rafał Trzaskow-
ski, prezydent stolicy.

Do XXX LO im. J. Śniadeckie-
go w tym roku szkolnym będzie
uczęszczało ponad 670 uczniów
(22 oddziały, w tym 12 klas
pierwszych). W szkole od wrze-
śnia 2017 r. są prowadzone od-
działy dwujęzyczne z językiem

angielskim, jako drugim języ-
kiem nauczania. W związku z
„podwójnym rocznikiem” w pla-
cówce wyremontowano kory-
tarz, pięć sal lekcyjnych, łazien-
ki na I piętrze, zakupiono nie-
zbędne wyposażenie i pomoce
dydaktyczne. 

W krajowych rankingach war-
szawskie szkoły znajdują się na
czołowych miejscach, a absol-
wenci zdobywają laury w mię-
dzynarodowych konkursach. W
rankingu maturalnym Perspek-
tyw 2019 w pierwszej dziesiątce
najlepszych polskich liceów jest
aż siedem liceów warszawskich,
zajmują też one pierwsze cztery
miejsca w rankingu. Najlepsze
w kraju technikum, również jest
z Warszawy.

Nowy rok szkolny będzie jed-
nak trudny, w związku z reformą
oświaty i podwójnym roczni-
kiem. Subwencja jest niska –
Warszawa wydaje na edukację
prawie 4,5 mld zł rocznie, a sub-
wencja oświatowa to niecałe 2
miliardy. Brakuje ponad 800 mln
zł na pensje dla kadry pedago-
gicznej i niepedagogicznej. Resz-
tę dokłada samorząd.

Warszawa inwestuje dodatko-
we środki na bezpłatne przedszko-
la, bezpłatną dodatkową ofertę
opiekuńczą i edukacyjną w czasie
wakacji i ferii, zajęcia pozalekcyj-
ne, doskonalenie zawodowe na-
uczycieli czy najwyższe w kraju
dodatki płacowe dla kadry oświa-
towej - w ubiegłym roku podwyż-
szono o 1000 zł dodatki dla dyrek-
torów szkół oraz wychowawców
(do kwoty 380 zł), od stycznia
2019 r. wprowadzono podwyżkę
dla nauczycieli stażystów (250 zł)
i kontraktowych (270 zł).

Na edukację w 2019 r. prze-
znaczono aż 4 mld 916 mln zł. To
największa pozycja w budżecie
miasta. W uchwalonej Wielolet-
niej Prognozie Finansowej na
wydatki przeznaczamy prawie
1,2 mld zł. W latach 2019 – 2023
powstanie 15 szkół (dla ponad
10 tys. uczniów) i 29 przedszko-
li (dla ponad 4,7 tys. dzieci). Za-
planowano też 250 innych in-
westycji – modernizację i rozbu-
dowę budynków oraz infrastruk-
tury (boiska, place zabaw). Co
roku miasto wydaje na remonty
ponad 120 mln zł.

K a m i l  D ą b r o w a

Zlikwidujcie ogrodzenie przed Tesco!

250 tysięcy uczniów i przedszkolaków
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Jest kilka takich dni w roku,
gdy niezależnie od woli i upodo-
bań wracamy pamięcią do prze-
szłości. Jednym z nich jest kolej-
na rocznica wybuchu  II wojny
światowej, zapoczątkowanej
napaścią na nasz kraj Niemiec
hitlerowskich. Niewiele jest ro-
dzin w Polsce, które nie straciły
wówczas kogoś bliskiego, a cza-
sem nawet bardzo wielu spo-
krewnionych. 

Nic więc dziwnego, że obchody rocz-
nicowe gromadzą nadal wielu uczestni-
ków, a groby wojennych ofiar, zarówno
wojskowych, jak i cywilnych, często bez-
imiennych lub symbolicznych,  ubar-
wiają się wiązankami kwiatów i światła-
mi zniczy. 

Uroczystość ursynowska
Ursynowskie obchody rocznicy  1

września miały jak zwykle bardzo uro-
czysty charakter. Po mszy św. w inten-
cji ojczyzny i wszystkich poległych, od-
prawionej w kościele pw. świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła w Pyrach, uczest-
nicy w procesyjnym kondukcie, prowa-
dzeni przez kilkudziesięcioosobową ko-
lumnę dwójkową harcerzy i poczty
sztandarowe,  przeszli na pobliski cmen-
tarz przy ul. Łagiewnickiej. Tam,  pod
pamiątkowym głazem obok grobów
125 poległych żołnierzy i zamordowa-
nych ofiar terroru hitlerowskiego za-
palono znicze i uczestniczący goście
złożyli wieńce. 

Był poczet sztandarowy oraz przed-
stawiciele Ursynowskiego Oddziału
Związku Kombatantów Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych, przedstawiciele władz  Dzielni-
cy Ursynów z burmistrzem Robertem
Kempą i wiceprzewodniczącą Rady Ka-
roliną Zdrodowską  na czele, grupa rad-
nych, przedstawiciele lokalnych struk-
tur PiS oraz stowarzyszenia Otwarty
Ursynów, duchowni parafii św. ap. Pio-
tra i Pawła, przedstawiciele ursynow-
skich szkół. Uczestniczyły również pocz-
ty sztandarowe szkół podstawowych nr
96, 100, 336, 340 oraz LXX Liceum
Ogólnokształcącego. Wartę honorową
przy grobach pełnili harcerze z Ursy-
nowskiego Szczepu 277 im. Janka Byt-
nara “Rudego”.

Z powagą nastroju uroczystości kore-
spondował okolicznościowy program
słowno - muzyczny “Z głową na karabi-
nie”. Dla zgromadzonych uczestników
aktor Olgierd Łukasiewicz recytował
wojenne wiersze Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego i  Czesława Różewicza,  na

skrzypcach grała Joanna Okoń. Akom-
paniował  werblista Michał Niedziałek. 

Na uroczystość przybyło bardzo
wielu mieszkańców Ursynowa, czę-
sto z małymi dziećmi. Może najbar-
dziej budujący był widok tych małych
dzieci, które patrząc na celebrację ob-
chodów rocznicowych i efektowną
oprawę, zapewne coś z tych treści
przeniosą dalej, do swojej dorosłości i
dla potomków. Taka przecież była cią-
gle nasza historia.

Wielkie straty osobowe
Jedną ze składowych dramatyzmu II

wojny światowej była hekatomba –
cierpień i ofiar ludności cywilnej. W
żadnym znanym w historii konflikcie
nie zginęło tak wielu zwykłych oby-
wateli, tak wiele osób nie zostało za-
mordowanych. Starty polskie są tutaj
szczególne.

Według szacunkowych wyliczeń ży-
cie straciło blisko 6 milionów obywate-
li II Rzeczpospolitej, przy czym część
historyków uważa, że liczba ofiar jest
niedoszacowana. Do tej liczby należało-
by dodać ofiary represji sowieckich lat
1939 - 1956 oraz mniejszości polskiej
mieszkającej w granicach III Rzeszy,
których liczba może sięgać nawet milio-
na osób. Badania te są bardzo trudne,
m. in. ze względu na niepełne dostęp-
ne dane demograficzne, ich rozprosze-
nie, ukrywanie faktów zbrodni doko-
nywanych na ludności.  Kolejnym
utrudnieniem są bardzo liczne przesie-
dlenia terytorialne ludności, dokony-
wane masowo zarówno przez Niemcy
hitlerowskie,  jak i władze stalinowskie.
Niemniej, zbrodnie, zwłaszcza niemiec-
kie, są raczej niedoszacowane ze wzglę-
du na prowadzone przez okupanta ak-
cje eksterminacyjne, mające charakter
planowych i metodycznych czystek et-
nicznych. Jak przytacza  słowa Hansa
Franka - gubernatora Generalnej Gu-
berni brytyjski historyk Norman Da-
vies w swojej książce “Powstanie ‘44”  –
“...Gdybym o każdych siedmiu rozstrze-
lanych Polakach chciał rozwieszać pla-
katy, to w Polsce nie starczyłoby lasów

na wyprodukowanie papieru na takie
plakaty ... Polska nie śmie nigdy więcej
powstać!...”.   

Planując ujarzmienie narodu polskie-
go, naziści szczególną uwagę zwracali
na Warszawę. Pomimo, że od początku
okupacji Warszawa została zdegrado-
wana do poziomu miasta niższej kate-
gorii, cały czas pozostawała centrum
polskiego życia intelektualnego, kultu-
ralnego i politycznego. Będąc siedzibą
władz Polskiego Państwa Podziemnego,
Warszawa byłą miejscem działania bar-
dzo silnych i dobrze zorganizowanych
ogniw ruchu oporu. Cytuję wpis w
Dziennika gubernatora Hansa Franka z
grudnia 1943 roku „gdybyśmy nie mie-
li Warszawy w Generalnym Guberna-
torstwie, to nie mielibyśmy 4/5 trudno-
ści, z którymi musimy walczyć. War-
szawa jest i pozostanie ogniskiem zamę-
tu, punktem, z którego rozprzestrzenia
się niepokój w tym kraju”. 

Dlatego też ze szczególną zajadło-
ścią i bezwzględnością właśnie w War-
szawie, i w stosunku  do warstwy przy-
wódczej oraz intelektualnej Niemcy re-
alizowali swoje zbrodnicze plany ekster-
minacyjne. Rozpoczęły sie masowe eg-
zekucje, początkowo zazwyczaj pota-
jemne, później coraz częściej jawne.

Zanim powstał Ursynów
W opracowaniach analitycznych oce-

niających operacje i zbrodnie hitlerow-
skie dokonane na ludności cywilnej w
rejonie Warszawy,  Las Kabacki wymie-
nia się jako jeden z elementów tak zwa-
nego “warszawskiego pierścienia śmier-
ci”. Pierwsza masowa egzekucja na te-
renie Lasu Kabackiego miała miejsce
na przełomie 1939  i 1940 roku. Jak pi-
sze Władysław Bartoszewski, jej świad-
kiem był gajowy Stanisław Cieślak, któ-
ry odnotował, że skazańców przywie-
ziono na miejsce kaźni ośmioma samo-
chodami ciężarowymi. Każda z ciężaró-
wek przewoziła średnio ok. 25 osób,
stąd świadek ocenił, że w Lesie Kabac-
kim rozstrzelano tego dnia blisko  200
osób. Po zakończeniu okupacji nie uda-
ło się jednak odnaleźć masowego gro-

bu, gdyż gajowy Cieślak, który mógł
wskazać jego lokalizację, nie przeżył
wojny. Z tego względu wciąż nie są zna-
ne bliższe okoliczności tej zbrodni. 

