
Po Dniu Arabskim atrakcją na
Służewcu gonitwa o Puchar
Burmistrza Ursynowa

Czyt. str. 7-10
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M okotów, który po zlikwi-
dowaniu stadionu War-
szawianki i oczekiwanej

likwidacji stadionu Gwardii staje
się pustynią sportową, stracił wła-
śnie w sporcie kolejny punkt za-
czepienia. Młodzieżowy turniej te-
nisowy Bohdana Tomaszewskie-
go, rozgrywany przez 37 lat na
Warszawiance, został przeniesio-
ny na korty Legii. O tej wolcie prze-
sądził nowy dyrektor imprezy, syn
legendarnego sprawozdawcy ra-
diowego, dziennikarza i pisarza –
Tomasz Tomaszewski. Władze te-

nisa europejskiego uznały ubiegło-
roczne wydanie wspomnianych
zawodów za najlepszy turniej w
kategorii kadetów na kontynen-
cie i Legia będzie miała teraz nie-
łatwe zadanie, jeśli chce utrzymać
wysoki poziom. 

Gdy w roku 1968 Wielki Tom
(jak nazywali Bohdana ko-
ledzy z redakcji Polskiego

Radia) zainicjował całe przedsię-
wzięcie na kortach Agrykoli, nikt
nie mógł się spodziewać, że przed tą
imprezą otwiera się tak długa per-
spektywa. Dziś wszakże 91-letni
nestor dziennikarstwa sportowe-
go może mieć satysfakcję, że jego
pomysł nie poszedł na marne.
Przez turniej przewinęły się nie-
mal wszystkie tenisowe talenty Rze-
czypospolitej minionego 40-lecia.
Wystąpili w nim miedzy innymi:
Wojciech Kowalski, Tomasz Iwań-
ski, Marcin Matkowski,  Magda-
lena Grzybowska, a także siostry
Agnieszka i Urszula Radwańskie.
Mamy zatem nader rzadkie połą-

czenie pięknej tradycji, reprezen-
towanej przez Tomaszewskiego se-
niora, z rozwojem jego ukochanej
dyscypliny sportu. 

W ypada przypomnieć, że
sam Tomaszewski był w
latach trzydziestych

ubiegłego wieku jednym z najzdol-
niejszych tenisistów młodego poko-
lenia i zdobył nawet tytuł wicemi-
strza Polski juniorów, reprezentu-
jąc barwy warszawskiej Legii. Na
kortach tego klubu miał honor
grywać jako sparringpartner z sa-
mą Haliną Konopacką, mistrzy-
nią olimpijską w rzucie dyskiem
(Amsterdam 1928), która po za-
kończeniu lekkoatletycznej karie-
ry przemieniła się w tenisistkę, wy-
walczywszy nawet brązowy me-
dal mistrzostw Polski w mikście. 

W osobie przedwojennego
legionisty został utrwa-
lony dawny wzór dżen-

telmena – i na arenie sportowej, i
w życiu codziennym. Jeśli mówi
się dzisiaj, że Warszawa schamia-
ła, to taka opinia bierze się stąd, iż
Bohdanów Tomaszewskich nie
spotyka się na każdym rogu ulicy.
Telewizja Polsat wygrała los na
loterii, zatrudniwszy tego emery-
towanego dziennikarza do ko-
mentowania najważniejszych tur-
niejów tenisowych z Wimbledo-
nem włącznie. Przedwojenna kul-
tura starego mistrza mikrofonu
pasuje zwłaszcza do tej ostatniej
imprezy jak ulał. 

J est pan Bohdan – jak sewr-
ski metr – pewnym wzorcem
doskonałości i może dlate-

go wciąż znajdują się sponsorzy,
wspierający turniej pod jego pa-
tronatem. W efekcie takich dzia-
łań doczekaliśmy się jakby
wskrzeszenia największego pol-
skiego sukcesu tenisowego w okre-
sie przedwojnia, bo Agnieszka Ra-
dwańska została wicemistrzynią
Wimbledonu – powtarzając wy-

czyn Jadwigi Jędrzejowskiej z
1937 roku. – Ten wimbledoński
wielki skok Agnieszki był daleko
większą sportową promocją Polski
niż wszystkie nasze medale olim-
pijskie zdobyte w Londynie – oce-
nia prezes Warszawianki, wielki
miłośnik i propagator tenisa Ry-
szard Fijałkowski. 

W tym miejscu wypada za-
uważyć, że coraz rza-
dziej się zdarza, by spor-

towe sukcesy Polski były jednocze-
śnie sukcesami Warszawy. Bo na-
wet podwójne złoto olimpijskie To-
masza Majewskiego w pchnięciu
kulą i srebro młociarki Anity Wło-
darczyk w rzucie młotem to doko-
nania dwojga sportowców, wy-
szkolonych poza obrębem stolicy.
Nie wychowali się w naszym mie-
ście, jak niegdyś supersprinterka
Irena Kirszenstein-Szewińska i
skoczek wzwyż Jacek Wszoła. Ma-

jewski stawiał pierwsze kroki w
Ciechanowie, zaś Włodarczyków-
na w Rawiczu i Poznaniu.

D awnymi laty bardzo czę-
sto mawialiśmy w War-
szawie, że odbyła się na-

prawdę bombowa impreza spor-
towa. Takie określenie pasowa-
ło do pierwszego meczu lekko-
atletycznego Polska – USA na sta-
dionie Dziesięciolecia albo do te-
nisowego pojedynku Wojciecha
Fibaka z Björnem Borgiem na
kortach Legii. Teraz – mamy wy-
łącznie bombowe wydarzenia
sensu stricto. Właśnie na ulicy
Świętokrzyskiej wydobyto półto-
ratonowy niewybuch z okresu
Powstania Warszawskiego. Groź-
ba eksplozji była tak wielka, że
ewakuowano nie tylko 3000
okolicznych mieszkańców, lecz
także pracowników TVP przy
Placu Powstańców. Ja akurat wo-
lałbym mieć w stolicy bombowe
imprezy niż incydenty.
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„„PPrraawwddzziiwwii ttrrooppiicciieellee””- eekkoollooggiicczznnaa ggrraa nnaa UUrrssyynnoowwiiee
Ekologiczna gra miejska po  ursynowskich parkach odbędzie się 9 września, podczas akcji

„Sprzątanie świata – Polska 2012”. Start gry o godz. 11.00 na skwerze w Parku Moczydełko.
Zapisy drużyn od 27 sierpnia do 6 września na gra@zwalcznude.pl . Gra jest bezpłatna.
Gra jest przewidziana dla 60 drużyn. Każda z drużyn może liczyć od 2 do 6 osób, powyżej 4  ro-

ku życia, przy czym w każdej grupie musi być przynajmniej jedna osoba dorosła. Na zwycięzców
czekają nagrody. Grę organizuje Urząd Dzielnicy Ursynów.

Wszystkie dzieci w wieku 4-10 lat otrzymają nagrody pod warunkiem, że zostaną zgłoszone do gry.
Przed uczestnikami gry bardzo ważna misja poszukiwawcza. Zaginął Adam Wajrak, przyrodnik

i dziennikarz „Gazety Wyborczej”, autor książki pt. „Przewodnik prawdziwych tropicieli”. Od
dziecka zajmuje się on podglądaniem fauny i flory, a od ponad 20 lat robi to zawodowo. Mieszka
w Puszczy Białowieskiej i kontakt z dzikimi zwierzętami to jego codzienność. Gdzie się podział?
Co go spotkało? – na te pytania będą szukali odpowiedzi uczestnicy gry.

Na drużyny, które odnajdą redaktora Wajraka, czeka niespodzianka. Autor będzie podpisywał
książkę “Przewodnik prawdziwych tropicieli. Jesień” w parku przy Kopie Cwila. 

Uczestnicy podzieleni na drużyny 2-6- osobowe rejestrują się w punkcie startowym. Nazwa ich
drużyny zostaje odhaczona na liście uczestników oraz zapisana na karcie gry. Karta gry zostaje prze-
kazana uczestnikom – na niej będą zaznaczane punkty zdobyte w kolejnych konkurencjach. Punk-
ty będą przyznawane przez „punktowych”.
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Pierwszego września 1939 roku wybuchła 2. wojna światowa, największa w historii ludzkości

Rocznica Polskiego Września – cena honoru i zdrady

„„SSąą nnaarrooddyy,, ccoo ww cczzaassaacchh
ooggnniiaa,, wwoojjnnyy,, mmoorruu

WWsszzyyssttkkoo uurraattoowwaałłyy - wwsszzyysstt-
kkoo pprróócczz hhoonnoorruu..

PPoollsskkoo bbiieeddnnaa.. TTwwóójj hhoonnoorr
ppoozzoossttaałł pprrzzyy TToobbiiee,,

TTwwóójj hhoonnoorr,, jjaassnnyy ddiiaammeenntt ww
rręękkaacchh ggłłooddoommoorróóww..””

((„„CCoo nnaamm zzoossttaałłoo”” –– MM.. PPaaww-
lliikkoowwsskkaa-JJaassnnoorrzzeewwsskkaa))

W 1939 roku dobiegało końca
dwudziestolecie niepodległości
Polski. Po długiej niewoli, zna-
czonej krwawymi powstaniami,
obrabowany przez zaborców z
przemysłu, surowców, środków
transportu, kraj o zniszczonej in-
frastrukturze, ogołocony niemal
ze wszystkiego co miało jakąkol-
wiek wartość materialną, leczył
rany po wojnach. Z niemałym tru-
dem dźwigał się z nędzy, upadku
i zacofania gospodarczego. Miał
w tej pracy znaczące sukcesy. 

W tym samym czasie za za-
chodnimi i wschodnimi jego gra-
nicami rosły w potęgę chore,
zbrodnicze ustroje żądne wła-
dzy nad światem. 

Ograniczone zaufanie
Niebezpieczeństwo przeczu-

wał Józef Piłsudski: „Komendant
– zapisał w 1934 roku płk K. Świ-
talski – … oblicza, że dobre sto-
sunki między Polską a Niemcami
mogą trwać jeszcze cztery lata,
ze względu właśnie na przemia-
ny psychiczne, które dokonują
się w narodzie niemieckim. Za
więcej lat Komendant jednak nie
ręczy.” Marszałek nie ufał też
układom z III Rzeszą i Sowieta-
mi: „Mając te dwa pakty siedzi-
my na dwóch stołkach. To nie
może trwać długo. Musimy wie-
dzieć, z którego najpierw spad-
niemy i kiedy.”

Groźba agresji na Polskę sta-
wała się bardzo realna. Przewa-
ga w zaludnieniu i nieporówny-
walne dysproporcje potencjałów
przemysłowych nie budziły naj-
mniejszych wątpliwości, kto zo-
stałby zwycięzcą.

Kłamstwem jest, rozpo-
wszechniane w latach PRL twier-
dzenie, że rząd nie miał świado-
mości sytuacji. Miał – dlatego
zawarto pakty o nieagresji z
Niemcami i Związkiem Sowiec-
kim oraz (co ważne dla historii
wojny) sojusze wojskowe z Fran-
cją i Anglią. Te ostatnie zobowią-
zywały obydwa mocarstwa,
wówczas światowe i kolonialne,
do natychmiastowego uderze-
nia na III Rzeszę, jeśli napadnie
na Rzeczpospolitą. I były to z
pewnością najlepsze pakty mi-
litarne jakie wtedy można było
zawrzeć. Odpowiednio do tych
układów sztab WP opracował
strategię ewentualnej wojny.

Licząc na aliantów i ich potę-
gę minister Beck, jako jedyny po-
lityk w Europie, samotnie i do

końca, paraliżował poczynania
Hitlera. Odrzucając jego żąda-
nia powiedział 5 maja 1939 r. w
Sejmie słowa, które spotkały się
z aplauzem całego społeczeń-
stwa bez względu na przekona-
nia polityczne: „… pokój, jak
prawie wszystkie sprawy tego
świata, ma swoją cenę wysoką,
ale wymierną. My w Polsce nie
znamy pojęcia pokoju za wszel-
ką cenę”. Cztery miesiące póź-
niej miało się okazać, ile kosztu-
je wolność... 

W Moskwie, 23 sierpnia, zo-
stał zawarty niemiecko-sowiec-
ki układ nazwany później pak-
tem Ribbentrop-Mołotow, któ-
rego tajna klauzula wyznaczała
granicę IV rozbioru Polski. Ten
pakt przekonał Hitlera, że ze
wschodu nie grozi mu, przy-
najmniej na razie, niebezpie-
czeństwo i może rozpocząć agre-
sję w porozumieniu z nowym so-
jusznikiem. 

O świcie, 1 września 1939 ro-
ku Niemcy zaatakowały Polskę.
Potężna, najnowocześniejsza ar-
mia Europy runęła z północy, za-
chodu i południa (gdzie razem z
Wermachtem, jako sojusznicy
Niemiec uderzyły na Polskę 3
dywizje słowackie w sile 50 ty-
sięcy żołnierzy) na ledwo okrze-
płe, gospodarczo i narodowo,
państwo. Miała być to wojna bły-
skawiczna. Jednak, mimo prze-
wagi liczebnej (ok. 0,5 mln) w
żołnierzach, pięciokrotnej w
czołgach, dziewięciokrotnej w
samolotach i ogromnej w środ-
kach ogniowych, pierwsze trzy
dni nie przyniosły Wehrmach-
towi spodziewanych sukcesów.
Dopiero 3 września, kiedy nie-
mieckie jednostki pancerne i
zmotoryzowane przełamały
front, rozpoczął się odwrót na
wschód. Zależnie od sytuacji od-
bywał się w sposób chaotyczny
w rozproszeniu i ucieczce, lub
zorganizowany, ale bez wzglę-
du na okoliczności żołnierz pol-
ski stawiał wrogowi twardy opór,
ustępując w zaciętej walce. Do
dnia 13 września Wojsko Polskie
stoczyło 520 większych i mniej-
szych bitew! Nasze armie cofały
się chcąc uniknąć rozbicia i za-
chować zdolność bojową do mo-
mentu, aż sojusznicy rozpoczną
ofensywę na Zachodzie.

Wreszcie – 9 września armia
francuska przekroczyła granicę
niemiecką pod Saarbrücken na
długości ok. 20 km i głębokości
1-2 km. Przez 4 dni pokonała
odległość 8 km i 13 września sta-
nęła przed linią Zygfryda. Aż do
klęski w 1940 roku jej aktyw-
ność ograniczała się do spora-
dycznych starć patroli i rozrzuca-
nia ulotek nad terytorium Nie-
miec. W tych „walkach” poległo
28 francuskich żołnierzy.

W dniu 12 września w Abbe-
ville Najwyższa Rada Wojenna

francusko-brytyjska podjęła de-
cyzję o nieudzieleniu Polsce po-
mocy. Przy czym trzeba podkre-
ślić, że to Francuzi naciskali na
Brytyjczyków, by zajęli takie sta-
nowisko. Była to jawna zdrada i
złamanie zawartych sojuszy. Ja-

koś dziwnie teraz jakoś cicho o
tym w historii obydwu naszych
byłych sprzymierzeńców.

Bitwa pod Kutnem
Marszałek Rydz-Śmigły po-

wiadomiony o sojuszniczych
działaniach, wysyła do gen. Ku-
trzeby rozkaz zaczynający się od
słów: Słońce wschodzi... Na to
hasło, 9 września, cofające się
dotychczas w walkach obron-
nych Armie „Poznań” i „Pomo-
rze”, dokonują nagłego zwrotu i
uderzają z impetem na nieprzy-
jaciela. Niemcy niespodziewa-
nie, po raz pierwszy w tej kam-

panii, poznają w tak wielkiej ska-
li gorycz porażki i grozę panicz-
nego odwrotu. Tak rozpoczęła
się największa (do Stalingradu)
bitwa II wojny światowej, która
zapisze się w historii jako „bitwa
pod Kutnem”. Będzie trwała do

18 września odciążając obronę
stolicy Polski. 

Warszawa już od 8 września
odpierała niemieckie szturmy.
Najcięższe walki toczą się 25 i 26
września. Niemcy przeprowadza-
ją zmasowany atak lotniczy,
ostrzał artyleryjski i rzucają do
natarcia kolejne dywizje. W sto-
sunku do zaangażowanych i środ-
ków sił osiągają nikłe rezultaty.
Warszawa broni się, ale warunki
życia w mieście są straszne:
„Wszystkie ocalałe schrony i ko-
ścioły są przepełnione rannymi.
Brak szpitali, brak pomocy sani-
tarnej, opatrunków, leków. (...)

wśród ludności cywilnej jest oko-
ło 60 tysięcy rannych, rozmiesz-
czonych w okropnych warunkach
sanitarnych. Tysiące zagrzeba-
nych żywcem. Miasto płonie.” To
fragment wspomnień dowódcy
obrony Warszawy gen. Rómmla.
Kapitulacja stolicy nastąpiła 28
września. Następnego dnia zwie-
dzał ją szef wywiadu SS Schellen-
berg: „Nasz (...) pobyt w stolicy
Polski wywarł na mnie jedno z
najgłębszych i najbardziej przy-
krych wrażeń, jakie wyniosłem z
tej wojny. Byłem wstrząśnięty wi-
dząc co zostało z tego pięknego
miasta, które znałem – zrujnowa-
ne i spalone domy, głodujący i po-
sępni ludzie. (...)” – napisał w pa-
miętniku.