Podczas okupacji źródła konspiracyj-
ne wielokrotnie przekazywały informa-
cje o rozstrzeliwaniu większych grup
skazańców na terenie Lasu Kabackiego.
Jak przytacza Władysław Bartoszew-
ski, podczas przynajmniej czterech ta-
kich akcji, Niemcy zamordowali około
800 osób. Po wojnie nie udało się jednak
odnaleźć świadków tych zbrodni. Spo-
śród grobów kryjących ofiary tajnych
egzekucji odnaleziono tylko pięć zbio-
rowych mogił dzięki relacjom pracow-
ników ówczesnej służby leśnej oraz oko-
licznych rolników. Podczas prac ekshu-
macyjnych wydobyto szczątki 110 osób
zamordowanych przez Niemców w la-
tach 1941 - 1943. 

Spacer po Lesie Kabackim
Spacerując czy biegając po Lesie Ka-

backim, większość osób nie zdaje sobie
sprawy, że było to miejsce okrutnych
egzekucji. Wystarczy tylko trochę zejść
z uczęszczanego szlaku, by znaleźć się
przy miejscach mordowania ludzi. Ta-
kie miejsca, a dokładniej ich okolice,
upamiętniają piaskowcowe tablice in-
formujące o kaźni. Warto podczas spa-
ceru choć na chwilę zatrzymać się,
spojrzeć refleksyjnie na okolicę, spoj-
rzeć własną duszą na to, co tam się
wydarzyło. 

Ale są jeszcze inne miejsca. Jedno z
nich pokazał mi pan Wojtek, wywo-
dzący się z wielopokoleniowej rodziny
mieszkającej w tych okolicach “z dzia-
da pradziada”.  Całkiem niedaleko dro-
gi, którą biegają młodzi ludzie, trzeba
trochę skręcić w bok. Drogi już nie wi-
dać, przypadkowa osoba tam nie tra-
fi i bardzo dobrze. Ale  w zasięgu wzro-
ku rysują się wyraźne ślady po trzech
na wpół zasypanych dołach. To “doły
śmierci”, z nich wydobyto po wojnie
szczątki osób zamordowanych przez
Niemców. Kto to był, nie wiadomo.
Jednak wystarczy tam chwilę postać,
rozejrzeć się, spojrzeć “w głąb”, by po-
czuć tragizm i dramatyzm sytuacji.
Wystarczy przypomnieć sobie film
“Katyń” Andrzeja Wajdy... Tam było
może inaczej, teraz to bez znaczenia.
A może to było miejsce z relacji pra-
cowników leśnych, którzy zidentyfi-
kowali mogiły wkrótce po egzekucji
w czerwcu 1942 roku?  Po odkopaniu
mogiły,  leśnicy dotarli do pierwszej
warstwy ciał  na głębokości ok. 2,5
metra. Ocenili wówczas, że skazańcy
byli rozstrzeliwani nad krawędzią
otwartego grobu, gdyż zwłoki były tak
splątane, że niemożliwe było ich wydo-
bycie. Czy dlatego, że niektórzy  wpa-
dali do grobu jeszcze półżywi? 

Okres powojenny nie sprzyjał bada-
niom historycznym i ekshumacyjnym,
poza tymi dobrze udokumentowany-
mi. Część naocznych świadków po pro-
stu bała się składać doniesienia nowym
władzom, do których nie miała zaufa-
nia. Powodów było wiele. 

Może powodem był też tragiczny
wypadek z kilkudziesięcioma ofiara-
mi? Świadkowie już nie żyją, ale żyją
bezpośredni słuchacze opowiadań tych
świadków. W przeddzień 17 stycznia
1945 roku mieszkańcy obecnego Zie-

lonego Ursynowa wiedzieli, że od po-
łudnia obecną ulicą Puławską wjadą w
kierunku Warszawy radzieckie czołgi
z polską załogą. Około 7 rano grupa
osób zebrała się na wysokości ówcze-
snej piekarni przy gospodzie znajdują-
cej się od strony Lasu Kabackiego, że-
by powitać wytęsknionych rodaków
chlebem i solą. I wtedy niespodziewa-
nie pojawiły się dwa samoloty, odłą-
czając się od kilku innych, zamierzają-
cych lądować na Okęciu, i ostrzelały
czekających ludzi. Zginęło kilkadzie-
siąt osób. Była sroga zima, ciała ze-
brano i ułożono przy ówczesnej kapli-
cy św. Antoniego (obecnie w pobliżu
stoi kościół parafialny). Przykryte cien-
ką warstwą ziemi przeleżały do wiosny
i zostały pochowane na tworzonym
wówczas nowym cmentarzu parafial-
nym jako bezimienne ofiary. Zapewne
była to pomyłka pilotów, jakich było
wiele podczas wojny,  jednak do bar-
dzo niedawna takich tematów się nie
poruszało. O wydarzeniu wie sporo
osób spośród długoletnich mieszkań-
ców Dąbrówki i okolic. Pani Maria,
obecnie 95 -latka, której ze szczegóła-
mi opowiadał o tym ktoś z rodziny,
sporządziła nawet zestawienie zna-
nych sobie osób, które zostały wów-
czas ranne lub zabite. 

Do tego tematu wrócę przy najbliż-
szej okazji, gdyż jest to bardzo ważny
składnik naszej współczesnej, powojen-
nej historii. To trzeba ruszyć, żeby wy-
jaśnić. A potem zamknąć temat, bo to
już tylko historia.

Przeprosiny prezydenta 
– Chylę czoła przed ofiarami ataku

na Wieluń, chylę czoła przed polskimi
ofiarami niemieckiej tyranii i proszę o
przebaczenie - mówił prezydent Nie-
miec – Frank-Walter Steinmeier – pod-
czas obchodów 80. rocznicy wybuchu
II wojny światowej w Wieluniu. To do-
brze, że przeprosił. Takie przeprosi-
ny można przyjąć. Ostatecznie opraw-
cy już nie żyją, realia mamy zupełnie
inne. Jednak część ofiar, bezpośred-
nich lub pośrednich świadków jesz-
cze żyje.

Czas leczy podobno rany, jednak
niektóre są tylko lekko zabliźnione.
Nie znałem moich obydwu dziadków.
Jeden zginął podczas nocnej służby
ostatniego dnia obrony Warszawy,
tuż przed rozejmem. Drugi został za-
mordowany przez Gestapo, zabrany z
Warszawy na tzw. roboty przymuso-
we gdzieś w rejonie Wału Pomorskie-
go. Byłem szereg razy na Pomorzu,
w tamtej okolicy. I za każdym razem
czułem się, jakbym kiedyś już tam
był, jakbym znał te okolice, pojawia-
ły się jakieś dziwne odczucia, jakby
strzępy wspomnień. Mam to w sobie
do tej pory. Czy to oznacza, że mam
nienawidzić Niemców? Bzdura, mam
kilkoro dobrych niemieckich znajo-
mych i historia nie stanowi dla nas
problemu, przecież to nie oni robili
nam krzywdę. Ale jest mi łatwo zro-
zumieć jedną z uczestniczek Powsta-
nia Warszawskiego, która widziała
przerażające czyny oprawców nie-
mieckich i po wypowiedzi prezyden-
ta Niemiec stwierdziła: – Przebaczyć?
Tak. Ale zapomnieć? Nigdy!. Tego za-
pomnieć się nie da...

Zbrodnie można wybaczyć, ale zapomnieć o nich nie sposób

80 lat po napaści Niemiec na Polskę

PPoommnniikk nnaa ccmmeennttaarrzzuu ww PPyyrraacchh.. WWiiddoocczznnee zzaarryyccyy ddoołłóóww ppoo eekksshhuummaaccjjii ooffiiaarr eeggzzeekkuuccjjii..



9



1 0

W iele dzieje się w stolicy w ostatnim czasie. Właściwie, jedno wydarze-
nie goni inne. Trudno skupić się na czymkolwiek, bo zaraz pojawia
się kolejne i kolejne. Najwidoczniej przyszło nam żyć w ciekawych

czasach, a mówię to i piszę bez sarkazmu. W przeciwieństwie do autora chińskie-
go powiedzenia – „Obyś żył w ciekawych czasach”, który miał zapewne na my-
śli coś niedobrego i traktował zapewne powyższą sentencję jak rodzaj klątwy, ja podchodzę to te-
go zwyczajnie, racjonalnie, stwierdzam jedynie fakt, że czasy mamy ciekawe. Nawet nie oce-
niam, czy to dobrze, czy źle, chociaż – ciekawe, to niekoniecznie dobre. 

Na przykład: gdy w oglądanym przez nas filmie światu grozi zagłada (np. z powodu zanieczysz-
czenia środowiska), bo bezwzględny syndykat, czy też korporacja kierujące się niepohamowa-
ną chęcią zysku za nic ma ochronę planety – to niedobrze. Zagrożone są wszystkie istoty żywe,
chociaż to tylko film. Solidaryzujemy się z tymi, którzy mogą temu zaradzić. Nie inaczej jest w
życiu, czy też (jak kto woli) w tzw. realu. Tu też niejednokrotnie czarne chmury szkodliwych i smro-
dliwych zanieczyszczeń gromadzą się nad mieszkańcami Ziemi, poczynając od ludzi, aż po naj-
drobniejsze muszki i komary. Z drugiej strony, gdyby tym ostatnim coś złego się przytrafiło – nie
miałbym nic przeciwko temu. I tu, niestety, przemawia przeze mnie prywata, bo nie uwzględniam
interesu robactwa ani też jego miłośników, czy też obrońców. Tak więc dochodzimy do konflik-
tu interesów, co możemy obserwować, zarówno w filmach, jak też w otaczającej nas rzeczywi-
stości. Pojawia się więc zjawisko relatywizmu, jak również dialektyka, przy zastosowaniu której
możemy przedstawić nieszczęście jako szczęśliwy przypadek, a wracając do filmowej narracji –

pokazać nawiedzającego nas okrutnego
i bezwzględnego demona, w dodatku
potrafiącego się replikować jako istotę
łagodną, nieszkodliwą i mile widzianą
w naszym towarzystwie. 

Chcę zwrócić uwagę na fakt, że tę sa-
mą rzecz można przedstawić, zwłaszcza
w mediach, jako dobrą lub złą, stawia-
jąc obywatela przed wyborem – co jest

czym. Ocenę zostawiam czytelnikowi, bo zakładam, że każdy czytelnik ma swój rozum i sam po-
trafi odróżnić dobre od złego. Jak wiadomo, czy coś jest dobre, czy złe zależy od punktu widze-
nia, albo też siedzenia. A zatem, przechodząc po tym nieco zawiłym wprowadzeniu do konkret-
nego przykładu. Otóż większość mieszkańców stolicy uważa, że dobrze jest, iż przez nasze mia-
sto przepływa Wisła – królowa polskich rzek, ale już mieszkańcy miejscowości położonych dalej
z jej nurtem – mogą mieć odmienne zdanie. Zwłaszcza po tym, kiedy władze stolicy zdecydowa-
ły się dokonać tzw. „kontrolowanego” zrzutu nieczystości do Wisły wobec awarii dwu kolekto-
rów doprowadzających ścieki do oczyszczalni. 

Nie wiem po co używa się eufemistycznego określenia „ścieki surowe”, które wprawdzie lepiej
brzmi niż „g…” pływające w rzece, jednak wcale więcej przeciętnemu obywatelowi nie wyjaśnia. 

Podobnie jak w użytych powyżej przykładach problem jest relatywizowany przez jednych, zaś ak-
centowany przez drugich. 

Na szczęście z „gó…ną” sytuacją uporało się Wojsko Polskie, kładąc naprędce most pontonowy,
po którym będzie się odbywał doraźnie przepływ ścieków z lewobrzeżnych północnych dzielnic War-
szawy. To jednak nie zdejmuje odpowiedzialności za dopuszczenie do awarii z zarządu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  względnie z projektantów i wykonawców urządzenia
doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Czajka. Być może, już samo projektowanie, realizacja in-
westycji albo dobór materiałów miały charakter gó.......ny. Jak dowiadujemy się z wypowiedzi pre-
zydenta miasta - podczas badania przyczyn awarii doszukano się poważnego uchybienia: brak jed-
nego pięcioletniego przeglądu tunelu, w którym rozszczelnił się kolektor. Jeden z członków zarzą-
du spółki, odpowiedzialny za te kontrole, stracił pracę. Wszyscy, którzy nadzorowali ten proces, zo-
staną pociągnięci do odpowiedzialności – zapowiedział prezydent. Nie wiemy, czy dotyczy to je-
dynie członków zarządu i pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, czy
także pracowników ratusza. 

Niezależnie od tego, awaria warszawskiej sieci kanalizacyjnej powinna być zbadania. Tym bar-
dziej, że firmy, które budowały oczyszczalnię Czajka, poupadały. Kiedy spoglądam nocą na Wisłę
z tarasu przy ul. Brzozowej, z miejsca znanego jako Gnojna Góra, dostrzegam jak piękne to miej-
sce i jak piękny widok rozpościera się na rzekę z odbijającymi się w niej światłami, podświetlone mo-
sty, wieże Katedry Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika – jestem przekonany, że war-
to o to dbać. Trzeba robić wszystko, aby widokiem tętniącej życiem Wisły mogły cieszyć się także
kolejne pokolenia warszawiaków i turystów. 

Długo czekałem, żeby w Wiśle znów można się było zanurzyć, żeby powróciło do niej wiele ga-
tunków ryb, ptaków i innych zwierząt. To wszystko jednak przez czyjąś niefrasobliwość może pry-
snąć jak bańka mydlana. Tymczasowe rozwiązanie zaproponowane przez wojsko na dłuższy czas
nie wystarczy, a na zasadniczy remont kolektorów przyjdzie nam pewnie poczekać przynajmniej
kilka miesięcy. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Płynie Wisła, płynie...

Wszyscy ci, którzy mnie czytają, wiedzą, że Porębski nie rozróżnia w swo-
ich publikacjach innych kolorów niż czarny i biały. Dla mnie albo coś
jest białe, czyli czyste, logiczne, zrozumiałe i godne uznania, albo czar-

ne, czyli brudne, nielogiczne, pokrętne i nie do zaakceptowania. Szarości i jej od-
cieni w ogóle nie rozróżniam. Takiego stworzyła mnie matka - natura. W głośnej
ostatnio sprawie zamknięcia dzieciom drzwi do jednej z poznańskich restauracji przez jej właści-
ciela mam oczywiście skonkretyzowany pogląd. Napadnięty przez młode mamuśki i grupę inter-
netowych błaznów poznański przedsiębiorca ma stuprocentową rację, ponieważ chodzi o jego
własność. Pokazane w telewizji pobojowisko pozostałe po opuszczeniu tej restauracji przez boba-
sów i ich rodziców rodzi pytanie, czy mamy do czynienia z ludźmi cywilizowanymi, czy też nowo-
bogackim motłochem nie szanującym żadnej innej własności oprócz swojej. 

Natychmiast podniósł się krzyk pod same niebiosa: dyskryminacja!!! Podchwyciły to błazny w In-
ternecie, nie pozostawiając na restauratorze suchej nitki. Ci sami ludzie nie krzyczą o dyskrymina-
cji i siedzą niczym myszy pod miotłą, kiedy byle “bramkarz” nocnego klubu mówi im: “Wy nie wcho-
dzicie”. “Dlaczego?”. “Bo po prostu mi się nie podobacie. Zresztą, ja nie muszę niczego uzasadniać
– nie wchodzicie i wynocha stąd”. Czy to nie jest dyskryminacja? Oczywiście, że jest. Mamy więc
do czynienia z krańcowo różnym odbiorem podobnych sytuacji. A palacze tytoniu? Przecież nie pa-
lą marihuany, lecz legalny towar kupiony w sklepie za naprawdę spore pieniądze. Mimo to muszą
się kryć, “ponieważ trują innych”. Niedługo zupełnie zejdą do podziemia, gdyż już dzisiaj praktycz-
nie nie mają gdzie zapalić. Legalnie kupujesz towar obciążony akcyzą dającą państwu miliardy, a
jego skonsumowanie w przestrzeni publicznej jest w praktyce niemożliwe. To jakiś absurd XXI
wieku. Nie jestem nałogowym palaczem już od 28 lat, popalam okazyjnie, ale tego typu obłudna
polityka po prostu mnie wkurza. 

J estem za tym, by powstawało więcej punktów gastronomicznych, pensjonatów i hoteli z za-
kazem wstępu dzieci do lat dziesięciu. To po prostu plaga czyniąca wielu ludzi ceniących spo-
kój i za to płacących, zakładnikami rozpuszczonych niczym dziadowskie bicze “malusz-

ków”. Przykładów z życia mam coraz więcej, często sam padam ofiarą dzieci, które niestety przy-
pominają te z piekła rodem. Przykład. Ciechocinek, letni ogródek w eleganckim pensjonacie “Pod
Jemiołą”. Pobyt tam nie jest tani, ale opłaca się, bo to wysoka półka. Siedzę pod parasolem i robię
poranną prasówkę. Nagle obok mojego stolika przebiega wyjąc wniebogłosy mniej więcej sześcio-
letni chłopiec. Podbiega do siedzącej kilka metrów dalej pary młodych ludzi. Ona wyglądała na po-
słuszną swemu władcy kurę domową, on na prowincjonalnego biznesmena, który zarabia na spro-
wadzaniu z Zachodu samochodowego złomu i po zrobieniu kosmetyki oraz cofnięciu licznika
sprzedaje przechodzony chłam naiwnym Polakom. Mamuśka próbowała podać synusiowi kawa-
łek ciasta na łyżeczce, ale on gniewnie odtrącił karmiącą go rękę i wykonał kolejny rajd pomiędzy
stolikami, nadal wyjąc i pohukując.

Mamuśka i tatusiek patrzyli na swoją progeniturę z wielką pobłażliwością. Jakby nie dostrzega-
li, że ich pociecha, niczym szympans, biega i skacze po całej kawiarni uniemożliwiając reszcie go-
ści spokojne wypicie kawy i jakąkolwiek pogawędkę. Cóż robić, z prasówki nici, więc siedzę i cze-
kam aż troskliwi rodzice  zwrócą uwagę coraz bardziej rozbrykanemu chłopcu. Daremnie. Coraz
mocniej więc zaciskam pięści w bezsilnej wściekłości. Mogłem po prostu wyjść, ale pomyślałem so-
bie, dlaczego mam ustąpić pola niewychowanemu pętakowi. Siedzę więc i patrzę na niego złym wzro-
kiem. Dostrzegł, ale wcale się tym nie przejął, a wprost przeciwnie – zaczął wyć w jeszcze wyższej
tonacji. Siedzący w ogródku ludzie zaczęli odwracać głowy, ale nikt słownie nie reagował. 

Postanowiłem przystąpić do
okiełznania pętaka. Specjalnie
przesunąłem krzesełko przy stoli-
ku, by go zastopować. Wkrótce
dopiąłem swego. Młody szym-
pans zaklinował się przy stoliku i
wściekle wyjąc pchał na siłę krze-
sło, by zrobić sobie przejście. Od-
wróciłem się do niego i powie-

działem ojcowskim tonem: “Przyjacielu, zachowujesz się zbyt głośno i przeszkadzasz innym. To jest
przestrzeń publiczna. Czy rodzice uczyli cię, co to jest przestrzeń publiczna i jak należy się tam za-
chowywać?”. Zobaczyłem wbite w siebie kaprawe, złośliwe oczka. “Wcale nie jesteś moim przyja-
cielem, nie znam cię”. Tego właśnie się spodziewałem, nie liczyłem bowiem na skruchę i słowo prze-
praszam. Powiedziałem ściszonym miodowym głosem: “To oczywiste, że nie jesteś moim przyja-
cielem. Nie możesz nim być, ponieważ jesteś za głupi, za młody i na dodatek źle wychowany, gdyż
do starszego pana zwracasz się per „ty”. Ale tak się potocznie mówi. Ponadto informuję cię, że je-
śli nadal będziesz przeszkadzał mi w lekturze gazety, mogę naderwać ci ucho”.