Najazd Sowietów
Wobec napaści Związku So-

wieckiego dalsza walka straciła
sens. W nocy 17/18 wrześnie rząd
polski i Wódz Naczelny przekro-
czyli granicę z Rumunią udając
się na emigrację (zgodnie z zapi-
sem konstytucyjnym). 28 wrze-
śnia nastąpiła kapitulacja Warsza-
wy, 29 – Modlina, 2 października
poddali się obrońcy Helu. Fina-
łem kampanii są zwycięskie boje
Samodzielnej Grupy Operacyjnej
„Polesie” pod dowództwem gen
Kleeberga. Najpierw z Sowieta-
mi, i później 5 października z
Niemcami pod Kockiem. To ostat-
nia bitwa tej wojny. Szóstego za-
przestano walk. 

Formalnie wojna z Polską
trwała 36 dni. Trwałaby dłużej,
lecz 17 września 6 armii sowiec-
kich uderzyło na tyły cofających
się Polaków, a Czerwona Flota
Powietrzna zaatakowała lotni-
ska polowe pod Dubnem, Łuc-
kiem i Kowlem. Ale to już odręb-
ny temat.

Rozbicie znacznie słabszej ar-
mii polskiej kosztowało Niem-
ców tyle samo wysiłku i zużycia
środków bojowych, co pokona-
nie koalicji armii czterech
państw: Francji, Anglii, Belgii i
Holandii.

Klęska militarna, o którą ob-
winiano przez dziesięciolecia
rząd II Rzeczpospolitej, była
nieunikniona. Zakładał ją nie
tylko Hitler, ale też politycy naj-
większych mocarstw: Anglii i
Francji. Wiedzieli o przygoto-
waniach Niemiec do wojny
ofensywnej i organizowali... de-
fensywną. Cynicznie zawierali
układy z Polską wiedząc, że nie
będą się z nich wywiązywać.
Francuzi mieli ogromną prze-
wagę nad wojskami niemiecki-
mi na zachodniej granicy, po-
nieważ front polski angażował
80% niemieckich sił lądowych
i 60% lotnictwa. Gen. de Gaul-
le wspomina: „Gdy (...) rząd
francuski (...) zdecydował się
przystąpić do wojny już rozpo-
czętej w Polsce nie miałem naj-
mniejszych iluzji, że (...) nie bę-

dziemy bić się naprawdę. Jako
dowódca czołgów V armii w Al-
zacji bez zdziwienia obserwo-
wałem nasze zmobilizowane
wojska stojące bezczynnie, pod-
czas gdy Polskę miażdżyły w
ciągu dwóch tygodni dywizje
pancerne i eskadry lotnicze.”
Tu należy zaznaczyć, że czołgi
francuskie były lepsze od nie-
mieckich.

Straty Niemców wyniosły: 17
106 zabitych, 36 995 rannych,
486 zaginionych, 993 czołgi i sa-
mochody pancerne, 11 000 po-
jazdów mechanicznych, 564 sa-
moloty, 370 dział, 14 620 kara-
binów i pistoletów.

Straty Polaków: 66 tys. zabi-
tych, 133 700 rannych, 694 tys.
jeńców wojennych. 

Straty sowieckie to: 1475 zabi-
tych i zaginionych, 2383 rannych. 

Statystycznie w sprzęcie i ma-
teriałach wojennych Niemcy po-
nieśli dotkliwą porażkę: czołgi i
samochody pancerne to 30% sta-
nu posiadania, samoloty 32% ca-
łości Luftwaffe. Zużyto większość
amunicji, niemal wszystkie bom-
by lotnicze i zapas paliw. 

Po wojnie z Polską Wehr-
macht musiał uzupełnić straty
niemal przez rok i nie był w sta-
nie prowadzić operacji zaczep-
nych. Wierny sojusznik Stalin
dostarczając w obfitości mate-
riałów strategicznych i pędnych
pomógł Niemcom w „zalecza-
niu ran” po kampanii w Polsce i
w ten sposób przygotował ich do
kampanii francuskiej. 

Bierni alianci
W 1939 roku alianci mieli

szansę jak 5:1. Gdyby wtedy
uderzyli całą potęgą, może nie
doszłoby do IV rozbioru Polski,
gdyż Stalin (mimo, iż Hitler go
„poganiał”) czekał do 17 wrze-
śnia. Tego uderzenia z Zachodu,
najbardziej obawiali się niemiec-
cy generałowie. Przyznał to ofi-
cjalnie w czasie procesu norym-
berskiego generał Jodl: „Do roku
1939 byliśmy oczywiście w sta-
nie sami rozbić Polskę. Ale nigdy
– ani w roku 1938, ani w 1939 –
nie zdołalibyśmy naprawdę
sprostać skoncentrowanemu
wspólnemu atakowi tych państw
(Anglii, Francji i Polski). I jeśli
nie doznaliśmy klęski już w roku
1939, należy to przypisać jedynie
faktowi, że podczas kampanii
polskiej około 110 dywizji fran-
cuskich i brytyjskich pozostało
kompletnie biernych wobec 23
dywizji niemieckich.” 

Niestety takiej akcji nie było.
Ale to już nie jest wina ani Rzecz-
pospolitej, ani polskiego żołnie-
rza, którego heroiczny bój z po-
tężnymi, nieludzkimi totalitary-
zmami zasługuje na najwyższe
uznanie.

KKoonniieecc cczz.. 11.. KKoonnttyynnuuaaccjjaa ww
nnaassttęęppnnyymm nnuummeerrzzee PPAASSSSYY..

J e r z y  R .  B o j a r s k i
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50% zaawansowania budowy i 50% zaawansowania sprzedaży

Od czego zależy sukces
sprzedaży mieszkań w no-
wobudowanym osiedlu w
trudnych czasach, kiedy to
oferty banków hipotecznych
zmianują się co miesiąc?

Na Ursynowie, w ostatniej linii
zabudowy od Skarpy Ursynow-
skiej przy terenach SGGW reali-
zowany jest projekt deweloper-
ski osiedle Wzgórze Słowików.
Na dzień dzisiejszy przekroczy-
liśmy 50% jeśli chodzi o stan ro-
bót budowlanych. Mamy także
sprzede 50% mieszkań, co na
ten trudny okres jest wielkim
sukcesem. – mówi Iwona Kur-
kus z salonu sprzedaży Wzgó-
rza Słowików.

Co zatem wpływa, że mimo
tak trudnych czasów projekt
mieszkania sprzedają tak do-
brze? Jak mawia nasz prezes –
sukces rodzi sukces. Pierwszym
sukcesem był wybór lokalizacji
działki – mówi Monika Kraińska
z salonu sprzedaży. Miejsce osie-
dla jest wyjątkowe ponieważ na
Ursynowie brakuje już tak ładnie
położonych działek budowla-
nych. A tu popatrzymy w jedną
stronę i mamy ścianę lasu z re-
zerwatem przyrody i ciszę. Skie-
rujemy wzrok w drugą stronę i
mamy tętniącą życiem dzielni-
cę. Możemy swobodnie korzy-
stać z bogatej infrastruktury
dzielnicy. A Ursynów, każdy wie,
jest miastem w mieście, można
tu załatwić większość spraw. Ko-
munikacja z jest także bardzo
dogodna, bo przystanek auto-
busowy jest nieopodal, a stacja
metra znajduje się niedaleko.
Miejsce do życia i wypoczynku.
Dlatego też postawiliśmy na
pierwszym planie lokalizację po-
nieważ miejsce, w którym chcie-
libyśmy zamieszkać to rzecz naj-
ważniejsza. Oczywiście cena jest
także istotna – dodaje Pani Mo-
nika, nasze ceny zaczynają się
od 8.200 zł/m2.

Lokalizacja pozytywnie wpły-
nęła na wielkość osiedla i kształt
brył budynków. To bardzo ka-
meralne osiedle, składa się tylko
z dwóch niskich budynków. Wi-
dać już, że bryła nie ma do koń-
ca typowych kształtów bloków,
jest w wielu miejscach ścięta i
mocno przeszklona. Nadało to
budynkom miłej dla oka lekko-
ści i nowoczesności. Nawiąza-
niem do położenia osiedla tuż
przy rezerwacje są elementy
drewna i naturalnego kamienia
na elewacji i na ogrodzeniu.
Wnętrza klatek schodowych bę-

dą w jasnych kolorach przeła-
manych ciemnym drewnem, do-
świetlonych naturalnym świa-
tłem z dużych okien na klatkach
schodowych. 

Osiedle graniczy z rezerwa-
tem przyrody Skarpa Ursynow-
ska, ale tuż przed nim mieszkań-

cy będą mieli własne miejsce do
wypoczynku i relaksu. Tutaj ro-
ślinność w swym charakterze bę-
dzie także łagodnie kompono-
wać się z najbliższym otocze-
niem dzikiej zieleni. Na tym tere-
nie oprócz miejsca do zabawy
dla dzieci przewidzieliśmy miej-
sce do spotkań w szerszym gro-
nie w altanie grillowej – mówi
Iwona Kurkus. 

Zgranie się dwóch parame-
trów – lokalizacji na Ursynowie
z dobrą komunikacją i ciszą
oraz spokojnej architektury i

funkcjonalnie zaprojektowa-
nych mieszkań mocno wpłynę-
ło na sukces sprzedażowy. W
tym momencie mamy już 50%
sprzedanych mieszkań – prze-
kazuje p. Monika, więc Ci, któ-
rzy myślą o zamieszkaniu w tej
wyjątkowej lokalizacji, niech

przyjdą do nas zapoznać się z
ofertę i koncepcją osiedla. 

W tę sobotę tj. 1 września na
Wzgórzu Słowików przy salonie
sprzedaży organizowany będzie
dzień otwarty pod hasłem: Wie-
cha – Świętuj z nami półmetek
budowy! Impreza ma rozpocząć
się o godzinie 10 i trwać do 14. W
programie przewidziano moc
atrakcji dla dorosłych i dla dzie-
ci. Dla zainteresowanych zaku-
pem mieszkania przygotowano
prezentację koncepcji projektu
oraz prezentację mieszkań 2-, 3-

, 4- i 6-pokojowych. Będzie moż-
liwość zwiedzenia budowy. Do
dyspozycji klientów będą także
doradcy kredytowi i projektant
wnętrz. Dla odważnych będzie
możliwość podziwiania lokali-
zacji osiedla z wysokości 30 m.
Mniej odważni będą mogli obej-

rzeć film nakręcony z dźwigu
budowlanego.

Dzieci są również mile widzia-
ne – mówi pani Iwona. Będą mo-
gły pozostać pod opieką wykwa-
lifikowanych pań ze Żłobka Łącz-
ka Bączka i bawić się do woli na
dmuchanej zjeżdżalni, w basenie
z piłeczkami, malować buzie,
jeździć na kucykach.

To wydarzenie na Wzgórzu
Słowików na Ursynowie skiero-
wane jest do osób, które szukają
dla siebie mieszkania w wyjątko-
wym miejscu, ale też będzie to do-

skonała okazja do tego aby nasi
przyszli mieszkańcy mogli się te-
go dnia poznać – mówi p. Monika.

Miłą atmosferę zapewni także
oprawa muzyczna Radia Kolor,
które przeniesie się tego dnia ze
studiem na warszawski Ursynów
do salonu sprzedaży Wzgórza

Słowików. Stąd nadawane będą
relacje na żywo z naszej imprezy
– dodaje p. Iwona.

Wiecha na Wzgórzu Słowi-
ków podczas dnia otwartego za-
powiada się ciekawie, serdecznie
zapraszamy.

1 września, sobota, g. 10-14,
teren przy salonie sprzedaży –
przyjdź i Ty, a może Wzgórze
Słowików stanie także Twoim
Wzgórzem!

WWiięęcceejj iinnffoorrmmaaccjjii:: 
2222 554400 77 554400
wwwwww..wwzzggoorrzzeesslloowwiikkooww..ppll..
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Impreza pod hasłem „Je-
den Ślad, Jedna Droga,
Jedno Życie” ma charak-
ter pikniku motocyklowe-
go, a jej celem jest szcze-
gólny nacisk na bezpie-
czeństwo kierowców jed-
nośladów oraz wszystkich
pozostałych użytkowni-
ków naszych dróg. 

Data 1 września to idealny ter-
min do zorganizowania takiego
właśnie projektu. Jest to czas roz-
poczęcia nauki w szkołach i w
związku z tym wzmożonego ru-
chu na drogach, szczególnie w
skupiskach miejskich. 

Akcja ma na celu promocję
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go i konieczność uczenia się
udzielania pierwszej pomocy. 

Przewidywany czas trwania
imprezy to godz. 11-22. Planuje-
my m. in.: konkursy z nagrodami
dla najmłodszych, konkursy dla
motocyklistów i ich towarzyszek,
konkursy dla wszystkich z wielo-
ma atrakcyjnymi nagrodami. 

Po oficjalnym otwarciu impre-
zy odbędzie się parada motocy-
kli, następnie pokazy stuntu mo-
tocyklowego, pokazy jazdy fre-

estyle, pokazy trialu na specjal-
nie ustawionym torze przeszkód,
liczne wystawy o tematyce mo-
tocyklowej, wystawy sprzętu po-
prawiającego bezpieczeństwo
motocyklisty, wiele atrakcji dla
dzieci małych i dużych, zorga-
nizowanych przez firmę Adven-
ture Quad. Przewidujemy rów-
nież pogadanki ze znanymi oso-
bami o charakterze edukacyj-
nym. Atrakcją będą również wy-
stępy grup tanecznych oraz wo-
kalnych lokalnych domów kultu-
ry. Zwieńczeniem imprezy będą
koncerty znanych kapel rocko-
wych oraz gwiazdy wieczoru.

Wszyscy zdajemy sobie spra-
wę, że bezpieczeństwo na dro-
gach jest celem nadrzędnym,
zwłaszcza w czasie rozpoczęcia
roku szkolnego. Chcemy, aby 1
września mogły spędzić w miłej
atmosferze całe rodziny ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dzieci.

Szczegółowy plan imprezy
plenerowej 

„Jeden Ślad, Jedna Droga,
Jedno Życie”

Ursynów 1.09.2012 r.
1111..0000 – Powitanie

1111..3300 – Rozpoczęcie parady
motocykli ulicami Gminy Ursy-
nów (w załączeniu trasa prze-
jazdu)

1111..3300 – W czasie parady –
konkurencje z nagrodami dla
najmłodszych

1122..3300 – Pokaz ratownictwa
drogowego (Straż Pożarna)

1133..3300 – Występy dziecięcych
grup tanecznych

1144..0000 – Pokaz ratownictwa
medycznego

1144..3300 – Pokaz stuntu motocy-
klowego

1155..1155 – Konkurencje dla mo-
tocyklistów

- jazda wolna
- wyścig na 1/8 mili (inaczej)
1166..3300 – Pokaz trialu na specjal-

nie ustawionym torze przeszkód
1177..3300 – Występy młodzieżo-

wych grup tanecznych
1188..0000 – Rozpoczęcie koncertów
2200..0000 – Podsumowanie oraz

wręczanie nagród
2200..3300 – Występ gwiazdy wie-

czoru

TTrraassaa pprrzzeejjaazzdduu:: aall.. KKEENN 6611,,
uull.. WWąąwwoozzoowwaa,, uull.. RRoossoołłaa,, uull..
CCiisszzeewwsskkiieeggoo,, uull.. KKEENN 6611..

„Jeden Ślad, Jedna Droga, Jedno Życie”

Plan imprezy plenerowej - Ursynów 1.09.2012 r.

Nowy katalog, 
nowe wnętrze

W Łodzi, stolicy polskiego włókiennictwa odbyła się oficjal-
na prezentacja nowego Katalogu IKEA 2013 zatytułowanego „W
nowym wystroju, w lepszym nastroju”. W tym roku tematem
przewodnim są tekstylia, dzięki którym możemy w prosty i
niedrogi sposób zmienić wystrój naszego domu. Polacy kocha-
ją swój dom, jako najważniejsze miejsce na świecie. Kontynu-
ując kierunek „Ty tu urządzisz”, IKEA chce im nadal dodawać
odwagi do zmiany wystroju wnętrza, który wpływa na nastrój
i jakość życia. Dystrybucja katalogu do 4,7 miliona polskich do-
mów rozpoczęła się w poniedziałek, 20 sierpnia 2012 roku. Do-
datkowo, dzięki specjalnej aplikacji na smartfon i tablet, użyt-
kownicy będą mieli dostęp do interaktywnych materiałów, do-
starczających dodatkowych porad i inspiracji z zakresu zmia-
ny wystroju wnętrza.

IKEA wierzy, że warunki, w jakich ludzie żyją w swoich do-
mach, wpływają na ich codzienne samopoczucie. Dlatego też
zmiana i odświeżenie wystroju wnętrza może sprawić, że po-
czują się lepiej, a jakość ich życia ulegnie znacznej poprawie.
IKEA pragnie więc pokazać, jak zmienić wystrój domu, wyko-
rzystując proste i sprytne rozwiązania, które nie wymagają
wysokich nakładów, i na które może sobie pozwolić wiele osób.
Jednymi z najlepszych produktów, z pomocą których możemy
łatwo i niedrogo zmienić oblicze naszego mieszkania, są teksty-
lia. Dzięki nim nie musimy wcale pozbywać się naszych ulubio-
nych mebli, ale możemy nadać im zupełnie nowy wygląd, ubie-
rając je w tkaniny. Tekstylia sprawiają też, że nasze życie jest wy-
godniejsze, bardziej przytulne, kolorowe i wesołe. W nowym Ka-
talogu IKEA 2013 znajduje się wiele ciekawych propozycji
zmian wystroju domu przy użyciu tekstyliów, które z pewno-
ścią okażą się inspirujące. Warto dodać, że tekstylia to nie tyl-
ko same tkaniny, ale też wiele gotowych produktów, jak np. po-
duszki, narzuty czy pledy.

„Tekstylia to wyjątkowe produkty, które ogrywają ogromną
rolę w naszym codziennym życiu. Nadają mu miękkości i kolo-
rów oraz umożliwiają dokonywanie prostych i szybkich zmian
w domu, kiedy tylko mamy na to ochotę. W tym roku chcemy
więc zachęcić Polaków do zabawy tekstyliami, oferując im ca-
łe mnóstwo wielobarwnych tkanin, przygotowanych z różnych
włókien, charakteryzujących się bogatym wzornictwem i, co
bardzo ważne, w przystępnych cenach. Jestem przekonana,
że każdy znajdzie w naszym asortymencie coś dla siebie, co pa-
suje do jego gustu i osobowości oraz, że będziemy mogli zain-
spirować ludzi do dokonywania kreatywnych zmian wystroju
domu, by lepiej się im żyło na co dzień” – powiedziała Petra Färe,
IKEA Deputy Retail Manager.

a r
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Festiwal Konia Arabskiego był niezwykle udany, a relacjonowała go rekordowa liczba mediów

Wywiad z Larą Sawayą, dyrektorką Światowego Festiwalu Konia Arabskiego

108 amazonek siadło na koń, żeby się ścigać

Na Służewcu powiało wreszcie wielkim światem
Nagroda Europy, gonitwa
włączona od trzech lat do
światowego festiwalu ko-
nia arabskiego im. Szejka
Zayeda Bin Sultana Al Na-
hyna, założyciela Zjedno-
czonych Emiratów Arab-
skich, padła łupem fran-
cuskiego ogiera Ameretto
(nr 9), dosiadanego przez
włoskiego dżokeja Mauro
Manueddu. 

Wyścig (2600 m) nie był ro-
zegrany w tak szaleńczym
tempie jak ten przed rokiem,
dlatego trenowane na Słu-
żewcu rosyjskie ogiery Do-
statok i Nonet włączyły się
do końcowej rozgrywki.
Dostatok prowadził w dy-
stansie, ale w połowie
ostatniej prostej musiał ska-
pitulować przed atakiem
Ameretto, który wygrał o
jedną długość. Trzeci na ce-
lowniku był Nonet, a czwarty
jeden z faworytów, holender-
skiej hodowli Poulain Kossack.
Trzeci gość z Zachodu ogier Djar-
dokan nie odegrał w wyścigu
żadnej roli. Dzięki wygranej
Ameretto jego właścicielka, pani
Manuela Scharfenberg poza na-
grodą główną w wysokości 48
tys. zł powiększyła swoje konto
bankowe dodatkowo o 30 tys.
euro. Tyle bowiem wynosił bo-
nus za wygranie klasyfikacji ge-
neralnej w festiwalu szejka. Cie-

kawostką może być to, że Ama-
retto został zgłoszony do Na-
grody Europy w termi-
nie dodatkowym. 

Zwycięskie-
go ogiera

dekoro-
wali na pa-
doku ambasa-
dor Zjednoczonych
Emiratów Arabskich w
Polsce, Jego Ekscelencja Asim
Mirza Al Ramah oraz pani Lara

Sawaya, dyrektorka światowe-
go festiwalu konia arabskie-

go. Pomysłodawcą i
sponsorem festi-

walu jest wi-
cepremier

rządu Abu
Dhabi szejk

Mansoor bin Zayed
Al Nahyan, 

Po raz pierwszy w Polsce roze-
grana została gonitwa z cyklu

H.H. Sheikha Fatima Bint Mu-
barak Ladies World Champion-
ship (IFAHR). Patronką tego
rozgrywanego na całym świecie
wyścigu jest Sheikha Fatima,
matka szejka Mansoora. W goni-
twie wzięło udział 12 koni do-
siadanych przez 10 amazonek z
zagranicy i dwie reprezentantki
Polski - Magdę Szablę oraz Darię
Panczew. Wygrał jak chciał tre-
nowany przez Janusza Kozłow-

skiego ogier Celtik pod szwaj-
carską amazonką Katją Mar-
kwalder. Druga na celowni-
ku zameldowała się nieli-
czona klacz Ganima dosia-
dana przez Magdę Szablę.
Za porządek Celtik - Gani-
ma totalizator zapłacił za
3-złotowy bilet aż 266,80
zł. Dzień Arabski na Słu-
żewcu był imprezą udaną

tak pod względem sporto-
wym, jak i organizacyjnym.

Goście ze ZEA, którzy są by-
walcami wszystkich najważniej-

szych torów wyścigowych na
świecie, nie szczędzili pracow-
nikom Totalizatora Sportowego
z Oddziału Służewiec Wyścigi
Konne, organizatorom mityngu,
pochwał. Dzięki takim między-
narodowym zawodom o służe-
wieckim torze zaczyna być gło-
śno w wyścigowym światku, a
to jest dobry prognostyk na przy-
szłość. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

DDoommyyśśllaamm ssiięę,, żżee jjeesstt ppaannii wwyy-
jjąąttkkoowwąą mmiiłłoośśnniicczzkkąą kkoonnii ii wwyy-
śścciiggóóww kkoonnnnyycchh......

To oczywiste, chociaż sama
nigdy się nie ścigałam, preferu-
jąc raczej skoki przez przeszkody.

CCzzyy ccaałłee ppaannii żżyycciiee zzwwiiąązzaannee
jjeesstt zzee śśrrooddoowwiisskkiieemm kkoońńsskkiimm??

Niezupełnie. Pochodzę z Li-
banu, jakkolwiek od lat wielu
pozostaję mieszkanką Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich.
Jestem ogromnie wdzięczna
wielkiemu promotorowi konia
arabskiego, szejkowi Mansooro-
wi Bin Zayedowi Al Nahyanowi
za mianowanie mnie dyrekto-
rem Festiwalu. To zajęcie stano-
wi moją pasję. A nie mniejszą
wdzięczność żywię wobec Jej
Wysokości Matki Szejka, która
promuje gonitwy z udziałem
amazonek. 

PPiieerrwwsszzaa ttaakkaa ggoonniittwwaa ww WWaarr-
sszzaawwiiee ttoo zznnaakkoommiittaa rreekkllaammaa ii
ddllaa ttoorruu ssłłuużżeewwiieecckkiieeggoo,, ii ccaałłeeggoo
mmiiaassttaa......

Trafił pan w sedno. W skali
świata organizujemy 64 takie
gonitwy, a sygnał telewizyjny z
każdej z nich stacja w Abu Zabi
rozprowadza do ponad trzystu
podobnych stacji w skali świa-
towej. Nasze imprezy zyskują
przez to wymiar globalny. Goni-
twa na Służewcu to jedna z ostat-
nich w tym sezonie. Po niej zo-
staną jeszcze rozegrane biegi w
Niemczech, Holandii i Francji, a
na koniec wielki finał w Abu Za-
bi, stolicy Zjednoczonych Emi-
ratów Arabskich. W całym cyklu
bierze udział 108 amazonek. W
wielkim finale pojedzie ich dzie-
więć oraz trzy z dzikimi kartami.
Każdy wyścig jest punktowany.
Zwyciężczyni wielkiego finału
zdobędzie 50 000 euro, ale nie
dla siebie, tylko dla swojego klu-
bu, bo chcemy tym sposobem
popularyzować jeździectwo
wśród kobiet. Wielki finał będzie
obsługiwać aż tysiąc przedsta-
wicieli mediów, również z Polski,

bo transmisję przewiduje mię-
dzy innymi TVP. 

ŚŚwwiięęttoo KKoonniiaa AArraabbsskkiieeggoo nnaa
SSłłuużżeewwccuu nniiee oobbyyłłoo ssiięę bbeezz
uuddzziiaałłuu uurroocczzyycchh sstteewwaarrddeessss llii-
nniiii lloottnniicczzyycchh FFllyy EEmmiirraatteess......

Nie ma w tym nic dziwnego,
ponieważ tymi liniami podró-
żują wszyscy uczestnicy Festi-
walu. 

CCzzyy mmoożżee ppaannii ppoowwiieeddzziieećć,,
ddllaacczzeeggoo ddoo lliissttyy kkrraajjóóww,, ww kkttóó-
rryycchh rroozzggrryywwaa ssiięę ggoonniittwwyy kkoonnii
cczzyysstteejj kkrrwwii aarraabbsskkiieejj,, aa ww sszzcczzee-
ggóóllnnoośśccii ttee zz uuddzziiaałłeemm aammaazzoo-
nneekk,, ddoołłąącczzoonnoo rróówwnniieeżż PPoollsskkęę??

Powodów łatwo się domyślić.
Po prostu u was hodowla konia
arabskiego jest rozwinięta na
bardzo szeroką skalę, zaś aukcja
w Janowie Podlaskim bije re-
kordy powodzenia. Zjednoczo-
ne Emiraty Arabskie zacieśniają
współpracę z Polską na najróż-
niejszych polach. A gonitwy
konne są polem wyjątkowo
wdzięcznym. Podobnie jak Mat-

ka Narodu – Jej Wysokość She-
ikha Fatima bint Mubarak oraz
ambasador Zjednoczonych Emi-
ratów Arabskich w Polsce, Jego
Ekscelencja Asim Mirza Al Rah-
mah, jestem przekonana, że
współpraca obu krajów w tej
dziedzinie będzie się bardzo dy-
namicznie rozwijać. 

WWiicceepprreemmiieerr ZZjjeeddnnoocczzoonnyycchh
EEmmiirraattóóww AArraabbsskkiicchh,, sszzeejjkk
MMaannssoooorr bbiinn ZZaayyeedd AAll NNaahhyyaann,,
jjeesstt śśwwiieettnnyymm pprroommoottoorreemm nniiee
ttyyllkkoo ssppoorrttóóww kkoońńsskkiicchh,, bboo
pprrzzeecciieeżż zzoossttaałł wwłłaaśścciicciieelleemm aann-
ggiieellsskkiieeggoo kklluubbuu ppiiłłkkaarrsskkiieeggoo
MMaanncchheesstteerr CCiittyy.. MMaammyy cciicchhąą
nnaaddzziieejjęę,, żżee mmoożżee kkiieeddyyśś zzaaiinn-
tteerreessuujjee ssiięę ttaakkżżee LLeeggiiąą WWaarr-
sszzaawwaa......

Sama jestem wielkim kibicem
futbolu i mogę wam życzyć z ca-
łego serca, żeby taki zaszczyt ze
strony Jego Wysokości spotkał
którykolwiek z polskich klubów.

D z i ę k u j ę  z a  r o z m o w ę  
M A C I E J  P E T R U C Z E N K O

FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI FOTO LECH KOWALSKI
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Rozmowa z Piotrem Guziałem, burmistrzem dzielnicy Ursynów

Zapraszam na piknik wyścigowy
SSkkąądd nnaaggłłyy ppoommyyssłł uurrzząąddzzee-

nniiaa ppiikknniikkuu ddllaa uurrssyynnoowwiiaann wwłłaa-
śśnniiee nnaa ttoorrzzee wwyyśścciiggóóww kkoonnnnyycchh??

Kto powiedział, że nagły? Wca-
le nie nagły. Jest to zobowiązanie
datujące się jeszcze z poprzed-
niej kadencji rady dzielnicy Ursy-
nów, kiedy byłem w opozycji.
Wspólnie z kilkoma kolegami i
koleżankami podnosiliśmy wie-
lokrotnie, że zabytkowy służe-
wiecki hipodrom – perła między-
wojennej architektury – leży w
granicach administracyjnych Ur-
synowa, więc jego związki z tą
dzielnicą powinny być czymś na-
turalnym. Efektem naszych dzia-
łań była m.in. specjalna sesja ur-
synowskiej rady poświęcona wy-
łącznie związkom Służewca z
dzielnicą oraz przyszłości torów.
Jako burmistrz postanowiłem
nawiązać do pięknych tradycji
zabytkowego toru i urządzać tam
rokrocznie rodzinny piknik dla
mieszkańców dzielnicy. Być mo-
że w ten sposób, promując hipo-
drom, nawiążemy do lat powo-
jennych, kiedy na Służewcu by-
wało w dzień wyścigowy kilkana-
ście tysięcy widzów, a podczas
Derby i Wielkiej Warszawskiej
nawet kilkadziesiąt. Stałymi by-
walcami byli znani aktorzy, re-
żyserzy, sportowcy, ludzie nauki,
literaci, a Joanna Chmielewska
miała lożę na trybunie głównej i
opisywała tory w swoich krymi-
nałach. Promując Służewiec Ur-
synów promuje sam siebie, dążąc
wspólnie z organizatorem go-
nitw i dzierżawcą obiektu Totali-
zatorem Sportowym do uczynie-
nia hipodromu letnim salonem
stolicy.

UUddaa ssiięę??
Jeśli będziemy promować to

miejsce, uda się z pewnością. To

nasze miejsce, ursynowskie.
Obecni ostatnio na torze szejko-
wie ze Zjednoczonych Emiratów
Arabskich uznali Służewiec za je-
den z najpiękniejszych torów wy-
ścigowych nie tylko w skali Euro-
py, ale także świata. Z tego wła-
śnie powodu wpisali nasz tor w
cykl światowego festiwalu konia
arabskiego, imprezy sportowej o
wymiarze globalnym. My, ursy-
nowianie, powinniśmy być dum-
ni, że mamy u siebie tak wspa-
niały obiekt i dbać o jego wizeru-
nek. Uważam, że władze dziel-
nicy mają wręcz obowiązek prze-
konania zarządcy torów, aby bar-
dziej otworzył się na Ursynów. 

TTyymm bbaarrddzziieejj,, żżee MMookkoottóóww,,
nniiee mmaajjąąccyy tteerryyttoorriiaallnniiee nniicc
wwssppóóllnneeggoo zz ttoorraammii nnaa SSłłuużżeeww-
ccuu,, mmaa oodd llaatt sswwoojjąą wwaażżnnąą ggoonnii-
ttwwęę......

Właśnie. Mokotów patronuje
jednej z najważniejszych gonitw
dla dwulatków, która wyłania
zimowego kandydata na Derby,
a Ursynów, na terenie którego
wyścigi są zlokalizowane, stoi
od lat z boku. Uznałem, że taki
stan rzeczy nie powinien dalej
trwać. 

OObbssttaawwii ppaann ggoonniittwwęę DDaakkoo-
ttyy,, kkttóórreejj ppaann ppaattrroonnuujjee??

Oczywiście, że tak, ale sym-
bolicznie. Tak dla podniesienia
poziomu adrenaliny. Nawet kon-
serwatywna królowa Elżbieta II,
która rokrocznie bywa w Epsom
na angielskich Derby, obstawia
symbolicznie wynik gonitwy za
jednego funta. 