M łody łobuziak raptownie wycofał się, obiegł ogródek, dopadł do tatuśka i na ucho zaczął
zdawać mu relację pokazując palcem w moim kierunku. Tatusiek podniósł się i bujanym
krokiem ruszył jak do ataku. Był to trzydziestoparoletni osiłek z podgolonym wedle obec-

nej mody łbem, o prezencji powiatowego adonisa. Stanął nade mną w zaczepnej postawie: “Coś pan
powiedział mojemu synkowi? Bo nie dosłyszałem. Może powtórzysz pan to mnie?”. W środku go-
towałem się z wściekłości i zdecydowałem stanąć z osiłkiem oko w oko. Byłem gotowy na wszyst-
ko, choć wiedziałem, że w walce wręcz nie mam z nim wielkich szans. Najważniejsze było nie oka-
zać strachu, bo wtedy byłoby po mnie. Więc mówię mu bezczelnie w oczy: “Ma pan kłopoty ze słu-
chem, młodzieńcze? Proponuję wizytę u laryngologa. Powiedziałem to, co wszyscy chcieli powie-
dzieć, tyle że zabrakło im śmiałości. Pana synek to rozwydrzony, niewychowany i nie liczący się z
nikim mały szkodnik. A pan zamiast go edukować i przeprosić nas za jego zachowanie przychodzi
do mnie z pretensją”. 

Zrobił się agresywny, awantura wisiała w powietrzu. “To ja mogę ciebie zaraz wyedukować!”. Mu-
siałem iść na całość, nie było wyjścia. Nie popuściłby mi. Zamiast odsunąć się zrobiłem odwrotnie,
przysunąłem się do osiłka tak, że obaj czuliśmy na twarzach oddechy. Starałem się, by mój głos był
spokojny, beznamiętny. “Posłuchaj, palancie, jestem prokuratorem z Prokuratury Okręgowej w
Warszawie. Chcesz mieć problem? Albo odejdziesz stąd w podskokach, albo dzisiejszą noc spędzisz
w tutejszym areszcie za czynną napaść na urzędnika państwowego i zakłócanie porządku publicz-
nego”. Najwyraźniej nie wiedział jak zareagować. Był mocno zaskoczony. Wyolbrzymione ego nie
pozwalało mu odejść z placu utarczki pokonanym. Trwał w bezruchu może z pół minuty.  “A co się
będę kłócił ze starym dziadem”. Odwrócił się na pięcie i odmaszerował na swoje miejsce. Wydał żo-
nie krótką komendę, ta wzięła niesforną progeniturę za rączkę i skierowała się do wyjścia. Jedna z
pań odwróciła się do mnie i powiedziała: “Dziękujemy”.  

Dzieci to nasz skarb narodowy, ale z ich wychowaniem jest niestety coraz gorzej. A przecież
już w XVI wieku Jan Zamoyski, wielki polityk i mąż stanu, przestrzegał: “Takie będą Rze-
czypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Tymczasem dzisiaj daje się dzieciom poczu-

cie, że wszystko wolno, ponieważ są dziećmi. Biorąc pod uwagę opisany wyżej przykład ciechociń-
ski należałoby go uzupełnić. Powinno pod adresem osiłka paść pytanie: “Proszę podać mi choć je-
den argument za tym, bym stał się zakładnikiem pańskiego rozbisurmanionego synka? Czy mniej
płacę za pobyt tutaj? Czemu więc miałbym  pokornie znosić jego wybryki?”. Generalnie, mam prze-
konanie, że świat idzie w złym kierunku i musi się to wcześniej czy później źle skończyć. Zadawa-
łem sobie pytanie, co może wyrosnąć z tego rozpuszczonego i niegrzecznego dzieciaka? Ma dopie-
ro 5-6 lat, a już wpojono mu, że jest najważniejszy, nie musi się z nikim liczyć i wszystko mu wol-
no. Jaki będzie kiedy dorośnie? Absolutnie aspołeczny typ, to moim zdaniem murowane. Ktoś po-
wie, że nie przepadam za małymi dziećmi, a może za dziećmi w ogóle. Informuję niniejszym, że to
nieprawda. Kocham dzieci – małe, średnie, duże, bez różnicy, nienawidzę jedynie dziecięcej szu-
mowiny, a niestety jest tego coraz więcej. 

Osobiście wierzę w Triadę McDonalda oraz w Syndrom Aspergera i coraz mocniej utwierdzam
się w przekonaniu, że w dzisiejszych czasach każdy rodzic powinien mieć o tych naukowych teo-
riach stuprocentową wiedzę. Powinni pojąć, że zło to konglomerat, na który składają się genetyka,
osobowość oraz... doświadczenia z pierwszych lat życia.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Jaki ojciec, taki syn...

„Jestem za tym, by powstawało
więcej punktów gastronomicz-
nych, pensjonatów i hoteli 
z zakazem wstępu dzieci 
do lat dziesięciu”

„Trzeba robić wszystko, aby
widokiem tętniącej życiem
Wisły mogły cieszyć się 
także kolejne pokolenia
warszawiaków i turystów”

Mojemu ojcu urodzonemu 1 września 1921 roku – w rocznicę urodzin

To miał być jeden z najpiękniejszych dni w tym roku.
Miałeś świętować urodziny. Osiemnaste.

Lecz los co miał ci przynieść  szczęście, zabrał spokój,
I widmo śmierci pojawiło się nad miastem.

Pierwszy dzień września miał być całkiem wyjątkowy,
Ale o świcie obudziły cię syreny.

Czy komukolwiek wtedy przyszłoby do głowy, 
Że za dorosłość los zażąda takiej ceny?

Wtedy twa młodość legła w gruzach razem z Polską,
Zamiast świętować, sam spędziłeś dzień w ukryciu,

Dzień co w historii się zapisał czarną zgłoską,
A miał być jednym z najpiękniejszych dni w twym życiu…

WWrrzzeeśśnniioowwee ssppoottkkaanniiee cczzyytteellnniikkóóww PPaassssyy zz aauuttoorreemm WWoojjcciieecchheemm DDąąbbrroowwsskkiimm ooddbbęęddzziiee ssiięę
ttrraaddyyccyyjjnniiee ww kkaawwiiaarrnnii-ggaalleerriiii NNaa HHuuśśttaawwccee ((uull.. RRoommeerraa 88)) wwee wwttoorreekk 1100 wwrrzzeeśśnniiaa oo ggooddzz.. 1177.. BBęę-
ddzziiee mmoożżnnaa ppoossłłuucchhaaćć nnoowwyycchh tteekkssttóóww,, ppoorroozzmmaawwiiaaćć pprrzzyy kkaawwiiee,, zzaakkuuppiićć kkssiiąążżkkii ii ppłłyyttyy zz  aauuttoo-
ggrraaffeemm.. ZZaapprraasszzaammyy!!
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Budowa Szpitala Połu-
dniowego przeciąga się w
nieskończoność. Kolejny
termin zakończenia prac
budowlanych, przypada-
jący na 31 lipca, nie został
dotrzymany. Na Ursyno-
wie, dla którego ta po-
wstająca w ogromnych bó-
lach lecznica powinna być
ukochanym dzieckiem, za-
padła dziwna cisza. A ko-
lejne pytania rodzą się
każdego dnia.

W czasach powojen-
nych budowę Szpi-
tala Południowego

(SP) planowano w Wilanowie,
w rejonie ulicy Królowej Mary-
sieńki. Wywłaszczono na ten
cel kilkanaście hektarów grun-
tu, ale – niestety – teren został
przechwycony przez wpływo-
wych ludzi komunistycznej no-
menklatury i powstało tam pre-
stiżowe naonczas osiedle nazy-
wane złośliwie “Zatoką Czer-
wonych Świń”. Po zmianie
ustroju i odrodzeniu się samo-
rządu terytorialnego, budowa
szpitala na południowych krań-
cach Warszawy stała się bardzo
pilna, przede wszystkim ze
względu na powstanie w tej czę-
ści stolicy gigantycznego miesz-
kaniowego pasma  Ursynów -
Natolin, które w 1990 r. za-
mieszkiwało już ponad 100 tys.
osób. Jednym więc z z najważ-
niejszych zadań odrodzonego
w 1989 r. samorządu terytorial-
nego stało się zapewnienie
mieszkańcom dostępu do
obiektów służby zdrowia, a
szczególnie do  szpitali. 

W paśmie ursynow-
sko - natolińskim
takiej możliwości

wówczas nie było, ponieważ
Centrum Onkologii uruchomio-
no dopiero w 1996 r., a dojazd
do najbliższych lecznic przy Stę-
pińskiej, Wołoskiej i Madaliń-
skiego był mocno utrudniony,
szczególnie w godzinach szczy-
tu. Marzeniem pierwszego nie-
komunistycznego burmistrza
Mokotowa (Ursynów istnieje ja-
ko samodzielna dzielnica do-
piero od roku 1994) dr. Lecha
Królikowskiego, dzisiaj publi-
cysty “Passy”, było wybudowa-
nie SP właśnie na południo-
wych rubieżach wielkiej dzielni-
cy Mokotów, w rejonie pasma
ursynowsko - natolińskiego.
Marzenie miało pragmatyczne

podstawy. Burmistrz Królikow-
ski chciał tak ulokować szpital,
by w przypadku jakiegoś kata-
klizmu – którego przecież nie
można wykluczyć – można by-
ło do niego dotrzeć pieszo, na-
wet z chorym na plecach czy na
rękach. Problem w tym, że ów-
czesny plan Ursynowa nie prze-
widywał budowy szpitala. 