MMaamm ppaann jjuużż jjaakkiiśś ttyypp??
Lubię wyścigi konne, ale nie

jestem jakimś ich wielkim fa-
nem i niespecjalnie znam się na
koniach. Mówiąc “wyścigi”,
mam raczej na myśli ten wspa-

niały zabytkowy obiekt, który
na kilkanaście lat zniknął z ho-
ryzontu. Jego reaktywacja to
bardzo dobry pomysł. Co do
moich typów w gonitwie Dako-

ty, to zrobię tak: wybiorę sobie
na padoku ze dwa konie i za-
gram je. Nie potrafię czytać pro-
gramu wyścigowego. 

PPrrooggrraamm wwyyśścciiggoowwyy ttoo jjeeddnnoo,,
aa pprrooggrraamm nniieeddzziieellnneeggoo ppiikknnii-
kkuu ttoo ddrruuggiiee......

Zaczynamy o godzinie 10.00
biegiem „Wielka Ursynowska”
na dystansie 5 km, w którym
weźmie udział 600 zawodników.
Rozegrany on zostanie na tra-

wiastym torze, na którym ściga-
ją się konie. Ostatni raz wpusz-
czono tam ludzi w 1987 r. pod-
czas przełajowych mistrzostw
świata, więc będzie to naprawdę
rzadka okazja poznania toru od
wewnątrz. Mamy kompletną li-

stę uczestników, ale nie wszyscy
wnieśli wpisowe, więc może bę-
dzie można wpisać się na listę
jeszcze w niedzielę. Wpisowe to
10 zł od osoby. Zebrana kwota
zostanie przekazana fundacji Pe-
gasus, która od lat działa w obro-
nie i na rzecz koni, także tych z
różnych powodów przeznaczo-
nych do zgładzenia. Poza tym
mnóstwo atrakcji sportowych,
rozrywkowych i rekreacyjnych,
m.in. miasteczko indiańskie, po-
kazy taneczne, czy strzelanie z
broni laserowej i pneumatycz-
nej. Szczegółowy program pikni-
ku na www.ursynow.pl

JJaakk ddoojjeecchhaaćć nnaa ttoorryy?? DDoojjaazzdd
zz UUrrssyynnoowwaa nnaa ppoołłoożżoonnyy nnaa UUrr-
ssyynnoowwiiee hhiippooddrroomm jjeesstt ffaattaallnnyy..

To prawda. Przydałaby się
kładka nad Puławską, ale stan
finansów miasta jest jaki jest i
musimy cierpliwie czekać na lep-
szą koniunkturę. Aby zapewnić
mieszkańcom dogodny bezpo-
średni dojazd uzgodniliśmy z
ZTM, że spod ursynowskiego ra-
tusza będą co 20 minut kurso-
wać autobusy linii specjalnej
900. Obowiązywać będą bilety
komunikacji miejskiej. Trasa i
rozkład jazdy zostaną opubliko-
wane w osobnym komunikacie. 

PPiikknniikk wwppiissaannyy jjeesstt ww UUrrssyy-
nnoowwsskkiiee PPoożżeeggnnaanniiee LLaattaa.. PPrrzzee-
wwiiddzziiaannee ssąą kkoolleejjnnee ooddssłłoonnyy??

W sobotę, czyli w przeddzień
imprezy na wyścigach zorgani-
zowaliśmy  Bezalkoholowy Pik-
nik Motocyklowy pod hasłem:
„...jeden ślad, jedna droga, jedno
życie...”. Będzie to wielka para-
da motocykli al. KEN, przez Ka-
baty i powrót ulicą Rosoła. Od-
będzie się prezentacja motocykli,
pokaz zabytkowych maszyn, po-
kazy kaskaderskie, symulatory

zderzeń. Od godz. 17.00 na sce-
nie pod ratuszem koncerty wpi-
sujące się w motocyklowy trend.
Gwiazdą wieczoru będzie Ania
Rusowicz z zespołem. 

BBaarrddzzoo dduużżoo aattrraakkccjjii,, rrzzeecczzyy-
wwiiśścciiee.. CCzzyy nniiee oobbaawwiiaa ssiięę ppaann,,
żżee ooppoozzyyccjjaa wwyykkoorrzzyyssttaa ttoo ii zzaa-
rrzzuuccii ppaannuu oorrggaanniizzoowwaanniiee
iiggrrzzyysskk ddllaa lluudduu,, aabbyy pprrzzyykkrryyćć
uurrssyynnoowwsskkąą mmiizzeerriięę??

O jakiej mizerii mowa? Miesz-
kam tu, przemierzam dzielnicę
kilka razy dziennie i nie widzę
żadnej mizerii. Ursynów jest no-
woczesną, czystą i zadbaną
dzielnicą Warszawy, zamieszka-
łą w większości przez zacnych i
przyjaznych innym ludzi. Szko-
ły na wysokim poziomie, służba
zdrowia najlepsza w Warszawie,
dużo zieleni, pubów, parków,
spółdzielczych domów kultury
i placów zabaw dla dzieci. Jest
świetne nowoczesne kino i te-
atr. Daj Boże każdej dzielnicy ta-
ką mizerię. A co do opozycji, to
ma ona prawo krytykować
wszystkich i każdego z osobna.
Ja wiem jedno: zorganizowali-
śmy mnóstwo udanych imprez
kulturalnych dla ludzi, m.in. pięć
dużych koncertów w plenerze
pod ratuszem - muzyka poważ-
na, musicale, opery, operetki,
także na wesoło. Podczas impre-
zy „Michael Jackson symfonicz-
nie”, uznanej za wydarzenie kul-
turalne ostatnich lat i owacyjnie
przyjętej przez publiczność, za-
pytałem ze sceny: „Czy chcecie
państwo więcej?”. Chór głosów
odpowiedział: „Tak, chcemy wię-
cej!”. Więc niechaj opozycja kry-
tykuje, a ja będę robił to, czego
chcą i oczekują od władz dzielni-
cy ursynowianie. 

R o z m a w i a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Aż 76 koni w dziewięciu
wyścigach zobaczą w akcji
ci z ursynowian, którzy
zdecydują się spędzić nie-
dzielę na pikniku zorgani-
zowanym przez urząd
dzielnicy na służewieckim
hipodromie. Gwoździem
mityngu będzie prestiżo-
wa gonitwa o nagrodę Da-
koty dla dwuletnich fol-
blutów. Patronat nad tym
wyścigiem objął burmistrz
Ursynowa.

Piknik na Służewcu rozpocz-
nie się o godz. 10.00 biegiem na
5 km, który zostanie rozegrany
na trawiastym torze, po którym
ścigają się konie. To duża gratka
dla uczestników, ponieważ tra-
wiasta bieżnia bardzo rzadko
wykorzystywana jest do celów
innych niż wyścigi koni. Bieżnia
liczy w obwodzie 2400 m, więc
uczestnicy będą musieli poko-
nać dwa pełne okrążenia i fini-
szową prostą długości 200 m. O
godzinie 11.00 rozpocznie się
piknik rodzinny z bogatym pro-
gramem artystycznym i sporto-
wo - rekreacyjnym, m.in. zawo-
dy w mini tenisie ziemnym,
strzelanie z broni laserowej i
pneumatycznej, przejażdżki
konne, konkurencje kolarskie,
czy pokazy taneczne. Dla naj-
młodszych ursynowian wyjątko-
wą atrakcją powinno być mia-
steczko indiańskie, gdzie odbę-
dzie się pokaz strojów i wyposa-
żenia wojowników, strzelanie z
łuku, pokazy ujeżdżania koni,
indiańskie rzemiosło i tańce
pow-wow. O oprawę muzyczną
zadba Lonstar z zespołem.
Wstęp wolny. 

MMiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa bbęęddąą
mmooggllii ddoojjeecchhaaćć nnaa TToorr SSłłuużżeewwiieecc
ssppeeccjjaallnnąą lliinniiąą aauuttoobbuussoowwąą 990000
((ppaattrrzz mmaappkkaa)),, kkttóórraa kkuurrssoowwaaćć
bbęęddzziiee nnaa ttrraassiiee:: NNAATTOOLLIINN PPÓÓŁŁ-
NNOOCCNNYY –– KKEENN - DDoolliinnaa SSłłuużżee-

wwiieecckkaa –– PPuułłaawwsskkaa –– TTOORR WWYY-
ŚŚCCIIGGÓÓWW KKOONNNNYYCCHH –– PPuułłaaww-
sskkaa –– PPiilleecckkiieeggoo –– GGaannddhhii –– KKEENN
–– NNAATTOOLLIINN PPÓÓŁŁNNOOCCNNYY.. AAuuttoo-
bbuussyy bbęęddąą kkuurrssoowwaaćć ccoo 2200 mmiinnuutt
oodd ggooddzz.. ookk.. 88::3300 ((ppiieerrwwsszzyy kkuurrss
zz pprrzzyyssttaannkkuu NNAATTOOLLIINN PPÓÓŁŁ-
NNOOCCNNYY)) ddoo ggooddzz.. ookk.. 1177::3300

((oossttaattnnii kkuurrss zz TToorruu WWyyśścciiggóóww
KKoonnnnyycchh)).. LLiinniiaa oobbssłłuuggiiwwaaćć bbęę-
ddzziiee wwsszzyyssttkkiiee pprrzzyyssttaannkkii nnaa wwyy-
zznnaacczzoonneejj ttrraassiiee.. UUwwaaggaa!! WW lliinniiii
990000 oobboowwiiąązzyywwaaćć bbęęddzziiee ppeełłnnaa
ttaarryyffaa ZZTTMM..

Kiedy najmłodsi będą fascy-
nować się indiańskim miastecz-
kiem i pozostałymi atrakcjami
starsi mogą podnieść poziom ad-
renaliny we krwi obstawiając
symbolicznie rozgrywane goni-
twy. Osobom, które nie mają ro-
zeznania, a takich będzie więk-

szość, dziennikarz Passa komen-
tujący od lat służewieckie goni-
twy przybliży szanse koni star-
tujących w najważniejszej goni-
twie dnia - nagrodzie Dakoty i
poda typy na pozostałe osiem

wyścigów. Zaznaczamy, że typy
i oceny szans koni w gonitwie
Dakoty nie stanowią podstawy
do zawierania zakładów wza-
jemnych. Oznacza to mniej wię-
cej tyle, że nie mamy w sobie nic
z Nostradamusa i po prostu mo-
żemy mylić się ocenie. Gdyby-

śmy znali z góry wyniki gonitw
każdy członek kolegium redak-
cyjnego naszego tygodnika cho-
dziłby w złotych butach.

Start wyścigu o nagrodę Dako-
ty pod patronatem burmistrza
Ursynowa planowany jest na go-
dzinę 16.00. Na dystansie 1300
m ścigać się będzie 8 dwuletnich
koni pełnej krwi angielskiej - 6
ogierków i 2 klaczki. Wyhodo-
wany w Irlandii ogierek Star Po-
ker jest synem bardzo dobrego
angielskiego ogiera Footstepsin-
thesand, którego potomstwo  od
2007 r. wygrało ponad 4,5 mi-
liona funtów angielskich. Star
Poker w dwóch startach nie za-
znał jeszcze goryczy porażki, ale
dzisiaj będzie musiał mocno wy-
silić się, aby powtórzyć swój wy-
czyn po raz trzeci. Kolega ze staj-
ni Star Pokera, także irlandzkie-
go chowu Admiral Quest jest chy-
ba nieco gorszy, ale porównywa-
nie szans po zaledwie dwóch wy-
stępach może okazać się złudne.
Groźny powinien być amerykań-
skiej hodowli późno urodzony
ogierek They Call Me Red. Jego
ojciec Spring At Last wygrywał
w USA gonitwy najwyższych ka-
tegorii. Matka They Call Me Red
nie biegała, ale jest po dającym
dobre konie ogierze Storm Cat.
W dwóch startach amerykański
ogierek uległ tylko Espadonowi
w gonitwie rozegranej w fanta-
stycznym, jak na dwulatki, cza-
sie. They Call Me Red łatwo roz-
prawił się ostatnio z biegnącym
także dzisiaj Admiral Questem. Z
amerykańskim ogierkiem prze-
grał również francuskiej hodow-
li Byrabay, któremu towarzyszyć
będzie kolega stajenny Durmi-

tor, koń bez specjalnego rodo-
wodu, ale z pewnością obdarzo-
ny sporym talentem do galopo-
wania. Sprowadzona z Wysp
gniada klaczka Endorphin jest
po dobrze biegającym we Francji
sprinterze Whipper. W drugim
starcie mocno poprawiła. Styl w
jakim wygrała swój debiut gnia-
da Kundalini musi budzić szacu-
nek rywali. Klaczka jest po nie-
mieckim derbiście ogierze Bele-
nus, od sprowadzonej z Anglii
klaczy Kantaya, która dobrze bie-
gała na Służewcu (3xI, III w Na-
grodzie Soliny). Kantaya jest po
ogierze Croco Rouge (m.in. III w
prestiżowym Łuku Triumfal-
nym). Summertime straciła w
debiucie start, galopowała w od-
stępie i trudno cokolwiek powie-
dzieć na temat jej możliwości.
Nasz typ: They Call Me Red, By-
rabay, Star Poker, Endorphin.

Typy na pozostałe niedzielne
gonitwy: I - Belmondina, Ivo,
Millenium Star, Diaxena; II - Dar
Duni, Elvigo z Reguła, Wasilew,
Sabedo; III - Robinzon, Bonsai`s
Blade, Tiwaz, Soley; IV - Sam-
bor, Freya Mary, Jałta, Be In To-
uch; VI - Peira, Dżumena, Hin-
ton, Ride With Me; VII - Auza,
Pradoria, Boleta, Parbelia; VIII -
Lady Modern, Ricordami, Ma-
gic Sunday, Najlepsza; IX - Dat-
sun, King Jape, Konbola, Zwia-
stun. Nasze typy są jedynie ma-
teriałem pomocniczym do gry.
Dla amatorów mamy radę: naj-
lepiej wypatrzyć konia na pado-
ku, który najbardziej się podoba,
i zagrać go. Nader często zdarza
się wygrana, niekiedy bardzo
wysoka.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Prestiżowa nagroda Dakoty gwoździem niedzielnego mityngu na Służewcu

Dzień ursynowski na wyścigach konnych
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Konie sprawiły, że zaplanowano pierwszą linię metra w Warszawie

Najstarsze dzieje Toru Służewieckiego

LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii

Po przejęciu w 1892 r.
dóbr wilanowskich przez
rodzinę Branickich (herbu
Korczak), dziedziców wiel-
kich majątków ziemskich
na Kijowszczyźnie, właści-
cieli dóbr Montrésor we
Francji, a od 1911 r. wła-
ścicieli dóbr Roś na Gro-
dzieńszczyźnie wydawało
się, że Wilanów nie może
mieć lepszych opiekunów. 

Rewolucja bolszewicka
w Rosji oraz działania I
wojny światowej jed-

nak mocno nadszarpnęły finan-
sową potęgę rodu. Skutkiem te-
go załamania była konieczność
sprzedaży części posiadłości.
Jedną z pierwszych transakcji
było zbycie 150 hektarów z fol-
warku Służewiec. W Państwo-
wym Archiwum m.st. Warsza-
wy zachowały się dokumenty
dotyczące tej transakcji, a w nich
kilka interesujących szczegółów.
Otóż 18 września 1925 r. Stani-
sław Rostkowski – generalny peł-
nomocnik Ksawerego Branickie-
go wystąpił do Okręgowego
Urzędu Ziemskiego w Warsza-
wie z wnioskiem o wydanie zgo-
dy na sprzedaż Towarzystwu Za-
chęty do Hodowli Koni w Polsce
gruntu o powierzchni 150,5365
ha z folwarku Służewiec. Nieco
wcześniej, bo 7 września 1925
r. została zawarta pomiędzy Ksa-
werym Branickim, a prezesem
TZdHKwP – Albertem Wielopol-
skim notarialna umowa przyrze-
czenia kupna ww. majątku za
kwotę 590 tysięcy złotych. 

Dojście transakcji do
skutku było uwarun-
kowane zgodą Okręgo-

wego Urzędu Ziemskiego w
Warszawie. W umowie napisano
m.in.: „z tem zastrzeżeniem, że
kurs złotego w dacie wypłaty rat
ceny sprzedażnej nie może być
niższy niż sześć złotych za jedne-
go dolara Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki Północnej”. Z
chwilą podpisania umowy przy-
rzeczenia kupna wpłacono 40
tys. złotych, a pozostała kwota –
po uzyskaniu zgody OUZ – mia-
ła być wpłacona w trzech ratach:
15 listopada 1925 r. – 160 tys.
zł, 15 lipca 1926 r. – 195 tys. zł
oraz 15 listopada 1926 r. 195 tys.
zł. W umowie napisano także:
„Ponieważ grunta sprzedawane
na mocy niniejszej umowy dzier-
żawione są przez Władysława
Klawe, przeto Hr. Branicki zobo-
wiązuje się umowę dzierżawną
odnośnie tych gruntów rozwią-
zać i to rozwiązanie w postaci
pisemnej złożyć przy akcie sprze-
daży na ręce nabywcy, z tem jed-
nakże zastrzeżeniem, że dzier-
żawcy Klawemu pozostawione
będzie prawo zebrania w roku
przyszłym 1926 wszelkich zie-
miopłodów t.j. zbóż, traw, siana
i okopowizny, zasianych i zasa-
dzonych przez niego w jesieni
r.b. 1925 i na wiosnę r. 1926”. 

Dnia 8 września 1925 r.
Ministerstwo Rolnic-
twa i Dóbr Państwo-

wych wystąpiło do Okręgowe-
go Urzędu Ziemskiego w War-

szawie z wnioskiem o zezwole-
nie na nabycie i przewłaszcze-
nie Służewca. W piśmie tym
stwierdzono, że „Towarzystwo
Zachęty do Hodowli Koni w Pol-
sce (…), nabyło od Ksawerego
Branickiego z kompleksu dóbr
Wilanów, część folwarku Służe-
wiec przestrzeń 150 ha 5365
metrów (…)”. A następnie na-
pisano: „Wybrany przez Towa-
rzystwo teren został zbadany
wszechstronnie przez przedsta-
wicieli Ministerstwa Rolnictwa
i Dóbr Państwowych, których
zdaniem pod każdym względem
jest najodpowiedniejszy dla ce-
lów, dla których jest przeznaczo-
ny (…)”. Dalej znajduje się in-
formacja, iż: „Tory wyścigowe
obwodu 2.500 metrów zajmą 65
hektary, tory treningowe obwo-
du 2.000 metrów zajmą 42 ha,
trybuny 6, mieszkania (600-700
ludzi), stajnie (na 1.000) i bu-
dynki gospodarskie 20 ha, de-
barkader i zabudowania kolejo-
we 12 ha i drogi 5 ha”. Powyższa
informacja jednoznacznie
świadczy, iż TZdHKwP na długo
(14 lat) przed uruchomieniem
toru, miało dosyć precyzyjny
program zagospodarowania
obiektu i w dużej mierze tor zo-
stał zrealizowany według tych
założeń.

Nadzwyczaj istotna i in-
teresująca jest infor-
macja (niestety w nie-

miłosiernie długim zdaniu), któ-
ra zawarta jest w piśmie Okręgo-
wego Urzędu Ziemskiego w
Warszawie z 22 listopada 1925
r., gdzie napisano m.in.: „Zwa-
żywszy powyższe okoliczności
oraz mając na uwadze, że grun-
ty folwarku Służewiec, z których
Towarzystwo Zachęty do Ho-
dowli Koni w Polsce nabyło 150
ha 5365 kw.mtr. Położone są w
promieniu 15 kilometrów od
centrum miasta stołecznego
Warszawy, że w myśl art. 26
Ustawy z dnia 15 lipca 1920 ro-
ku o wykonaniu reformy rolnej
przeznaczone na cele reformy
rolnej grunty położone w pro-
mieniu 15 kilometrów od cen-
trum miasta Warszawy winny
być pozostawione miastu War-
szawie na cele jego rozszerzenia
się, że pismem z dnia 17/IX.1925
za Nr 379 Magistrat miasta sto-
łecznego Warszawy nie stawia
przeszkód odnośnie nabycia
przez wspomniane wyżej Towa-
rzystwo Zachęty do Hodowli Ko-
ni w Polsce 150 ha 5365 kw. mtr.
z folwarku Służewiec, że w tych
okolicznościach omawiane prze-
właszczenie nie należy uważać
za sprzeczne z zasadami reformy
rolnej w rozumieniu ustawy z
dnia 15/VII.1920 r. o jej wykona-
niu, że w związku z tem w myśl
art. 3 Rozporządzenia Tymcza-
sowego Rady Ministrów z dnia
1/IX.1919 o przenoszeniu wła-
sności nieruchomości ziemskich
przewłaszczenie to tem samem
nie jest sprzeczne i z wyżej przy-
toczonem rozporządzeniem,
uważam, iż zezwolenie na prze-
właszczenie 150 ha 5365
kw.mtr. z folwarku Służewiec,
stanowiącego część nierucho-
mości ziemskiej „Dobra ziemskie
Wilanów” na rzecz Towarzystwa
Zachęty do Hodowli Koni w Pol-
sce może być udzielone”. Na
podstawie powyższej opinii, ze-
zwolenie nr K.1467 zostało wy-
dane 22 września 1925 r.

Ziemię sprzedano za 590
tys. złotych, czyli po
niecałe 40 groszy

(przedwojennych) za metr kwa-
dratowy. Głównym projektan-
tem kompleksu był Zygmunt Zy-
berg-Plater, z którym współpra-
cował zespół bardzo młodych
projektantów: Juliusz Żurawski,
Janusz Alchimowicz, Tadeusz

Giżycki, Jan Siwek, Olgierd Tar-
nowski, Jerzy Wasilewski, Ol-
gierd Wojciechowski i Jerzy Gra-
bowski. Tereny parkowe plano-
wali zaś: prof. Franciszek Sza-
nior, Tadeusz Dachowski i Alina
Scholtz. W wyniku prac zespołu
w latach powstał imponujący
obiekt, określany jako połączenie
funkcjonalizmu ze zmodernizo-
wanym klasycyzmem. Trzeba
jednak podkreślić, iż nie forma
architektoniczna stanowi o nie-
zwykłości warszawskiego toru.

Najbardziej charakterystyczną
jego cechą jest funkcjonalizm,
wynikający z przemyślenia każ-
dego szczegółu. Przykładem mo-
że być główny tor, który nie tyl-
ko został odpowiednio zniwelo-
wany, ale został zbudowany,
m.in. przez wymianę ziemi na
bieżni oraz staranne odwodnie-
nie. Celem utrzymania murawy
w należytym stanie tor ma szero-
kość umożliwiającą przesuwa-
nie bieżni, a tym samym stwo-
rzenie warunków do samoistnej
odbudowy zniszczonych frag-
mentów trawy. Celem zraszania
murawy stworzono system hy-
drotechniczny złożony ze studni
głębinowych, 40-metrowej wie-
ży ciśnień, basenu służącego do
nagrzewania się wody oraz fon-
tanny w formie grzyba, gdzie
woda ta była natleniana. Dopie-
ro tak „spreparowana” woda słu-

żyła do zraszania. Niezależnie
od toru głównego, powstał tak-
że tor treningowy, zespól stajni i
innych budynków gospodar-
czych, budynki mieszkalne z za-
pleczem socjalnym itd.

Uruchomienie toru –
powszechnie nazywa-
nego „Służewcem” -

miało miejsce 3 czerwca 1939
r., natomiast ostatnia przedwo-
jenna gonitwa - 31 sierpnia 1939
r. Obiekt na Służewcu oprócz
funkcji rekreacyjnej i komercyj-

nej (totalizator) pełnił ważną
funkcję w selekcji niezbędnej w
hodowli koni. Należy założyć, iż
w budowie kompleksu nie mo-
gła nie zaistnieć istotna inspira-
cja ze strony resortu spraw woj-
skowych, albowiem w przedwo-
jennej polskiej armii konie od-
grywały istotną rolę. Świadczyć
o tym może m.in. wybudowa-
nie na terenie torów ogromnego
spichrza, a także doprowadze-
nie do niego bocznicy kolejowej,
której realizacja przewidziana
była już w założeniach projek-
towych z 1925 r. Ten fakt jest
istotny, bowiem wówczas, tj. w
1925 r. w pobliżu nie było żadnej
linii kolejowej, a przebiegającą
opodal Kolej Radomską wybu-
dowano dopiero w 1934 r. Trud-
no jednak obecnie ustalić, kie-
dy bocznica ta została wybudo-
wana. Na zdjęciu lotniczym wy-

konanym w maju 1936 r. przez
PLL LOT, jest wprawdzie Kolej
Radomska, ale nie ma zarówno
spichrza, jak też prowadzącej do
niego bocznicy. 

Wzwiązku z dobiega-
jącą końca budową
hipodromu, na mo-

cy rozporządzenia Rady Mini-
strów z 22 września 1938 r.
(Dz.U. RP 1938, nr 72) granicę
miasta przesunięto od tzw.
Dworca Południowego do połu-
dniowej granicy torów wyścigów
konnych i objęto nią także fol-
wark Wyczółki, należący wów-
czas do Beręsewiczów. Ówcze-
sne rozszerzenie granic Warsza-
wy objęło także niewielką część
tzw. Wysokiego Ursynowa, się-
gając najdalej na południe do
miejsca, gdzie ulica Arctowskie-
go zbliża się do ulicy Pileckiego

M iasto niebawem
przedłużyło także li-
nię tramwajową, bu-

dując pętlę w pobliży głównego
wejścia na tory. Powołane w
1938 r. Biuro Studiów Kolei Pod-
ziemnej wykonało projekt pierw-
szej linii (linii A kolei podziem-
nej) o długości 7,5 km, która
miała łączyć Wyścigi z placem
Wilsona. Warto też zwrócić uwa-
gę na projekt drogowego połą-
czenia hipodromu z miastem,
który przedstawiony jest na pla-
nie Warszawy z 1935 r. wyko-
nanym przez Dział Regulacji i
Pomiarów Zarządu Miejskiego
w m.st. Warszawie. Projekt ten
przewidywał (patrz plan) wy-
budowanie specjalnego ciągu
ulic z rejonu obecnej stacji metra
„Wilanowska”, bezpośrednio do
parkingu przy Trybunie Głów-
nej hipodromu. Śladami tamtej
koncepcji są nasypy na przedłu-
żeniu obecnej ulicy Z. Modze-
lewskiego, fragment tej ulicy
oraz ulica Świeradowska. Tak
określony korytarz komunika-
cyjny od tzw. Dworca Południo-
wego do hipodromu obowiązy-
wał jeszcze w latach 70. XX w.
Na projekcie sporządzonym
przez architekta Hannę Male-
wicz z Biura Planowania Roz-
woju Warszawy w 1975 r., w
miejscu obecnego parkingu na
zapleczu trybun Toru Główne-
go widnieje informacja, iż znaj-
duje się tam rezerwa terenu dla
Szybkiej Kolei Miejskiej. Jeżeli
już mowa o komunikacji na tere-
nie Służewca, to warto też wspo-
mnieć o projekcie odnogi metra,
która miała połączyć stację me-
tra „Wilanowska, przez Tor Wy-
ścigów Konnych oraz planowane
Międzynarodowe Targi na Wy-
czółkach z portem lotniczym na
Okęciu (4,5 km). Projekt powstał
w 1991 r. w wyniku współpracy
ówczesnego burmistrza Moko-
towa z zespołem inżynierów z
„METROPROJEKTU”.

Pięknie położony i wspa-
niale zaprojektowany
tor przejęty został przez

okupacyjne władze niemieckie,
które oddały go na potrzeby wła-
snej kawalerii oraz Luftwaffe.
Na życzenie tej formacji w maju
1943 r. Niemcy wysadzili w po-
wietrze wieżę ciśnień przy ul.
Galopu, której ruiny leżą tam do
dnia dzisiejszego. Wieża podob-
no kolidowała z polowym lotni-
skiem, które urządzone było na
terenie Wyścigów. Fakt wyko-
rzystywania torów w charakte-
rze lotniska był najprawdopo-
dobniej powodem zbombardo-
wania obiektu przez lotnictwo
radzieckie wieczorem 23 czerw-
ca 1941 r. Ciekawostką jest fakt,
iż po II wojnie światowej teren
ten zajęli z kolei polscy lotnicy.
Mówi się, że w okresie okupacji
hitlerowskiej teren został ogro-
dzony 3-metrowym murem o
łącznej długości 6 km. Sprawa

ogrodzenia nie jest jednoznacz-
na, albowiem w sprawozdaniach
z budowy hipodromu zanoto-
wano, iż jedną z pierwszych
czynności po zakupie gruntów
było ich ogrodzenie, które jako-
by było ukończone już w 1931 r.
Wojciech Bukat i Eugeniusz Hal-
ski w książce: Bomba w górę, (s.
10) - podają, że ogrodzenie od
strony Puławskiej wykonane zo-
stało w okresie międzywojen-
nym. Wszędzie tam, gdzie mowa
jest o ogrodzeniu, nie wynika
jednoznacznie, iż chodzi o ów
trzymetrowy betonowy mur.
Wątpliwości odnośnie czasu wy-
budowania betonowego ogro-
dzenia wokół Służewca potwier-
dza (przywołana już wcześniej)
lotnicza fotografia terenu wyko-
nana w maju 1936 r. Na fotogra-
fii tej widoczne są jedynie frag-
menty solidnego ogrodzenia
(najprawdopodobniej betono-
wego muru), m.in. od strony ul.
Bokserskiej. Na znacznej części
terenu torów, na fotografii z
1936 r. widoczne są pola upraw-
ne, natomiast zrealizowane
obiekty, to tor główny oraz tor
treningowy, a także budynek
Trybuny Głównej. 

Parking hipodromu za-
projektowany został na
200 samochodów oso-

bowych i kilkadziesiąt autobu-
sów, a trzeba pamiętać, iż w Pol-
sce w 1937 r. było łącznie zaled-
wie 42 048 pojazdów mechanicz-
nych. Po wybuchu powstania
warszawskiego oddziały po-
wstańcze (batalion „Karpaty” z
pułku „Baszta”) usiłowały zdo-
być Służewiec. Atak rozpoczęty 1
sierpnia o godz. 16.45 załamał
się po zdobyciu kilku budynków.
Zginęło bardzo wielu żołnierzy
Armii Krajowej. Największe stra-
ty, wynoszące 50 osób, poniosła
pierwsza kompania batalionu.
Ocaleli żołnierze wycofali się w
kierunku Lasów Kabackich i Choj-
nowskich, a część przedarła się
na Sadybę, a skąd przebili się na
Mokotów. Wziętych do niewoli
Niemcy rozstrzelali na terenie to-
ru. W ostatniej fazie powstania
na terenie Służewca Niemcy urzą-
dzili obóz dla rannych powstań-
ców. Po zakończeniu II wojny
światowej pierwsze zawody od-
były się 7 lipca 1946 r. W 1950 r.
utworzono przedsiębiorstwo Pań-
stwowe Tory Wyścigów Konnych,
które przez następne dziesiątki
lat było gospodarzem Służewca.

J eszcze w latach 70. XX
w. imprezy na Służewcu
przyciągały tłumy. W

dniach gonitw uruchamiane
były specjalne linie „W” komu-
nikacji miejskiej. Z biegiem lat
frekwencja jednak malała, a
Służewiec tracił swój blask. W
latach 90. XX w. był moment, iż
wydawało się, że tylko cud mo-
że uratować teren wyścigów
przed zabudową. Jednak po kil-
ku latach nastąpiły istotne
zmiany i wszystko wskazuje na
to, że Służewiec znalazł się w
fazie wzrostu. Jestem przeko-
nany, iż skupione wokół Słu-
żewca grono „koniarzy” nie do-
puści do zmiany funkcji tego
obiektu, a przede wszystkim do
zamiany toru na kolejne osiedle
mieszkaniowe. Tor Wyścigów
Konnych na Służewcu – moim
zdaniem – przyrównać można
do rodowych sreber. Po jego
sprzedaży nikt już nigdy nie
wybuduje takiego obiektu w
Warszawie. Jest on jednym ze
znaków rozpoznawczych na-
szego miasta, a ma szansę być
także jedną z największych
atrakcji naszej stolicy.
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Koniec lata, pierwszy dzwonek, czas wracać do szkolnych ławek

Początek roku szkolnego tuż tuż...
Już niedługo, już za chwilę
koniec wakacji... Nie-
uchronnie zbliżamy się do
września, a co za tym
idzie, do pierwszego dnia
szkoły. Już 3 września bli-
sko 5 milionów uczniów
po ponad dwumiesięcznej
przerwie pójdzie do szkół,
aby świętować rozpoczęcie
nowego roku szkolnego.

Wakacyjna laba nie-
ubłaganie dobiega
końca. Za tydzień

uczniowie będą musieli wrócić
do szkolnych ławek, zakuwania
i odrabiania prac domowych.
Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej oraz Centralna Komisja Eg-
zaminacyjna ogłosiły szkolny ka-
lendarz i terminy przyszłorocz-
nych egzaminów.