L atem 1990 r. burmistrz
Królikowski nawiązał
kontakt z przedstawi-

cielami międzynarodowej Fun-
dacji Szpitala Ewangelickiego.
Planowała ona wówczas budo-
wę w Warszawie szpitala, któ-
ry miał być zadośćuczynieniem
za zniszczony podczas wojny
stary Szpital Ewangelicki przy
ul. Karmelickiej. Ewangelicy
zakładali, iż budowa szpitala
w znacznej części będzie mo-
gła być sfinansowana z tzw.
funduszu “Jumbo”, czyli jednej
z niemieckich pożyczek udzie-
lonych PRL w latach siedem-
dziesiątych. Po zmianach poli-
tycznych w naszym kraju Niem-
cy zgodziły się, by pożyczka zo-
stała spłacona w złotówkach, z
przeznaczeniem na realizację
celów publicznych w Polsce.
Fundatorzy zostali zaproszeni
do mokotowskiego ratusza.
Szybko zgodzili się, że propozy-
cja zbudowania szpitala na Ur-
synowie jest uzasadniona. Po-
zostawała kwestia lokalizacji
obiektu. Burmistrz podjął bły-
skawiczną decyzję i podpisał
wskazanie lokalizacyjne dla
Szpitala Ewangelickiego w na-
rożniku ulic Jana Rosoła i Indi-
ry Gandhi, to jest prawie w geo-
metrycznym środku dzielnicy.   

W dniu 24 październi-
ka 1990 r. na górce
znajdującej się na

wskazanej działce miało miejsce
nadzwyczajne zebranie Rady
Fundacji Szpitala Ewangelickie-
go, na której członkowie kie-
rownictwa jednogłośnie podję-
li uchwałę o zaakceptowaniu
wskazanej lokalizacji. Wiosną
1991 r. w gmachu Sejmu ów-
czesna wicemarszałek Senatu
prof. Zofia Kuratowska otwo-
rzyła wystawę z makietą i zało-
żeniami projektowanego szpi-
tala. Powiedziała wówczas, że
jest szansa, by w najbliższych
latach “powstał w Warszawie
najnowocześniejszy szpital od
Łaby do Pacyfiku”. Niestety, kra-
jem rządzą politycy, a w Polsce

nie wszyscy z nich wykazują się
rozumem i troską o publiczne
dobro. Kiedy szefowie różnych
opcji politycznych w parlamen-
cie dowiedzieli się, że dzielone
są ogromne środki z funduszu
“Jumbo”, natychmiast wykorzy-
stali swoje wpływy. Pieniądze
zostały błyskawicznie rozdra-
pane. Lobby warszawskie oka-
zało się za słabe. Tym samym
Szpital Ewangelicki na Ursyno-
wie przeszedł do historii, a teren
u zbiegu Rosoła i Gandhi do dzi-
siaj stoi niezabudowany. 

W czerwcu 1994 r.
Warszawę podzie-
lono na jedenaście

samodzielnych gmin. Jedną z
nich został Ursynów. Pamiętając
o niezrealizowanym Szpitalu
Ewangelickim, ówczesna Rada
Dzielnicy Ursynów przygotowa-
ła pakiet pomysłów dotyczących
ursynowskiej służby zdrowia.
Jednym z nich był pomysł utwo-
rzenia “Społecznej Kasy Cho-
rych”. Polegał on na samoopo-
datkowaniu się mieszkańców
Ursynowa na rzecz budowy
skromnego, ale własnego szpi-
tala. Pomysłodawcą był doktor
nauk medycznych, radny dziel-
nicy Krzysztof Urbaniak. W ko-
lejnej kadencji samorządu Ursy-
nowa Urbaniak nie był już rad-
nym, tym niemniej dyskusje o
konieczności budowy szpitala
nie ustawały. Dojrzewała kon-
cepcja lecznicy, namiętnie dys-
kutowano o liczbie oddziałów i
łóżek. Z biegiem czasu uformo-
wała się grupa ursynowskich
specjalistów, którzy modyfiko-
wali założenia zgodnie ze spo-
łecznym zapotrzebowaniem. W
2006 r. po podjęciu przez prezy-
dent Warszawy Hannę Gron-
kiewicz - Waltz decyzji o budo-
wie SP na Ursynowie wypraco-
wane założenia legły u podstaw
programu, który stał się punk-
tem wyjścia dla projektantów.
Osoby najmocniej zaangażowa-
ne przez lata w wypracowanie
założeń stały się partnerami dla
twórców projektu szpitala, a sa-
morząd dzielnicy Ursynów
przez cały czas miał istotny
wpływ na to, co się dzieje.

C iągłe spory o lokaliza-
cję SP powodowały ko-
lejne przesunięcia ter-

minu realizacji obiektu. W koń-
cu miasto działaniami prawnymi
doprowadziło do przejęcia od
Centrum Onkologii sąsiadującej

z nim działki. Rozpisano prze-
targ na budowę SP, a po licznych
perturbacjach, niezliczonych in-
terpelacjach radnych i ponagle-
niach ze strony samorządu Ursy-
nowa ostatecznie ustalono, że
prace związane z robotami bu-
dowlanymi szpitala bez wypo-
sażenia, ukończone zostaną w
terminie do 31 lipca 2019 r. Ter-
min minął, a nowo wybrana w
ubiegłorocznych wyborach sa-
morządowych ekipa w miejskim
ratuszu – o dziwo – wczesną wio-
sną tego roku nagle pozbawiła
samorząd Ursynowa wpływu na
losy ursynowskiej lecznicy. Zmie-
niono również operatora, któ-
rym od lat był Samodzielny Pu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej (SPZOZ) Warszawa - Ursy-
nów. Nowym operatorem zosta-
ła, nie wiedzieć czemu, spółka z
ograniczoną odpowiedzialno-
ścią “Solec”, kierująca szpitalem
przy ulicy o takiej nazwie na Po-
wiślu. 

S kąd nagle na Ursyno-
wie jakiś “Solec”? Bóg
raczy wiedzieć. Ważne

jest to, że samorząd Ursynowa
i tutejszy SPZOZ mogą dzisiaj
wyłącznie kibicować budowie,
a przede wszystkim procedu-
rom wyposażenia lecznicy w
specjalistyczny sprzęt. Nie ma-
ją też wpływu na poprawki do
projektu budowlanego, wpro-
wadzane przez nowego opera-
tora. Okazuje się, że włożony
przez ursynowski SPZOZ
ogromny trud w opracowanie
w latach 2017/2018 koncepcji
organizacyjnej nowego szpitala,
nawiasem mówiąc – przejrzy-
stej, spójnej i zgodnej z potrze-
bami pacjentów z południa
Warszawy, obróci się wniwecz.
Media doniosły bowiem, że ma
zostać przywrócona fatalna,
zdaniem wielu ursynowskich
specjalistów od służby zdrowia,
koncepcja sprzed 2017 r. Jeden
z pracowników ochrony wpu-
ścił wiosną na teren budowy
szpitala (nie za darmo) naszego
“szpiega”. To, co zobaczył nasz
wysłannik, zjeżyło mu włosy na
głowie. Wymurowane ściany do
poszczególnych wewnętrznych
pomieszczeń szpitala zostały
ponoć wyburzone i realizuje się
zupełnie nową koncepcję. Na
Ursynowie zapadła dziwna ci-
sza, nikt nie drąży tematu i nie
pyta o szczegóły nowej koncep-
cji, a przede wszystkim ile do-
datkowo pieniędzy będzie mu-
siał zapłacić warszawski podat-
nik za projekty nowego operato-
ra SP. Milczą nawet tak zwani
niezależni radni, co szczegól-
nie dziwi. 

W edle koncepcji
opracowanej w la-
tach 2017/2018

przez SPZOZ Ursynów, w szpi-
talu miały znaleźć się m. in. in-
terna, kardiologia, ginekologia,
położnictwo z odcinkiem neo-
natologii, ortopedia, chirurgia
oraz oddziały ratunkowy (SOR)
i geriatryczny. Pediatria nie zo-
stała usytuowana, ponieważ z
oficjalnego pisma NFZ wynika-
ło, że świadczenia szpitalnej
opieki zdrowotnej dla dzieci
udzielane są w aż 9 podmiotach
leczniczych zlokalizowanych w
samej Warszawie i w dwóch
szpitalach zlokalizowanych tuż
za granicami miasta – północną
(Dziekanów Leśny) i południo-
wą (Piaseczno). W stolicy są to
Centralny Szpital Kliniczny
MSW, Instytut Centrum Zdro-
wia Dziecka, Instytut Matki i

Dziecka, nowo otwarty Dziecię-
cy Szpital Kliniczny przy Żwir-
ki i Wigury 63A, Szpital Bielań-
ski, Szpital Dziecięcy przy Nie-
kłańskiej, Szpital im. Świętej
Rodziny przy Madalińskiego,
Warszawski Szpital dla Dzieci
przy Kopernika oraz WIM przy
Szaserów. NFZ doniósł, iż “ana-
lizując obecny stan szpitalnej
bazy pediatrycznej w Warsza-
wie, należy stwierdzić, iż na ob-
szarze Warszawy skoncentro-
wane są szpitale, kliniki oraz in-
stytuty dysponujące potencja-
łem zdolnym do pełnego zabez-
pieczenia usług pediatrycznych
nie tylko  dla mieszkańców sa-
mego miasta, ale również in-
nych regionów Polski. W oce-
nie NFZ nowe inwestycje w tym
obszarze obarczone są ryzy-
kiem ich niewykorzystania”.

K ilkaset osób z Ursyno-
wa zaprotestowało
przeciwko nie-

uwzględnieniu w projekcie no-
wego szpitala oddziału pedia-
trii. Mówiono, że oddział pedia-
tryczny wyparła z planu geria-
tria. Jest to myślenie całkowi-
cie błędne i nie ma pokrycia w
faktach. Oddział geriatryczny
miał bowiem powstać nie w
miejsce pediatrii, która w ogóle
nie była w tej placówce plano-
wana z powodów jak wyżej,
lecz w wyniku znacznego po-
większenia interny. Taki ma-
newr dawał miejsce nie tylko
dla geriatrii, ale również dla
neurologii połączonej z rehabi-
litacją neurologiczną, co znacz-
nie odciążyłoby oblężony przez
pacjentów jedyny w mieście wy-
specjalizowany Instytut Psycho-
neurologiczny przy Sobieskie-
go. Dzięki znaczącemu posze-
rzeniu interny w projekcie SP
specjalistyczną i, co ważne,
szybką pomoc medyczną otrzy-
małaby zwiększająca się z roku
na rok liczba pacjentów do-
tkniętych udarami, które wy-
magają błyskawicznej reakcji
lekarzy. Należy pamiętać, że
ofiarami udarów coraz częściej
padają ludzie młodzi. 

T o samo tyczy zawałów.
Dzięki negocjacjom z
NFZ udało się SPZOZ

Ursynów poszerzyć oddział kar-
diologii i stworzyć osobny od-
dział rehabilitacji kardiologicz-
nej. W pierwotnych planach
kardiologia miała liczyć... 15 łó-
żek, po skorygowaniu ich przez

Czy Solec ma rządzić Ursynowem?

Alergia na Szpital Południowy powróci w nowej 

Warszawa, dnia 2 września 2019 r.

PPaann KKaammiill DDąąbbrroowwaa
RRzzeecczznniikk PPrraassoowwyy UUrrzzęędduu mm.. sstt.. WWaarrsszzaawwyy

Powołując się na stosowne zapisy ustawy Prawo prasowe proszę o udzielenie mi bez zbędnej zwło-
ki odpowiedzi na poniższe pytania:

11.. Dzień 31 lipca 2019 r. był terminem zakończenia prac budowlanych przy budowie Szpitala Po-
łudniowego i nie został dotrzymany. Czy wyznaczono nowy termin zakończenia robót budowla-
nych budynku szpitala bez wyposażenia? 

22.. Czy podpisano z wykonawcą dokument (jaki - porozumienie, aneks, inne?), w którym okre-
ślono nowy termin oraz zakres prac? Jeśli tak, jakie są warunki finansowe wynikające z podpisa-
nego dokumentu, m. in. ile wyniesie dodatkowe wynagrodzenie wykonawcy? 

33.. Czy miasto zrezygnowało z kar umownych w stosunku do wykonawcy z tytułu niedotrzyma-
nia przez niego terminu zakończenia prac budowlanych?

44.. Jakie zmiany w stosunku do projektu budowlanego z 2017/2018, który między innymi prze-
widywał urządzenie na kondygnacji +2 pracowni hemodynamiki (projekt złożony w Biurze Ar-
chitektury Urzędu m. st. Warszawy), wprowadzono po zmianie operatora na spółkę “Solec”? 

55.. Jakie koszty nowych prac projektowych oraz robót budowlanych, wynikające ze zmian w sto-
sunku do zatwierdzonego projektu budowlanego z 2017/2018, przewiduje inwestor? 

66.. Proszę o wykaz oddziałów szpitalnych planowanych przez nowego operatora wraz z liczbą
łóżek na każdym z nich. 

77.. Czy zmiany w projekcie zostały poprzedzone analizą ekonomiczno - finansową? 
88.. Czy miasto planuje przekształcenie w przyszłości SP w spółkę? 
99.. Kto konkretnie podjął decyzję o zmianie operatora SP z SPZOZ Ursynów na spółkę “Solec”?
1100.. Jakie argumenty zadecydowały, że operatorem SP ma był właśnie spółka “Solec”?
1111.. Jaki wpływ i czy w ogóle będzie go miał samorząd Ursynowa na funkcjonowanie SP, które-

go budowę wymyślono na Ursynowie jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku? 
1122.. Czy wprowadzenie do nowego projektu niejasnych potrzeb jednostkowych (np. alergologia

kosztem uszczuplenia zakresu inwazyjnej kardiologii) nie doprowadzi do znacznej utraty funkcji
ochrony zdrowia na potrzeby lokalne?  

Z  p o z d r o w i e n i a m i
Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Ty g o d n i k  P a s s a
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ursynowski SPZOZ miało ich być
kilkadziesiąt. Widać ktoś miał
na uwadze, że w medycynie
funkcjonuje pojęcie “złota go-
dzina”, czyli ratująca życie po-
moc udzielana zawałowcom
oraz pacjentom  dotkniętym
udarem w nieprzekraczalnym
czasie do 60 minut. Jeśli pacjent
dotknięty udarem otrzyma po-
moc medyczną w ciągu godziny,
jego skutki (częściowe niedo-
włady kończyn, zaatakowany
ośrodek mowy) można zreha-
bilitować praktycznie do zera.
Znam przynajmniej kilkanaście
przypadków, że osoby dotknię-
te udarem są dzisiaj w pełni
sprawne. Tylko dlatego jedna-
kowoż, że otrzymały szybką po-
moc medyczną.  

K ażdego roku w Polsce
zawał serca dotyka
około 100 tys. osób, co

równa się liczbie mieszkańców
sporej wielkości miasta. Dla 35
tys. pacjentów zawał kończy się
zgonem. Zawały serca odpowia-
dają aż za 48 proc. zgonów,
podczas gdy choroby nowotwo-
rowe za 23 proc. Statystyki
wskazują, że aż 50 proc. zgo-
nów z tego powodu dotyczy
osób w wieku produkcyjnym.
Tym większe zdziwienie, prze-
chodzące we wzburzenie, w
gronie osób interesujących się
na bieżąco budową SP, a jest
ich niemało, budzi nieoficjalna
informacja, jakoby miała zostać
znacznie okrojona (bądź nawet
zlikwidowana - informacje są
sprzeczne) pracownia hemody-
namiki, będąca podstawą dzia-
łania oddziału kardiologii in-
wazyjnej. To właśnie tam wy-
konuje się badania w stanie za-
wałów serca, m. in. badania
przepływu krwi w tętnicach
wieńcowych. 

M iałby natomiast po-
wstać oddział (pra-
cownia?) alergolo-

gii. Jeśli to prawda, to nowa
koncepcja autorstwa spółki “So-
lec” zaczyna ocierać się o skan-
dal. Bo czy częściej umiera się w
Polsce na serce, czy na alergie?
Jest to pytanie retoryczne, ale
należy je zadać, ponieważ ja-
kiekolwiek okrojenie oddziału
kardiologii i pracowni pomocni-
czych nie mieści się po prostu w
głowie. A pomysł zlikwidowa-
nia którejkolwiek z pracowni,
będących podstawą działania
oddziału kardiologii, to byłaby
gigantyczna krzywda dla około
ćwierci miliona potencjalnych
pacjentów nowego szpitala z te-
renu Warszawy płd. Aby poło-
żyć kres spekulacjom, zadałem
stołecznemu ratuszowi 12 py-
tań w trybie ustawy Prawo Pra-
sowe. Mam nadzieję, że odpo-
wiedzi na proste pytania będą
równie proste i klarowne. Mam
również nadzieję, że zostaną mi
udzielone bez zbędnej zwłoki.

Kwestia dotycząca ostatecznej
koncepcji projektu SP nie może
być tajemnicą dla prawie
ćwierćmilionowej społeczności
tej części stolicy.   

C oraz częściej zadajemy
sobie w redakcji pyta-
nie, czemu w sytuacji

wręcz alarmowej, kiedy na fi-
niszu budowy szpitala dokonu-
je się w projekcie poważnych i
generujących znaczne koszty
zmian, niezrozumiałych dla
wielu ursynowskich środowisk,
nikt nie podejmuje tematu?
Nikt go nie drąży, nikt nie żąda
podania szczegółów dotyczą-
cych zmian w projekcie. A prze-
cież idzie o najważniejszą in-
westycję dla Ursynowa od chwi-
li uruchomienia metra. 

T ymczasem rodzi się
stugębna plotka, która
głosi m. in., że planu-

je się wybudowanie nowocze-
snego szpitala, wyposażenie go
w sprzęt nowej generacji, a po-
tem przekształcenie lecznicy w
miejską spółkę, co byłoby rów-
noznaczne z szybkim przepo-
czwarzeniem się wybudowa-
nego za publiczne pieniądze SP
w szpital quasipubliczny, nazy-
wany potocznie “profesor-
skim”. Plotka głosi także, iż
okrojenie bądź całkowita likwi-
dacja pracowni hemodynamiki
na rzecz utworzenia alergolo-
gii, to koncepcja bardzo wpły-
wowego lekarza alergologa
działającego w strukturach
spółki “Solec”. Ale najbardziej
niepokoi pogłoska, jakoby
zmiana operatora i odesłanie
do kąta dotychczasowego - re-
prezentującego dzielnicę Ursy-
nów - wiązała się z planowa-
nymi przetargami na zakup
drogiego wyposażenia dla szpi-
tala. Mówi pragnący zachować
anonimowość znawca tematu:
“Zakup sprzętu medycznego za
grube miliony, to jedno. Ale jest
kolejny aspekt, o którym mówi
się rzadko - serwisowanie. Fir-
ma, która wygra przetarg na
sprzedaż swojego produktu,
ma wyłączność na jego serwi-
sowanie, a z tego tytułu płynie
przez całe lata do kieszeni pro-
ducenta deszcz pieniędzy”. 

O czywiście “Passa” nie
daje wiary tego ro-
dzaju insynuacjom,

ale chcemy znać fakty, by prze-
kazać je ursynowskiej publicz-
ności i tym samym wyciszyć na-
rastające z dnia na dzień spe-
kulacje. Dlatego uprzejmie pro-
simy stołeczny ratusz o równie
uprzejme i możliwie szybkie od-
powiedzi na 12 pytań (patrz
ramka). Za te odpowiedzi bę-
dziemy wdzięczni nie tylko my,
lecz również potencjalni pacjen-
ci, którzy muszą czekać na po-
moc medyczną. Oby niedo-
zgonnie. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

formie...
Tradycji stało się zadość.
W sobotę 31 sierpnia, w
rocznicę Porozumień
Sierpniowych, w Służew-
skim Domu Kultury odbył
się koncert, będący konty-
nuacją tradycji Przeglą-
dów Piosenki Prawdziwej
„Zakazane piosenki”, za-
początkowanej w 1981 ro-
ku podczas Zjazdu Założy-
cielskiego NSZZ Solidar-
ność.

W koncercie Porozumienie
Sierpniowe poetów wystąpiło
grono bezkompromisowych sa-
tyryków: Marek Majewski, któ-
ry całość poprowadził i wyreży-
serował, Krzysztof Daukszewicz
(popularny komentator z tele-
wizyjnego Szkła Kontaktowe-
go), Wojciech Dąbrowski (znany
z „Passy” MKWD), Jacek Fedoro-
wicz (w nowym wcieleniu słyn-
nego pana kierownika z kulto-
wego ongiś programu radiowe-
go 60 minut na godzinę), Piotr
Skucha z Bielska Białej, Leszek
Wójtowicz (bard krakowskiej
Piwnicy pod Baranami) oraz uta-
lentowana artystka młodego po-
kolenia Renata Zarębska.