R ok szkolny 2012/2013
rozpocznie się we
wszystkich szkołach w

Polsce stosunkowo późno, bo do-
piero 3 września 2012. Potrwa za
to dość długo – większość mło-
dzieży szkolnej swoją naukę skoń-
czy 28 czerwca 2013 roku. Z kolei
uczniowie ostatnich klas szkół po-
nadgimnazjalnych zakończą za-
jęcia 26 kwietnia. Tym samym te-
goroczni maturzyści będą mieli
aż 11 dni wolnego przed matura-
mi, bo do pierwszego egzaminu
maturalnego będą podchodzić
dopiero 7 maja. Egzamin dojrza-
łości potrwa w przyszłym roku do
28 maja. Kwiecień z kolei będzie
miesiącem egzaminów dla młod-
szych uczniów. 4 kwietnia szósto-
klasiści napiszą sprawdzian, a w
dniach 23-25 kwietnia swoją wie-
dzę będą testować uczniowie
ostatnich klas gimnazjów.

MEN ogłosiło również,
jakie są priorytety na
nadchodzący rok

szkolny. To m.in. wspieranie roz-
woju dziecka młodszego (w tym
obniżenie wieku szkolnego do
sześciu lat), wzmacnianie bez-
pieczeństwa w szkołach i placów-
kach oświatowych, oraz podnie-
sienie jakości kształcenia w szko-
łach ponadgimnazjalnych.

W ramach programu
„Szkoła z Pasją” ma
dojść do współpra-

cy dyrekcji, nauczycieli, rodzi-
ców, a także samorządów lokal-
nych. Celem jest także zachęce-
nie uczniów do aktywności oby-
watelskiej, pracy na rzecz śro-
dowiska i wolontariatu. Ponad-
to istotna jest zmiana oblicza
szkoły, aby stawała się ona miej-

scem bardziej lubianym i przyja-
znym dla uczniów.

Wtym roku, w dal-
szym ciągu konty-
nuowany będzie

rządowy program pod nazwą
„Radosna szkoła”, dzięki które-
mu w kolejnych szkołach pod-
stawowych powstają miejsca i
place zabaw dla dzieci. – Mam
nadzieję, że dzięki temu w
pierwszych klasach grupa sze-
ściolatków będzie coraz liczniej-
sza – powiedziała Katarzyna
Hall i wygląda na to, że się nie
pomyliła.

Wtym roku we wrze-
śniu w I klasach
szkół podstawo-

wych znajdzie się zdecydowa-
nie więcej sześciolatków niż
przed rokiem, np. w Warszawie
będzie ich dwa razy więcej, niż w
latach ubiegłych. Dla porówna-
nia w ubiegłym roku w całym
kraju naukę w szkole rozpoczę-
ło zaledwie niespełna 20% sze-
ściolatków.

To, że nowy rok szkolny
tuż tuż, widać też w ur-
synowskich księgar-

niach, sklepach papierniczych i
hipermarketach. Rodzice wraz
ze swymi pociechami kłębią się
między regałami z zeszytami,
plecakami, podręcznikami i
kompletują szkolną wyprawkę.
Równolegle dobiegają końca re-

monty w szkołach, lada dzień
znów rozbrzmi w nich dzwonek,
a sale oraz korytarze zapełnią
się uczniami.

R ozpoczęcie roku szkol-
nego, to jednak nie-
mały problem dla ro-

dziców. Tak zwana wyprawka,
a więc zakup wszystkich po-
trzebnych podręczników, zeszy-
tów i innych przyborów szkol-
nych, to koszt nawet kilkuset
złotych, a w przypadku posia-
dania więcej niż jednego dziec-
ka, rodzice często muszą liczyć
się z wydaniem nawet kilku ty-
sięcy złotych. Dla wielu rodzin
jest to nie lada problem. Padł
już co prawda pomysł jak moż-

na temu zarazić, ale do jego re-
alizacji zapewne jeszcze dale-
ka droga.

M inister edukacji Ka-
trzyna Hall już jakiś
czas temu przygoto-

wała rozporządzenie o zmianie
zasad rejestracji podręczników.
Wydawcy zobowiązani byliby
do ich rejestrowania w dwóch
wersjach – standardowej papie-
rowej jak i nowoczesnej – elek-
tronicznej. Ta druga opcja była-
by z pewnością dużo tańsza,
jednak nie wszystkim jest to na
rękę. Rozporządzenie nie zo-
stało jeszcze podpisane, a już
wzbudziło protesty wśród wy-
dawców, dla których ewentual-
ne zmiany wiązałyby się z duży-
mi stratami finansowymi. W
dyskusji pojawiły się także argu-
menty odnoszące się do groźby
piractwa, jednak wydaje się, że
podobnym problemem jest
obecnie odsprzedawanie pod-
ręczników. Dyskusje więc cią-
gle trwają, a dzieciaki cały czas
muszą taszczyć na sobie cięż-
kie plecaki, często niewiele
mniejsze od nich samych.

Podsumowując, już w
poniedziałek dla blisko
5,5 miliona uczniów i

ponad 660 tysięcy nauczycieli
rozpoczął się nowy rok szkolny
2012/2013. Po raz pierwszy
dzwonek szkolny usłyszy ponad
400 tysięcy uczniów rozpoczy-
nających naukę w I klasach
szkół podstawowych. W War-
szawie rok szkolny rozpocznie
ponad 180 tysięcy uczniów oraz
blisko 40 tysięcy przedszkola-
ków. Trzymamy kciuki, aby dla
nich wszystkich był to rok cięż-
kiej, ale przyjemnej, a także
owocnej pracy.

LuK

Kończy się pierwszy etap
termomodernizacji i re-
montu budynku Zespołu
Szkół nr 2 przy ul. Gubi-
nowskiej 28/30. 

Prace obejmowały m.in. ocie-
plenie i remont dachu, przebu-
dowę sal edukacyjnych, a także
oddzielenie pomieszczeń szkoły
podstawowej i gimnazjum. 

Od września do dyspozycji
najmłodszych uczniów szkoły
będą dwie dodatkowe, nowo-
czesne sale lekcyjne oraz mała
sala gimnastyczna z zapleczem
sanitarnym.

Zmodernizowany został rów-
nież węzeł cieplny i wentylacja
szkolnej kuchni oraz jadalni.

Równocześnie prowadzony
jest drugi etap inwestycji, czyli
kapitalny remont sali gimna-
stycznej i jej zaplecza sanitarne-
go, który potrwa do końca wrze-
śnia br. W sali są wymienione
między innymi: nawierzchnia
sportowa, okna i centralne
ogrzewanie. 

Prace wykończeniowe, mon-
taż instalacji solarnej na dachu
budynku oraz zakończenie ter-
momodernizacji zaplanowano
na koniec listopada 2012 r.

Całkowity koszt termomoder-
nizacji i remontu szkoły to 5 211
400 zł. r e d .

Nadszedł czas powakacyj-
nych podsumowań. W Do-
mu Sztuki SMB „Jary” na
Ursynowie przez całe wa-
kacje trwała akcja „Lato
w mieście”. 

Jak na placówkę kulturalno-
-edukacyjną przystało, odbywa-
ły się w niej warsztaty artystycz-
ne, oczywiście dla dzieci i mło-
dzieży, a co też istotne – dzięki
sfinansowaniu akcji ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy – bezpłatne. W lipcu
można było uczęszczać na „Let-
nie zabawy dłutem i kredką”

(warsztaty rzeźbiarskie i ma-
larskie prowadzone przez Jo-
lantę Frieze) oraz warsztaty
bębniarskie, nad którymi czu-
wała Katarzyna Zadora. W
sierpniu na parkiet zapraszała
„Letnia Szkoła Tańca” Małgo-
rzaty Dubowskiej.

Mimo nierzadko pięknej po-
gody (upały!), zachęcającej ra-
czej do zajęć na wolnym powie-
trzu, ogólna frekwencja była za-
dawalająca. Warsztaty nie tylko
zapewniły kilku i kilkunastolat-
kom, którzy pozostali w War-
szawie, aktywny i przyjemny

wypoczynek (z elementami
edukacji kulturalnej), ale stały
się również forpocztą warszta-
tów artystycznych, zaplanowa-
nych w Domu Sztuki od drugiej
połowy września. Warsztaty,
prowadzone zresztą także dla
dorosłych: teatralne, kabareto-
we, plastyczne i bębniarskie –
będą, za sprawą finansowania
przez Dzielnicę, bezpłatne.
Szczegóły można poznać w se-
kretariacie Domu Sztuki oraz
na stronie www.domsztu-
ki.art.pl. My też wkrótce je po-
damy. P P

Wakacyjne remonty szkół

Dodatkowe sale lekcyjne Koniec akcji Lato w mieście

Wielopokoleniowo, wielokolorowo
Tak brzmi hasło konkursu fotograficznego, organizowanego z okazji Europejskiego Roku Ak-

tywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej na zlecenie Miasta Stołecznego
Warszawy. Patronat Honorowy nad konkursem objęła wybitna aktorka Anna Seniuk. Celem
konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie solidarności międzypokoleniowej. Konkurs ma in-
spirować uczestników do zastanowienia się nad relacjami pomiędzy przedstawicielami różnych
pokoleń funkcjonujących wspólnie w społeczeństwie czy rodzinie. Jego celem jest skłonienie do
poszukiwania tych obszarów życia, w których szczególnie cenna jest wymiana wiedzy i doświad-
czeń pomiędzy seniorami a ludźmi młodymi.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych – dla dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych. Prace oceni jury pod przewodnictwem artysty fotografika Jerzego Mojkowskiego. 

Na zwycięzców w obu kategoriach cenne nagrody. Najlepsze prace zostaną także zaprezento-
wane na wystawie w Warszawie. 

Prace na konkurs można nadsyłać mailem na adres wielopokoleniwo@gazeta.pl do 23 września
2012 roku. Regulamin konkursu i dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.lowicka.pl. 

Patronami medialnymi konkursu są miesięcznik FOTO oraz portal Fotologer.pl.

Powakacyjny remanent wakacyjnych działań
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Ostatnimi czasy usłyszałem w telewizji dwie interesujące wypowiedzi –
usłyszałem, bo zasadniczo telewizyjnego chłamu nie oglądam – już
mnie nawet nie śmieszy, a irytuje. Jedną z wiadomości, starszą, spłodził

będący obecnie na topie niusów prokurator generalny Andrzej Seremet, ale nie
chodzi o aferę finansową „Bursztynowe złoto”. Swoją drogą ciekawe, że znajomość
angielskiego kończy się nawet dziennikarzom na słowie „Gold” i już „Amber” nie tłumaczą. Pan pro-
kurator generalny, miast zajmować się przy pomocy podległych mu pracowników zdejmowaniem
„zawiasów” z recydywisty, na czoło wysuwał trwające dwa miesiące ściganie Kory i jej pieska o ma-
łej szkodliwości społecznej oraz przygotowaniami do „ścigania mowy nienawiści w Internecie”. Spra-
wa Kory – jeszcze bardziej idiotyczna od głupich przepisów prawa, regulujących posiadanie środ-
ków odurzających, rozwiąże się sama i zapewne kolejne wypowiedzi przedstawicieli organów ści-
gania będą coraz bardziej odbiegać od rzeczywistości, aż do granic śmieszności. A ja nie chcę, że-
by organy państwowe się ośmieszały. Być może, najlepiej byłoby jednak już teraz się wycofać. Mo-
że z trochę nadszarpniętym autorytetem, ale jeszcze z twarzą.

Druga historyjka, czyli „wydanie prokuratorom wytycznych w sprawie ścigania mowy nienawi-
ści w Internecie”, już bezpośrednio podparte urzędową rangą prokuratora generalnego, osiągnę-
ła, moim zdaniem, granicę śmieszności na etapie „projektowania”. Po raz kolejny zabierają się do
cenzurowania Internetu i po raz kolejny przekonujemy się, że władza uzależnia nie mniej niż alko-

hol, czy, nomen omen, narkotyki, i że jest choro-
bą demokratyczną. Atakuje wszystkich – bez
względu na poglądy, wiedzę, status społeczny.

Budująca była dla mnie informacja, jaką nio-
sła ze sobą druga wypowiedź, którą dane mi by-
ło przypadkiem usłyszeć. Był to fragment wy-

wiadu z byłym wicepremierem, moim ulubionym ministrem ulubionego, acz będącego w zani-
ku, szkolnictwa – Romanem Giertychem. Rzecz nawet nie w tym, że były minister edukacji na-
rodowej, a wcześniej i obecnie mecenas, powiedział mądre zdanie, lecz w tym, że zaleczył swo-
je uzależnienie od władzy, że spadły mu z oczu klapki. Stwierdził on mianowicie, że gdyby, hi-
potetycznie, został teraz premierem, to w pierwszej kolejności zdymisjonowałby minister Szumi-
las – bezdyskusyjnie. Kim jest minister Szumilas, sprawdźcie sobie Państwo w Wikipedii lub na
stronach rządowych.

Bardzo spodobała mi się stanowcza i nonkonformistyczna postawa mecenasa Giertycha i natchnę-
ła pomysłem na poprawę polskiej klasy politycznej. Trzeba polityków i piastujących stanowiska po-
lityczne na wszystkich szczeblach władzy wysłać na odwyk. Narkoman wypalający kilka gramów
trawki szkodzi tylko sobie i ewentualnie osobom, będącym z własnej woli w jego towarzystwie. Al-
koholik, upity do nieprzytomności, niszczy swoje zdrowie i każdemu urzędasowi wara od tego. Ich
mózg, wątroba, płuca i co tam jeszcze. Nawet hazardzista, póki gra za swoje pieniądze, nie powi-
nien być w żaden sposób ograniczany, no może stawkami kasyna. Jeśli któryś z tych chorych ludzi
popełni przestępstwo, to karany jest nawet surowiej niż człowiek zdrowy, bez uzależnień. Dlacze-
go zatem stosuje się taryfę ulgową wobec polityków, którym żądza władzy, pieniędzy, czy sławy prze-
słania rzeczywistość w nie mniejszym stopniu niż wypicie pół litra lub wypalenie skręta?

Przecież samo wymyślenie dyrektywy o zwalczaniu „mowy nienawiści” w Internecie świadczy
o kompletnym niezrozumieniu czym jest Internet, jak działa i czemu służy. A gdzie wolność słowa?
Zapewne większość podwładnych prokuratora Seremeta nie ma zielonego pojęcia, co to jest serwer
proxy, VPN, Tor i wiele innych pojęć, które znają osoby używające „mowy nienawiści”. Ale tak na-
prawdę, to chyba nie tu jest pies pogrzebany. Prokuratura chciałaby tak w przypadku Kory, jak i nie-
poprawnego politycznie słownictwa ścigać ludzi na podstawie istniejącego prawa, które mówi, że... 

Teraz widzicie Państwo wyraźnie te klapki na oczach przejęte od ministra Giertycha. Po raz ko-
lejny muszę rozczarować wszystkich niedouczonych polityków – Internetu nie zamkniecie, cham-
stwa i mowy nienawiści (cokolwiek by to znaczyło) dyrektywą nie wyrugujecie i aby sumienie was,
szanowni chorzy, nie dręczyło po nocach, oświadczam, że jedynym wyjściem jest... zmiana pra-
wa, które niedawno zmieniliście. Tak trudno to Wam wymyślić? Z klapkami na mózgu – faktycz-
nie, trudno.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Klapki na mózgu

„Władza uzależnia nie
mniej niż alkohol, czy,
nomen omen, narkotyki”

Dawne sprawy. Wciąż aktualne. „Fakty po Faktach”, wieczór 22 sierpnia,
środa. W studio TVN24 po znakomitej rozmowie z Januszem Palikotem,
przeze mnie zazwyczaj krytykowanym, Pani redaktor Justyna Pochan-

ke (której cudownie brzmiący „radiowy” głos wychwycił i do Warszawy z Krako-
wa sprowadził śp. Andrzej Woyciechowski, założyciel radia „Z”) przepytuje dr Ka-
mila Sipowicza. Nazwisko Sipowicz rzadko poprzedzane jest tytułem naukowym. Gość w kapelu-
szu, z włosami poniżej barków i innymi atrybutami statystycznej niepoważności – ma być poważ-
ny? Ślepa kura spacerująca po podwórzu poważniejsza.

Więc Fakty po Faktach. Pierwsze pytanie o linię obrony żony pana dr. Sipowicza, „Kory”, Olgi Jac-
kowskiej. Jakby miało jakiś sens głupotę prokuratury wspierać, jeszcze zanim się poważnie zasta-
nowiła o co chce skarżyć i jaki ma być efekt tego jej skarżenia. Uwzględniając powagę państwa, w
którym żadne przestępstwo, wiadome organom, płazem nie ujdzie. W satyrycznej swym wymia-
rem okoliczności sprawy niejakiego Marcina Plichty, vel Stefańskiego. Tam państwo prawa i tu pań-
stwo prawa. Plichta i „Kora”. Ktoś to słyszy? Ktoś rozumie? 