Publiczność gorąco i owacyj-
nie przyjęła prezentowane naj-
nowsze autorskie teksty i pio-
senki, bezpardonowo smagające
biczem ostrej satyry politycznej
obecną rzeczywistość. Organi-
zatorem był Urząd Dzielnicy Mo-

kotów, który imprezę sfinanso-
wał, a obecny na sali wicebur-
mistrz Krzysztof Skolimowski
wystąpił z artystami w finałowej
piosence.

Koncert udowodnił, że tego ty-
pu imprezy cieszą się ogromnym

zainteresowaniem i aprobatą pu-
bliczności, tym bardziej budzi
zdziwienie decyzja o zaprzesta-
niu kontynuowania w nowym
sezonie cyklu „Marek Majewski i
jego goście”, prezentowanego od
7 lat w Domu Sztuki. R K

Zakończył się 25 Międzynarodowy
Plenerowy Festiwal Jazz Na Starów-
ce. Ostatni koncert usłyszeliśmy 31
sierpnia. Na koniec organizatorzy
zostawili mocny akcent - Courtney
Pine Band: House Of Legends. 

Grupa wystąpiła w składzie: Courtney
Pine - saksofon / EWI, Robbie Fordjour -
perkusja, Vidal Montgomery - bass, Chris
Cobbson - gitara, Cameron Pierre - gitara,
Samuel Dubois - steelpans. Ten ostatni in-
strument nie często pojawia się na polskich
estradach. Nic dziwnego że wzbudził zain-
teresowanie publiczności. Generuje cieka-
we brzmienie, a przy tym wyraźnie wybija
się na scenie. 

Publiczność dopisała, a Rynek Starego
Miasta wypełnił się niemal do „oporu”, choć
miejsca były głównie stojące. 

Brytyjski band nie zawiódł. Fani otrzy-
mali to, po co przyszli - oprócz dobrej muzy-
ki jazzowej z elementami funky i reggae,
calypso, soca i zouk mogli też pobawić
wspólnie z zespołem, bowiem Courtney Pi-
ne - to nie tylko leader, ale też urodzony
showman. 

Organizatorem festiwalu jest Fundacja
Jazz Art. 

Autor, Dyrektor generalny: Krzysztof Woj-
ciechowski.

Dyrektor artystyczny, rzecznik festiwalu:
Iwona Strzelczyk Wojciechowska

Na kolejną edycję Plenerowego Festiwa-
lu Jazz Na Starówce musimy poczekać rok.
Pozostaje mieć nadzieję, że przez ten czas nic
się nie wydarzy, co mogłoby w tym prze-
szkodzić. Festiwal, który jest już muzyczną
wizytówką stolicy w pełni na to zasługuje,

tym bardziej że przetrwał z powodzeniem
ćwierć wieku. 

O randze wydarzenia świadczyć może
fakt, że patronat honorowy objęli nad nim:

minister kultury i dziedzictwa Narodowego
i  prezydent m. st. Warszawy. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Na początku tego roku
zwróciłam się do Państwa
w imieniu uczniów ze
Szkoły nr 340 przy ul.Lo-
kajskiego o wsparcie pole-
gające na oddaniu głosów
na projekt „Ekologicznie z
Tesco działamy i smogowi
się nie damy” z myślą o
dzieciach.

Jego celem było uzyskanie
grantu na zakup filtrów anty-
smogowych do naszej szkoły w
myśl zasady, że walcząc ze
smogiem wygrywamy zdrowie
naszych dzieci.

Projekt, który opracowałam
i zgłosiłam do konkursowej
kapituły, dzięki Państwu zdo-
był rekordowe poparcie tj. po-
nad 33 tysiące głosów. Dzięki
tak dużemu odzewowi i po-
parciu projektu na tle wielu
innych równie wartościowych

zdobyliśmy I MIEJSCE, cel zo-
stał osiągnięty i filtry są już w
szkole.

Dodatkowo pragnę podkre-
ślić, że przeprowadzenie całej
kampanii informacyjnej projek-
tu, który zainicjowałam i zgłosi-
łam, nie byłoby możliwe bez
życzliwego wsparcia Pani Dy-
rektor Szkoły 340 Małgorzaty
Antonowicz, równie oddanej
grupy osób z Rady Rodziców
naszej szkoły jak również rodzi-
ców na poziomie klas z ucznia-
mi włącznie.

To właśnie te wszystkie osoby
kontaktowały się ze mną i pyta-
jąc mnie: w czym możemy po-
móc były gotowe na aktywne
wsparcie, aby promocja projek-
tu ujrzała światło dzienne w tak
szybkim czasie.

Bez tych Osób ani całej grupy
Ursynowskiej Społeczności, któ-

ra kolejny raz okazała się nieza-
wodna ten sukces nie byłby
możliwy za co jako autorka po-

mysłu w imieniu dzieci bardzo
dziękuję.

D O R O TA  M A K A R E W I C Z

Rewia zakazanych piosenek

Jazz na Starówce dopiero za rok...

Podziękowanie dla 33 tysięcy osób



GGOOLLFF - ookkaazzyyjjnniiee sspprrzzeeddaamm:: 
Torba Wilson: 

8 kieszeni jedna odpinana na 
14 kijów osłonka. 

Great Big berta ii+11 stopni 
Komplet mizuno tzoit mx 15 sp 

456789 NIKE sv 60 stopni 10
Tel.: 796 777 175

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSKKUUPP AUT, 503 901 642

AANNGGIIEELLSSKKII - doświadczenie,
692 651 820

AANNGGIIEELLSSKKII, duże
doświadczenie, dojeżdżam, 
502 378 901

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

691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

BBEEZZPPOOŚŚRREEDDNNIIOO sprzedam
ładną kawalerkę 31 m2 z
balkonerm, Stokłosy, 516 464 149

DDZZIIAAŁŁKKAA rekreacyjno-
budowlana w Łęku, za Makowem
Maz. (100 km od Warszawy), las,
rzeka, cisza, spokój, 3000 m2,
49,50 zł/m2, 512 349 101

KKUUPPIIĘĘ 40-50 m2 , Kabaty, 
tel. 691 597 278

NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA  

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::
PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii

oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..
TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
ddoo wwyynnaajjęęcciiaa
! SSttaarróówwkkaa, 96 m2, 2 poziomy,

po podłodze 250 m, 7000 zł do
neg., 601 720 840

kkuuppnnoo
!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
! 8888 mm22 PPrraaggaa PPłłdd., 3 pok.

nowe, stan deweloperski, 2 miejsca
garażowe,  601 720 840 

!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 
2 pokoje, 601 720 840 

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

! SSaaddyybbaa, apartament 3 pok.,90
m2, wysoki standard, 2014 r., 990
tys. zł do neg., 601 720 840

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

! SSttaarróówwkkaa, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, WWiillaannóóww,,

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm 240 m2, Józefosław,

dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 765 tys. zł, 601 720 840 

!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, ok.
ul. Jagielskiej, działka 1500 m2, do
wejścia, 601 720 840

!DDoomm ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840

!DDoomm wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840

!KKaammiieenniiccaa, Żoliborz, świetna
pod inwestycje, c. 2 mln 800 tys. zł
do neg., 601 720 840 

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 950 tys. zł.
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c. 1
milion 490 tys. zł., 601 720 840

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

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, segment
250 m2, blisko metra, tylko 1
mln.520 tys. zł, 601 720 840 

!MMookkoottóóww, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 650 tys.
zł, 601 720 840,, 

! PPrruusszzkkóóww,, kamienica, świetny
punkt, w parterze lokale
handlowe. Okazja tylko 1 mln 200
tys. zł, 601 720 840 

! SSuuppeerrddoomm,, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł, 
601 720 840

!ZZaalleessiiee DDoollnnee, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840

!ZZaalleessiiee-UUssttaannóóww, wolnostojący
80/1000 m2, do wejścia, tylko 520
tys. zł, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa MMsszzcczzoonnóóww 4700 m2,

okazja dla inwestora, tuż przy
budowanym Aqua Parku, tylko 
1 mln. zł., 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840
! PPyyrryy,, 1900 m2, tuż przy ul.

Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840 

!WWiillaannóóww,  tuż przy
Wiertniczej, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 56 m2 pokoje, 2.300

(garaż) zł/m-c, 601 720 840
LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
! 440000 mm22, lokal na każdą

działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.500 tys.
zł, 601 720 840 

!GGrroocchhóóww, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż,  z powodu braku czasu,
601 720 840 

! LLookkaall 75 m2, Centrum, z
najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840

! LLookkaall hhaannddlloowwyy 120 m2 ,
wynajęta gastronomia, okolice
Nowego Światu, 601 720 840

! LLookkaall  handlowy 129 m2, 
z wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 800 tys. zł do
neg., 601 720 840 

! LLookkaall z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

!RReessttaauurraaccjjaa 130 m2,
Centrum, do wynajęcia, działajaca
od wielu lat, pełne wyposażenie,
wieloletni klienci, 15 000 zł/m-c,
601 720 840 

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, 
do wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840

!UUrrssyynnóóww, Wąwozowa, lokal
do wynajęcia, 601 720 840

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

!ŻŻoolliibboorrzz, 75 m2 + 100 m2

ogródek - do wynajęcia, 7500 zł +
VAT/ m-c lub sprzedaż 1,5 mln zł,
601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa 
sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,

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

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

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, 
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

DDZZIIEELLNNIICCOOWWEE Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m. st. Warszawy

poszukuje pracownika na
stanowisko “Specjalista ds.

finansowo-księgowych”.
Szczegółowe informacje dotyczące

ogłoszenia znajdują się pod
adresem: www.dbfo.ursynow.pl

(zakładka oferty pracy)

KKIIEERROOWWCCĘĘ kkaatt..BB - jazda autem
dostawczym, nie kurierka, 
535 170 170

PPOOTTRRZZEEBBNNAA manicurzystka,
pedicurzystka od zaraz, Ursynów-
Natolin, 22 649 18 19

PPRRAACCAA w sklepie ze zdrową
żywnością, Mysiadło, 603 68 65 61

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ krawcową do
poprawek, Mokotów, 696 249 568