Prokurator Seremet na przykład czy to rozumie? Czy też zapodział się gdzieś, biedaczyna, w sfe-
rach trochę za wysokich? Mamy inne niż prokurator Seremet miary powagi. Na pewno odmienne

doświadczenie życiowe i inne studia w młodości. Ja w
PRL nie śmiałem studiować prawa. Wielu śmiało. Wi-
dać PRL im nie wadził. Albo mieli wielką wiarę w
zmianę. Czy coś robili? 

Pytanie o linię obrony. Sipowicz odpowiada – „nie-
winność”. Pani redaktor zdziwiona pyta: a może by

uczynić z tego casus, może pójść na całość, przyznać się, zawalczyć z tym niemądrym prawem (sens
tylko przytaczam).Kamil Sipowicz się wije. Pozostaje przy swoim.

Dwa punkty komentarza. Reszta nieważna.
Pierwszy komentarz odsyła Panią redaktor Justynę Pochanke do znanej Jej z pewnością lek-

tury Małej Apokalipsy Tadeusza Konwickiego. Niechże więc sama weźmie kanister z benzyną,
zapałki i pójdzie pod Pałac Kultury i Nauki na największy i z całą oczywistością najgłupszy plac
Europy. Niech od redakcyjnych kolegów pożyczy te głupie 2.84 grama marihuany i na policji
złoży autodonos, że na stoliczku nocnym przy swoim łóżku w serwetce ma tę zakazaną substan-
cję psychoaktywną. Potem niechaj się broni wedle własnej linii obrony. Nie wykluczając drogi
na przechłost. Z polską prokuraturą, z udziałowcami stacji, z ulubionymi politykami z Platfor-
my Obywatelskiej i z troglodytami spod znaku PiS. Po co kogoś namawiać do drogi, którą się
samej nie idzie? 

Drugi komentarz do pana Kamila Sipowicza. Drogi Panie Doktorze! Wóz albo przewóz. Albo się
jest autorytetem i płaci się za ten status, czasem ciężką monetą, albo się jest zwyczajnym człowie-
kiem, któremu kapelusz w studio jak rybie grabie potrzebne. 

W minionych dawno latach, w domyśle 70., może 80. staliśmy przed takim wyborem. 
On był nawet zabawniejszy, bardziej oczywisty niż dzisiaj. Wiadomo – wybierasz do swej obro-

ny mecenas Andrzeja Grabińskiego, Michała Brojdesa a najlepiej „nounejma” – masz niski wyrok.
Wybierasz Jana Olszewskiego albo Tadeusza Siłę-Nowickiego, masz piękny proces, chwałę, ale i wy-
rok piękny. Coś za coś. Tego będzie na tyle. Czasem mam dość tych polskich autorytetów. Z „Korą”
i Palikotem na czele.

A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l
a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

RESET Andrzej Celiński

Autorytety

„Masz piękny proces,
chwałę, ale i wyrok
piękny. Coś za coś. ”

Piórem Derkacza
Tomasz Majewski

zzłłoottyy mmeeddaalliissttaa zz LLoonnddyynnuu

Ursynowskiemu kulomiotowi
zdobywanie złotych medali
olimpijskich weszło w krew. Nie ma
więc nic dziwnego w tym, że ma-
rzeniem Tomasza Majewskiego jest
zdobycie złota na kolejnej olimpia-
dzie w Rio de Janeiro w 2016 roku.
Cztery lata mają ursynowianie na
przygotowanie się do uczczenia te-
go wydarzenia. Ponieważ propozy-
cji będzie wiele, ja już dzisiaj pro-
ponuję szykować się do postawie-
nia na Kopie Cwila wielkiego posą-
gu kulomiota. Wielkością nie może
być mniejszy od tego z Rio. Gdyby ja-
kiś sceptyk sugerował, że taki posąg
przypominałby postać Chrystusa ze
Świebodzina, to zawsze można po-
wiedzieć, że jest to Anioł Opatrzno-
ściowy polskiego sportu. 

J e r z y  D e r k a c z
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11..
Czy wiesz co to żal?

Ten dziwny stan, wśród obcych ścian,
Gdy smutno patrzę w dal,

Gdy wiem, że czas
Zabrał mi nadzieję złudną.

Trudno! Któryś raz zakpił z nas.

Co ty o tym wiesz? To płacze deszcz,
Co ze mną w Tours Etiudę gra E-dur,

Zrozumiał też,
Co to znaczy żyć samotnie,

Gdy straciłem bezpowrotnie,
To co miałem, co kochałem

Tak, jak dotąd nikt. Cały świat gdzieś znikł,
Odpłynęłaś w dal, pozostał żal. 

22..
Czy wiesz co to żal?

To serca znak, że ciebie brak,
Że odjechałaś w dal.

Rzuciłaś mnie,
Już cię nigdy nie zobaczę!

Płaczę. Chociaż nie! Ciągle śnię.

Co ty o tym wiesz? To płacze deszcz,
Co ze mną w Tours Etiudę gra E-dur,

Zrozumiał też,
Że choć Paryż kusi sławą,
Obcy ludzie biją brawo,

Ciągle tęsknię za Warszawą,
Tak, jak dotąd nikt. Cały świat gdzieś znikł,

Odpłynęła w dal, mnie pozostał żal. 
Spóźniony żal.

Fryderyk Chopin skomponował Etiudę nr 3, zwaną Tristesse (Żal) w sierpniu 1832 roku (rękopis
opatrzony jest datą 25 sierpnia) w wieku 22 lat, po wyjeździe z kraju, przebywając w Tours w gości-
nie u wiolonczelisty Auguste Franchomme’a. Jest niezwykle romantyczna, zarówno ze względu na

tempo jak i śpiewność melodii. Sam kompozytor mówił, że rzadko kiedy miał natchnienie do napisa-
nia tak pięknej melodii. Przyczyną smutku młodego Fryderyka mogła być wiadomość o ślubie jego

pierwszej młodzieńczej miłości Konstancji Gładkowskiej, a także tęsknota za Ojczyzną. Etiudę grają
niemal wszyscy pianiści, a jako pieśń znalazła się w repertuarze najwybitniejszych śpiewaków, jak

Tino Rossi, Jose Carreras, Sarah Brightman.
Powyższy tekst został napisany dla Anny Marii Adamiak, utalentowanej mezzosopranistki mło-

dego pokolenia, która zamierza w najbliższym czasie nagrać ten utwór na płytę.

wwwwww..ssppoottkkaanniiaazzppiioosseennkkaa..oorrgg

FRYDERYK CHOPIN: 
ETIUDA E-dur op.10 nr 3 TRISTESSE (Żal)
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Nieco ponad cztery mie-
siące upłynęły od ostatniej
akcji wspólnego sprząta-
nia miejscówki spotter-
skiej przy ul. Wirażowej.
Niestety śmieci znów tam
pełno. Apele o zachowanie
czystości nie pomagają,
przyszła więc pora na
ostrzejsze działania. 

W połowie kwietnia kilkudzie-
sięciu spotterów skupionych wo-
kół facebookowego profilu „Nie
śmiecę pod płotem lotniska Okę-
cie” oraz stowarzyszenia War-
saw Spotters przy niewielkim
udziale pracowników Lotniska
Chopina w ciągu kilku godzin
zebrało ponad 600 kg śmieci. 

Wzdłuż ogrodzenia lotniska,
na jezdni ulicy i w pobliskich
krzakach znajdowaliśmy reszt-
ki posiłków z barów szybkiej ob-
sługi, powyrzucane plastikowe
opakowania po płynach tech-
nicznych do samochodów, bu-
telki po piwie, brudne szmaty.
Efekt po sprzątaniu był piorunu-
jący. – Tak czysto to tu chyba jesz-
cze nigdy nie było – mówili wów-
czas spotterzy. 

Niestety, dzisiaj znów jest jak
dawniej. Śmieci walają się po
jezdni i z dnia na dzień jest ich
coraz więcej. Po ślepo zakończo-
nej drodze nie jeżdżą już samo-
chody, ale korzystają z niej miło-
śnicy lotnictwa do obserwowa-
nia samolotów kołujących na
start tuż za płotem. Miejsce jest
ogólnodostępne i odwiedzają je
różni ludzie. Niektórzy przy oka-
zji oglądania samolotów robią
sobie piknik i zostawiają po nim
górę śmieci. Inni specjalnie przy-
jeżdżają w to miejsce, żeby wy-
czyścić swój samochód albo po-
zbyć się odpadków po remon-
cie. Podobnie jest w okolicach
dzikiej górki spotterskiej od stro-
ny al. Krakowskiej.

Lotnisko nie jest właścicielem
tych terenów i dlatego nie może-
my ustawić tam koszy na śmieci,
choć oczywiście zależy nam na
tym, żeby otoczenie portu było
czyste i przyjazne pasjonatom
spottingu. Z inicjatywy samych
spotterów w wybranych miej-
scach ustawione zostały worki
na śmieci i regularnie co kilka ty-

godni są opróżniane. Z naszej ini-
cjatywy na ogrodzeniu lotniska i
w miejscach, gdzie gromadzą się
fotoamatorzy, zainstalowane zo-
stały tabliczki z informacją o za-
kazie wyrzucania śmieci. Apele i
prośby o utrzymywanie tych
miejsc w porządku ponawiane
w mediach i w Internecie nie
skutkują. Dlatego teraz postano-
wiliśmy podjąć bardziej zdecy-
dowane kroki przeciwko wszyst-
kim tym, którzy śmiecą.

Wszystkie oznaczone miejsca
są monitorowane przez Straż
Miejską i Policję, a także przez
Straż Ochrony Lotniska, częścio-
wo objęte są również monitorin-
giem wizyjnym systemu ochrony
portu lotniczego. Służby porząd-
kowe zwracają szczególną uwa-

gę na czystość i zachowanie osób
obserwujących samoloty. Jeśli
przyłapią kogoś na śmieceniu –
nie skończy się na pouczeniach,
będą bezwzględnie wlepiane
mandaty. Skrajne przypadki mo-
gą być kierowane do sądu. 

Apelujemy również do spot-
terów, by wspomagali nasze
działania na rzecz utrzymania
porządku wokół lotniska. Jeśli
zauważą Państwo kierowcę, któ-
ry wyrzuca śmieci z samochodu
– zróbcie mu zdjęcie (najlepiej
wraz z numerem rejestracyjnym
auta) i powiadomcie Straż Miej-
ską. Walczmy z bezczelnością i
brakiem kultury. Czystość wo-
kół portu jest tak samo ważna,
jak i jego bezpieczeństwo. 

P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i

W ostatnią niedzielę sierpnia
mieszkańcy Ursynowa mogli
uczestniczyć w wyjątkowym wi-
dowisku – koncercie „Michael
Jackson symfonicznie”, który był
zwieńczeniem cyklu „Muzyczne
Lato na Ursynowie”, przygoto-
wanego z inicjatywy burmistrza
Piotra Guziała.

Na scenie zbudowanej w bez-
pośrednim sąsiedztwie ratusza
dla tłumów fanów muzyki Mi-
chaela Jacksona i wszystkich by-
walców koncertów letniego cy-
klu wystąpiło tym razem niemal
stu artystów: wokaliści (Karoli-
na Leszko, Zuzanna Skolias, Ka-
ja Karaplios, Michał Kaczmarek,
Mariusz Jajkiewicz, Mateusz
Ziółko), muzycy-soliści (Leszek
Nowotarski na saksofonie, Le-
szek HeFi Wiśniowski na flecie,
Dominik Mietła na trąbce), tan-
cerz Artur Hess, MJ Gospel Cho-
ir, Dziecięcy Zespół Wokalny
Gong oraz Modern Symphony
Orchestra pod dyr. Mikołaja Blaj-
dy. W potężnie brzmiących aran-
żacjach na orkiestrę symfonicz-
ną, chór i solistów publiczność
usłyszała kilkanaście najwięk-
szych hitów Jacksona takich jak
Dirty Diana, You are not alone,
Bad czy Thriller. Doskonale

brzmiąca orkiestra i chór wspie-
rał wokalistów, którzy z dużym
talentem i wyczuciem stylu in-
terpretowali przeboje Michaela
Jacksona. Widowisko został
przygotowane z ogromnym roz-
machem, który zrobił na tłumnie
zgromadzonej publiczności
ogromne wrażenie. Koncert za-
kończył się długimi bisami i owa-
cją na stojąco.

Nie zabrakło ciekawych po-
mysłów inscenizacyjnych, np. w
klimat jednej z piosenek widzów
wprowadzał chór mnichów z po-
chodniami. Swój istotny udział w

stworzeniu wyjątkowej atmos-
fery tego wieczoru miały także
dzieci z Zespołu Wokalnego
Gong, które wystąpiły w finale.

Za stworzenie wspaniałej at-
mosfery podczas wszystkich let-
nich koncertów i wyjątkową fre-
kwencję pomimo zmiennej po-
gody zgromadzonej publiczności
serdecznie podziękował bur-
mistrz Piotr Guział.

Następna edycja „Muzyczne-
go Lata na Ursynowie” już za
rok. 

D e s

ZZaaggrraajjąą oo aawwaannss.. CCzzyy hhiissttoorriiaa ssiięę ppoowwttóórrzzyy??
W czwartek 30 sierpnia w Trondheim Legia Warszawa rozegra rewanżowe spotkanie IV rundy

eliminacyjnej do Ligi Europy, w którym zmierzy się z Rosenborgiem. 
Przed tygodniem w Warszawie padł remis 1:1, a gole zdobyli Jakub Kosecki i Borek Dockal.
W rozgrywkach T-Mobile Ekstraklasy, podopieczni Jana Urbana radzą sobie bardzo dobrze. Po

dwóch kolejkach są na pierwszym miejscu w tabeli z 6 pkt. oraz bilansem bramkowym 6:0. Tak do-
bry start w rozgrywkach legioniści zanotowali poprzednio 18 lat temu. W sezonie 1994/95 kiedy
to zdobyli Mistrzostwo Polski.

Pierwsze spotkanie z Rosenborgiem uwidoczniło w grze Legii wiele niedokładności zarówno w
strzałach jak i rozgrywaniu piłki. 

„Już w pierwszym meczu Kuba mógł rozstrzygnąć o awansie „wojskowych”. Strzelił gola i miał
dwie kolejne szanse na podwyższenie wyniku. Próbował jednak identycznego zagrania jak przy
zdobyciu gola i piłka wpadła bramkarzowi w ręce jak do koszyka. Kuba miał Rosenborg na bucie
i mógł w Warszawie rozstrzygnąć losy awansu do fazy grupowej” – powiedział Roman Kosecki, oj-
ciec zawodnika, od niedawna kandydat na prezesa PZPN.

W Trondheim, podobnie jak w Warszawie nie zagra Ivica Vrdoljak. Obecna absencja Chorwata
spowodowana jest kontuzją (naderwanie wiązadeł pobocznych, w pierwszym meczu absencja za
czerwoną kartkę). 

Nie zagra też Artur Jędrzejczyk (za kartki).
Czy legioniści w czwartek powtórzą historię sprzed roku, kiedy w tej samej fazie rozgrywek Le-

gia rywalizowała ze Spartakiem Moskwa. Po pierwszym meczu rozegranym w Warszawie, zremi-
sowanym 2:2, „wojskowi” pokazali klasę i dzięki trafieniu w ostatnich minutach Janusza Gola wy-
walczyli awans do fazy grupowej LE.

Początek spotkania o godzinie 19:00. Bezpośrednią transmisję przeprowadzi stacja Orange
Sport. P i o t r  N i e w ę g ł o w s k i

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina

Czystość jak bezpieczeństwo
Wspaniały koncert – być może wydarzenie roku

Muzyczne Lato symfonicznie 

HBO GO, HBO OD i HBO HD Pack w Multimedia Polska

Sześć kanałów HBO oraz dwa serwisy HBO GO i
HBO OD w ofercie Multimedia Polska 

Multimedia Polska, drugi pod względem liczby klien-
tów operator kablowy, zaoferował pakiet Premium
HBO HD Pack oraz serwisy HBO GO i HBO OD (On De-
mand).

HBO GO to internetowy serwis wideo na żądanie,
który gwarantuje nieograniczony dostęp do biblioteki blisko tysiąca godzin programu: własnych
produkcji HBO oraz hitów filmowych z aktualnej oferty HBO, bez reklam. Z serwisu można ko-
rzystać na komputerze, tablecie, smartfonie. Technologia Smooth Streaming zapewnia najwyż-
szą możliwą jakość obrazu oraz płynne odtwarzanie programów w usłudze HBO GO już przy pręd-
kości 2 Mb/s. Serwis HBO GO dostępny jest na stronie www.hbogo.pl.

Serwis HBO OD (On Demand) to biblioteka filmów i programów na żądanie, dostępnych po-
przez dekoder telewizji cyfrowej.  Biblioteka  HBO OD dostępna jest bez dodatkowych opłat. 