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ panią i pana do
utrzymania czystości na osiedlu,
504 226 160

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ  w biurze
rachunkowym na Ursynowie
asystenta księgowego (do
wpisywania danych) w wymiarze
1/2 etatu, tel. 666 66 44 82

AANNTTEENNYY TV SAT.  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 696 269 184

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA,, skutecznie, 
22 642 96 16

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

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 

696 269 184
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907
MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 602 380 218

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

OOKKNNAA, naprawy, serwis, 
787 793 700

RREEMMOONNTTYY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

SSCCHHOODDYY, 787 726 963
SSTTOOLLAARRKKAA, pełny zakres,

naprawy 22 641 54 84; 
601 751 247

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTYYNNKKII, wylewki, piana pur, 

668 327 588

UUSSŁŁUUGGII tapicerskie, 
501 283 986

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

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

DDOOMM OOPPIIEEKKII, Piaseczno, 
601 870 594 
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Co i kto

Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje MMiieecczzyyssłłaaww KKaammiińńsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

2 2  5 4 4  1 2  0 0
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 1 9 1 1 5

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  4 4 3  6 4  0 0
Wydział Obsługi Mieszkańców

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

Urząd Skarbowy 2 2  5 0 2  0 0  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 2 6  6 7  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8

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  
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
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

PPiiąątteekk,, 66 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1111..0000-
1144..0000:: bezpłatne warsztaty dla
seniorów „Po co mi smartfon?”.
Organizator: Krajowy Instytut
Gospodarki Senioralnej. Współ-
finansowane: m.st. Warszawa.

PPiiąątteekk,, 1133 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1199..0000::
Inauguracja Roku Kulturalnego
2019/2020 na Ursynowie. 

Teatr Za Daleki w Domu Sztu-
ki: spektakl „Judy” z Hanną Śle-
szyńską i Piotrem Tołłoczko, na
podst. sztuki Billy’ego Van Zand-
ta „Własność znana jako Judy
Garland”. Tekst polski i reż. Sła-
womir Chwastowski. Bezpłatne
karty wstępu – w Domu Sztu-
ki,11 września, 18.00.*

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
NA INAUGURACJĘ ROKU KUL-
TURALNEGO 2019/2020 NA
URSYNOWIE.

Z TEJ OKAZJI, 13 WRZEŚNIA
O GODZINIE 17:00, W DOMU
KULTURY STOKŁOSY ODBĘDZIE
SIĘ WERNISAŻ WYSTAWY “PRE-
ZENTY I NIE TYLKO”, AUTOR-
STWA URSYNOWSKIEGO MA-
LARZA KONRADA CHOJNOW-
SKIEGO- SMAGOROWICZA.

Zapraszamy Państwa na nie-
zwykły koncert poświęcony
dwóm największym bardom XX
wieku – Włodzimierzowi Wy-
sockiemu i Bułatowi Okudżawie. 

21 września (sobota), godzina
18:00. Bilety 40 zł (przedsprze-
daż)/ 50 zł (w dniu koncertu)
Informacje o koncercie i biletach:
513-207-643

DDzziieellnniiccoowwyy OOśśrrooddeekk 
KKuullttuurryy UUrrssyynnóóww
uull.. KKaajjaakkoowwaa 1122BB 
tteell.. 2222 112255 5566 0022

0077 wwrrzzeeśśnniiaa ww ssoobboottęę oodd ggooddzz..
1111..0000-1155..4455 zapraszamy dzieci i
rodziców na Kiermasz Zajęć - po-
kazowe zajęcia różnych sekcji,
które będą cyklicznie odbywały
się w DOK Ursynów w nadcho-
dzącym roku. Ogromnie zachę-
camy do zapisów. Wśród zna-
nych już zajęć pojawiły się nowe
propozycje takie jak Świat druko-
wania 3D, rękodzieło czy balet.

Na Wycieczkę do przeszłości
„Ulica Alternatywy 4 i inne okolicz-
ności przyrody” zaprosimy wspól-
nie z Januszem Płońskim oraz To-
maszem Bielskim Quartet 7 wrze-
śnia na godz. 18.00. Wstęp wolny.
Autorskie , pełne ciepłego humo-
ru opowieści około-filmowe Janu-
sza Płońskiego przypomną nam
paradoksy i egzotyczne dla nas już
dziś realia świata późnego PRL-u,
który może jeszcze sami pamięta-
my, a na pewno pamiętają je do-
brze nasi rodzice. Towarzyszy mu
doskonały kwartet jazzowy Toma-
sza Bielskiego który przypomni
nam znane tematy filmowe mi-
strza Jerzego “Dudusia” Matusz-
kiewicza - autora muzyki do ta-
kich filmów jak m.in. “Alternatywy
4”, “Czterdziestolatek”, “Janosik”,
“Stawka większa niż życie”.

Tradycyjny cykl imprez inau-
gurujących sezon kulturalny na
Ursynowie rozpoczniemy przed-
stawieniem „Pułkownik Ptak”
Kompanii Teatralnej Mamro  w
sobotę 14 września o godz.
19.00. Wstęp za zaproszeniami.

8 września w niedzielę na
godz. 16.00 zapraszamy na po-
kaz iluzji Franka Jodłowskiego.
Wstęp 10 zł. Franek ma 17 lat,
jest absolwentem gimnazjum nr
91 przy ul. Kajakowej 10.  Iluzją
zajmuje się od dwóch lat. Coraz
częściej występuje na żywo,
gdzie wzbudza ogromny entu-
zjazm wśród odbiorców. 

MMiieejjssccee AAkkttyywwnnoośśccii LLookkaallnneejj:: 
44..0099;; 1111..0099;; 1122..0099 „Moja moc

– moja siła -moje możliwości” bez-
płatna grupa psychoedukacyjna

33..0099;; 55..0099;; 1100..0099 “Moja moc
- moja siła -moje możliwości”
bezpłatna grupa psychoeduka-
cyjna – nastolatki

1122..0099 Jak ujarzmić stres - bez-
płatny krótki trening antystresowy.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

0055..0099,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188..0000 –
Wernisaż pt. ,,NASZ ŚWIAT W
AKWARELI” – Prace klubowi-
czów wykonane pod okiem Ali-
cji KOŚNIEWSKIEJ

1122..0099,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188..0000
„WSPOMNIENIA O KAZIMIE-
RZU GÓRSKIM – LEGENDZIE
FUTBOLU” spotkanie z synem
Dariuszem GÓRSKIM i zapro-
szonymi gośćmi

1199..0099,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188::0000 –
XVI Ogólnopolski Festiwal Retro
im. Mieczysława Fogga – „DAW-
NYCH WSPOMNIEŃ CZAR”
Wspólne śpiewanie piosenek Pro-
wadzenie Wojciech DĄBROWSKI
– dyrektor artystyczny festiwalu.
Wstęp: 10 zł (w ramach odpłatnej
działalności fundacji).

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0055..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
dr Kamilem Kopanią pt. „Sztuka i
architektura wczesnopiastowska”

1100..0099 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem
w cyklu Od Giotta do Tycjana: hi-
storie malarzy, historie obrazów
pt. „Na huśtawce życia: Fragonard”

1122..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
prof. Andrzejem Karpińskim w cy-
klu Walka o hegemonię na mo-
rzach i oceanach od antyku po XX
wiek pt. „Rywalizacja o Morze Sró-
dziemne: Kreteńczycy, Fenicjanie,
Grecy, Rzymianie, Persowie, bi-
twy morskie w starożytności”

PPoocczząątteekk zzaawwsszzee oo 1199::0000.. 

OOggóóllnnooppoollsskkii FFeessttiiwwaall PPiioosseennkkii RReettrroo 
W środę 11 września w Klubie Księgarza (Rynek Starego Mia-

sta 22) o godz. 18 odbędzie się spotkanie autorskie z Ryszardem
Wolańskim (mieszkańcem Ursynowa), na którym zostanie za-
prezentowana jego najnowsza książka Tango milonga czyli co
nam zostało z tamtych lat (wydawnictwo Rebis z Poznania), po-
święcona twórczości czołowego autora piosenek okresu dwudzie-
stolecia międzywojennego Andrzeja Własta. Piosenki z tekstami
Andrzeja Własta zaśpiewa Wojciech Dąbrowski. Impreza jest
organizowana w ramach XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosen-
ki Retro im. Mieczysława Fogga.

BRYDŻ – MAGICZNA GRA
Brydż to gra towarzyska i dyscyplina sportowa. Nie ma żadnych barier wiekowych, zawodowych

czy wynikających z niesprawności, a uczniowie uczęszczający na lekcje brydża osiągają lepsze wy-
niki w nauce niż ich niegrający koleżanki i koledzy. Brydż pomaga zapobiegać rozwojowi choro-
by Alzhaimera wśród seniorów, a kontakty towarzyskie stanowią  antidotum na plagę XXI wieku
jaką jest samotność. To choroba atakująca i młodych i starszych.

W październiku rozpoczynamy bezpłatny kurs brydża - od podstaw, dla początkujących. Zaję-
cia (10 spotkań po 2 godziny, wtorki i czwartki, godz. 9:30 – 11:00) będą się odbywać w sali bry-
dżowej Natolińskiego Ośrodka Kultury, ul. Na Uboczu 3, a cztery turnieje dokształcające - w CSU,
ul. Polinezyjska 10. Słuchacze otrzymają podręczniki.

ZZaajjęęcciiaa zz ppooddssttaaww bbrryyddżżaa::
Gdzie: NOK, ul. Na Uboczu 3 Kiedy: 08.10 godz. 9.30 – inauguracja, 15.10. 17.10, 22.10, 31.10,

05.11, 12.11, 19.11, 21.11; 28.11 – uroczystość wręczenia Certyfikatów Adepta Sztuki Brydżowej, 
TTuurrnniieejjee ddookksszzttaałłccaajjąąccee
Gdzie: CSU, ul. Polinezyjska 10 Kiedy:  10.10, 24.10, 07.11, 14.11 godz. 9:30 – 11:00
Zapisy: telefoniczne: 693 699 731, mail: lubiebrydza@wp.pl lub przed inauguracją
Koordynator Programu: Stanisław Wzorek, Prowadzący i opiekun grup: Karol Kasperkiewicz
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