Dostęp do HBO GO i HBO OD mogą wykupić klienci posiadający cyfrową telewizję oraz pakiet
HBO HD Pack.

Spółka zaoferowała też powiększony pakiet Premium HBO HD Pack, w którym dostępnych jest
sześć kanałów: HBO, HBO HD, HBO2, HBO2 HD, HBO Comedy, HBO Comedy HD. 

Pakiet dostępny jest dla abonentów telewizji cyfrowej w  promocyjnym abonamencie 24,90 zł
lub 29,90 zł z dostępem do usług HBO GO i HBO OD. R o w a

55.. sseezzoonn „„CCzzyysstteejj kkrrwwii”” oodd 2299 wwrrzzeeśśnniiaa ww HHBBOO

„„VVaaggaabbuunndduuss”” –– wwyycciieecczzkkii rroowweerroowwee
Niedziela 2.09 (Lasy Chojnowskie i Sekocinskie) –  Metro Kabaty - Las Kabacki - Konstancin Je-

ziorna - Zalesie Górne - Głosków - Antoninów - Magdalenka - Las Sękociński - Walendów (ogni-
sko) - Łazy - Lesznowola -  Jeziorki - Pyry - Metro Natolin (ok. 67 km). Drogi terenowe (większość)
i asfaltowe. Zbiórka o godz. 9:00 przed stacją metra „Kabaty” (obok supermarketu „Tesco”). Pro-
wadzi: Andrzej Wachowicz (e-mail: andrzejwacho@wp.pl, tel. kom. 607 400 987).

Niedziela 09.08.2012 (Drohiczyn, Siemiatycze i Grabarka) – całodniowa wycieczka rowerowa
na trasie Siedlce - Paprotnia - Korczew - Drohiczyn - Siemiatycze - Grabarka - Sycze (ok. 80 km).

Wyjazd poc. KM 203 z W-wy Zach. o 6:51, z W-wy Środm. o 6:58 i W-wy Wsch. o 7:06. Przyjazd
do Siedlec o 08:32. Zbiórka na dworcu PKP Siedlce po przyjeździe pociągu.

Powrót poc. KM 3101 ze stacji Sycze o 17:24. Zalecany zakup biletu dobowego imiennego KM
(cena 30 zł wg taryfy normalnej, 18 zł ze zniżką 40%). Prowadzi: Wanda Myśliwiec, e-mail: wan-
damysliwiec@onet.eu, tel. kom. 509 349 221). Szczegółowe informacje http://vagabundus.na7.pl.
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AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 601-336-063, 
504-017-418

KSIĄŻKI, STAROCIE, dojazd,
gotówka, 608-885-800

MONETY, banknoty, znaczki,
pocztówki, meble, obrazy,

srebro, 22 610-33-84, 
601-235-118

OKAZJA ! Pilnie sprzedam
działkę budowlaną w Błoniu,
gmina Prażmów, kierunek
Piaseczno, 6500m2 lub 6x1000
m2. Prąd, woda. Cisza, spokój. 30
km od Warszawy, 83 zł/m2. 
Tel. 604-823-665 lub 694-456-185

SPRZEDAM działkę 1500 m2

budowlaną z domkiem
letniskowym - media, gm.
Konstancin-Jeziorna-Czarnów, 
22 641-20-91, 514-916-505

SPRZEDAM ładnie położoną
działkę budowlaną 1360 m2,
Dobiesz k/Piaseczna, media, 
661-885-525

1-2 POKOJOWE kupię, 
501-100-059

3-4 POKOJOWE kupię, 
501-100-059

OKAZJA ! Atrakcyjne
mieszkanie 54 m2, Piaseczno
centrum, duży balkon, winda,
garaż, 600-883-358

ALTERNATORY, rozruszniki,
Ursynów, 22 641-82-41

AUTO każde kupię, całe,
uszkodzone, prod.po 1998 r.,

gotówka, 530-979-018

ELEKTRYKA, elektronika,
wulkanizacja, Ursynów, 
22 641-82-41, 501-207-957

KUPIĘ każdy samochód z lat
1998-2012, najwięcej zapłacę,
szybki dojazd, gotówka od ręki,
500-666-553

SKUP AUT prod. po 1998 r.,
najwyższe ceny, płatność od
ręki, profesjonalna obsługa,

500-540-100

ANGIELSKI, matematyka, 
503-150-878

ANGIELSKI, MATEMATYKA,
607-100-070

ANGIELSKI - różne poziomy,
609-373-575, 22 649-19-22

MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, 696-939-213
MATEMATYKA, dojeżdżam,

matury, poprawki, 504-057-030
MATEMATYKA, doświadczenie

668-218-242
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27

NAUKA GRY: keyboard, gitara
klasyczna, basowa, akordeon, 
503-198-314

NIEMIECKI, 507-359-778
NIEMIECKI, nauka,

konwersacje, 605-859-277
NIEMIECKI, pedagog, 

500-165-121
POLSKI, Kabaty, 500-265-337
POTRZEBNE profesjonalne

korepetycje z biologii, liceum,
Konstancin, Ursynów, Wilanów,
604-998-314

DO PRAC biurowych, 
22 750-22-45

EMERYTA rencistę parking
Ursynów, 664-590-291

KIEROWCĘ na karetkę
pogotowia, 22 651-70-75, 
605-440-831, 22 722-61-17, 
609-373-582

PRACE pomocnicze w drukarni,
22 750-22-45

MAZURY: 7 dni od 500 zł, 
z wyżywieniem, jezioro, las,
kameralnie, tel 89 621-17-80,
www.szczepankowo.pl

PENSJONAT przy plaży
Gdańsk, bursztynowa13.pl, 
501-202-500

WRÓŻKA 22 648-68-41, 
602-731-299

AAABC NAPRAWA
telewizorów, LCD, PLAZMA,
dojazd gratis 22 644-39-97, 
608-817-647

ANTENY, 603-375-875

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

BIURO Ksiegowe. Tanio.
Mozliwy dojazd. 667 545 565

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

CleanLux
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, układanie, 
22 240-36-56

DACHY papą, 605-606-914
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOMOFONY, 603-375-875

ELEKTRYK - kuchnie, 
507-153-734

ELEKTRYK, tanio, 507-153-734

GAZOWE kotły, piecyki, kuchnie
- serwis, montaż; hydraulika, 
600-709-630

GLAZURA, panele, malowanie -
remonty kompleksowo, 
22 42-43-207, 692-885-279

GLAZURA, remonty, fachowe
porady, 22 42-43-207, 
505-543-594

GLAZURA, remonty
kompleksowo, 796-664-599

HYDRAULIK, 797-135-321
HYDRAULIKA, GLAZURA 

602-651-211, 22 643-71-65
HYDRAULIK złota rączka -

niedrogo 665-051-026

KOMPUTERY - pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, tel. 22 894-46-67,
602-301-214

KOMPUTERY, serwis, sprzedaż,
FLYCOM, Pasaż Ursynowski 9, 
tel. 22 644-26-05, 601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.692-101-784

KSIĘGOWOŚĆ w pełnym
zakresie. Tanie usługi! 

502-283-296,
www.julmar.entro.pl

MALARSKIE, tapetowanie, 
22 644-94-55, 607-775-259

MALARZ, 723-06-82-81
MALOWANIE, remonty, 

22 240-87-31

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

AAA NAPRAWA
TELEWIZORÓW, tanio 
22 641-80-74, 501-829-771

NAPRAWA - chłodnie, lodówki,
pralki, 502-562-444

NAPRAWA
lodówki, pralki, zmywarki 

22 643-16-65, 501-156-079

NAPRAWA pralek, 
22 649-45-86, 501-213-385

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

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej oferuje firma SOLPRA.
Tanio i solidnie, 798-034-056

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTY kompleksowo, 
505-543-594

REMONTY mieszkań wszystko
505 639 443

REMONTY, solidnie, 
514-745-851

REMONTY, wykończenia, 
503-321-785

STOLARKA, pełny zakres,
panele, 22 641-54-84, 
601-751-247

STOLARSKIE, garderoby,
naprawy, pawlacze szafy-ki, 
22 649-72-40, 606-126-099

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki, zabudowy, 
22 641-34-38, 604-637-018

STOLARSTWO, szafy, kuchnie,
meble pokojowe i łazienkowe 
22 773-15-13, 504-824-568

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

ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, ogrodzenia,
konserwacje, 601-36-22-82

TAPICER, Ursynów
22 649-88-45

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

TYNKI gipsowe, cementowo-
wapienne, www.budax.pl
511-529-965

WYWÓZ gruzu, mebli, gałęzi.
Sprzątanie piwnic, garaży 
600-359-594

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

ŻALUZJE, rolety, moskitiery,
www.zaluzje.warszawa.pl,

22 649-73-92

ŻALUZJE, ROLETY,VERTICALE,
MOSKITIERY, MARKIZY, 
22 644-42-16, 602-380-218

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

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313

TERAPIE uzależnień,
motywowanie do leczenia,
również w domu 500-207 710
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
wwoomm@@uurrssyynnooww..ppll
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. SStt.. KKoossttkkii PPoottoocckkiieeggoo 1111

6 4 2  6 0  0 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
7 6 6  7 5  0 1

Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5  
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 7 5 6  2 1  4 2  

7 5 7  0 4  0 2
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322
0055-552200 KKoonnssttaanncciinn-JJeezziioorrnnaa

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 
0055-550066 LLeesszznnoowwoollaa

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  
e-mail: gmina@lesznowola.waw.pl 
wojt@lesznowola.waw.pl
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  
Komisariat Policji w Lesznowoli

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

7 5 6 - 7 0 - 1 6
7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  

Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,
7 5 7 - 2 2 - 2 7  

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

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

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4
Piaseczno 7 5 7 - 0 4 - 0 2 ,

7 5 6 - 2 1 - 4 2 ,
7 5 6 - 5 9 - 9 8 ,

6 0 1 - 3 3 3 - 3 5 3

Ważne telefony

PP oo ww a ka k a c ya c y j n e  z a d a n i aj n e  z a d a n i a
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje ZZooffiiaa OOrrlliikk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w po-

niedziałek między godz. 12.00 a 12.30 .
R y s z a r d  K o c h a n

Z WINDĄ bliżej!

7733.. RROOCCZZNNIICCAA WWYYBBUUCCHHUU IIII
WWOOJJNNYY ŚŚWWIIAATTOOWWEEJJ 

1.09.2012 godz. 17.30
Kwatera Wojenna 1939 –

1945, Cmentarz Parafialny, ul.
Kościuszki, Piaseczno

7733.. RROOCCZZNNIICCAA AAGGRREESSJJII
ZZWWIIĄĄZZKKUU SSOOWWIIEECCKKIIEEGGOO NNAA
PPOOLLSSKKĘĘ 1177..0099..22001122 ggooddzz..
1111..0000

Pomnik Katyński, Cmentarz
Parafialny, ul. Kościuszki, Pia-
seczno

JJaarrmmaarrkk PPiiaasseecczzyyńńsskkii::
9 września 2012, godz. 12.00-

19.00, Park Miejski w Piasecznie

Program: 
12.00-19.00 – Scena w Parku

Miejskim
12.00 Rozpoczęcie Jarmarku

Piaseczyńskiego, hejnał Piaseczna
12.10-12.35 – Koncert Piase-

czyńskiej Orkiestry Dętej
12.40-13.00 - Kapela Polesoki

z Celestynowa 
13.05-13.45 - Zespół Tańca

Ludowego “Perła Warmii” z Lidz-
barka Warmińskiego

13.50-14.10 – Zespół „Leśne
Echo” z Chojnowa

14.15-14.30 – Kapela Polesoki
z Celestynowa 

14.35-15.15 - Zespół Tańca Lu-
dowego “Perła Warmii” z Lidz-
barka Warmińskiego

15.20-15.50 – Występ zespo-
łu „Zdrowie Pięknych Pań”

16.00-17.00 – Teatr Form Nie-
zależnych z Olsztyna – „Morali-
tet wędrujący”

17.00-17.30 – Występ zespo-
łu „Zdrowie Pięknych Pań”

17.30-17.50 - Pokaz rycerski –
Piaseczyńskie Stowarzyszenie
Rycerskie „Eodem Tempore”

18.00-19.00 – Koncert Kapeli
Brodów

19.00 – Zakończenie Jarmar-
ku Piaseczyńskiego

PPoozzoossttaałłee aattrraakkccjjee::

- Wioska Rycerska (Piaseczyń-
skie Stowarzyszenie Rycerskie
„Eodem Tempore”) – obozowi-
sko rycerzy, atrakcje dla dzieci

- Wioska Rzemiosł Dawnych
(Faktoria „Złoty Wołos”) – czyli
stylizowane obozowisko z wy-
twórczością na żywo

- atrakcje dla dzieci (karuzela,
przejażdżki na kucykach)

- stoisko organizatorów - hi-
storyczne pocztówki, publikacje
historyczne

- wypiek regionalny – „Baran
Piaseczyński”

- wystawa zdjęć z Warmii Mo-
niki Bukowińskiej i Dominika
Bednarskiego

Kramy handlowe w Parku
Miejskim – jarmark od godz.
12.00 – do zmierzchu:

- stoiska twórców ludowych,
tradycyjnego rzemiosła, potraw
regionalnych z Warmii,

- wyroby rzemieślnicze, ręko-
dzieło artystyczne, wyroby
drewniane, ceramika, ozdoby i
biżuteria, bibeloty,

- kuchnia regionalna, słodkie
wypieki domowe

- miody i wyroby pszczelarskie

WWyyddaarrzzeenniiaa ttoowwaarrzzyysszząąccee::
10.00 – Ratusz: wycieczka z

przewodnikiem „Piaseczyńskie
judaika”

11.00-16.00 – Piaseczyńska
Kolej Wąskotorowa: wycieczka
kolejką (odpłatnie)

12.00-14.00 – Piaseczyńska
Kolej Wąskotorowa: przejazdy
drezyną i zwiedzanie stacji

12.00-16.00 – Muzeum Re-
gionalne: wystawa „Krauzówka
we wspomnieniach, dokumen-
tach, fotografiach”

3.09-9.09 – wystawa „Piasecz-
no. Metamorfoza”.

Uroczystości Patriotyczne Festiwalu Piaseczyńskiego

Co i kto
SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee KKrreeaattyywwnnyycchh

SSeenniioorróóww „„RRuucchh ii ZZddrroowwiiee”” zzaa-
pprraasszzaa wwsszzyyssttkkiicchh cczzłłoonnkkóóww oorraazz
nniieezzrrzzeesszzoonnyycchh nnaa ppoowwaakkaaccyyjjnnee
ssppoottkkaanniiee iinnaauugguurraaccyyjjnnee ww ddnniiuu
11..0099..22001122 ((ssoobboottaa)):: ggooddzz.. 1100..0000
- zzbbiióórrkkaa pprrzzyy wwyyjjśścciiuu zz mmeettrraa KKaa-
bbaattyy ppoo ssttrroonniiee TTEESSCCOO,, wwssppóóllnnyy
ssppaacceerr ddoo PPoowwssiinnaa;; ggooddzz.. 1111..0000 -
ppoollaannkkaa ooggnniisskkoowwaa ww PPoowwssiinniiee,,
iinnffoorrmmaaccjjee ddoottyycczząąccee ppoowwaakkaaccyyjj-
nneejj ddzziiaałłaallnnoośśccii SSKKSS;; ggooddzz.. 1122..0000
–– iinntteeggrraaccyyjjnnee ooggnniisskkoo

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

TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355
NNiieeddzziieellaa,, 99 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1166..0000:: 

Pierwsze po wakacyjnej prze-
rwie i pierwsze w Roku Kultural-
nym 2012/2013 na Ursynowie
Popołudnie Muzyczne z cyklu
„Tam, gdzie gra muzyka”. Tej je-
sieni będziemy słuchać muzyku-
jących rodzin. W koncercie p.n.
„Na każdą nutę, czyli co skrzyp-
kowi w duszy gra” wystąpią: Wi-
told Vargas (flety, instrumenty
perkusyjne), Mikołaj Vargas
(skrzypce, harmonijka, gitara
elektryczna), Kenaya Huanca
(wiolonczela). Koncert popro-
wadzi Bogdan Kupisiewicz.
Wstęp wolny. Koncert sfinanso-
wany ze środków Dzielnicy Ursy-
nów m.st. Warszawy.

Modelarnia Lotnicza SMB “Ja-
ry” (ul. Służby Polsce 1) zaprasza
do 31 sierpnia dzieci i młodzież,
codziennie od poniedziałku do
piątku, w godzinach 16.00-
20.00, na wakacyjne zajęcia mo-
delarskie. Uczestnictwo w zaję-
ciach jest bezpłatne.

W Galerii Domu Sztuki jest
czynna wystawa prac wykona-
nych w Roku Kulturalnym
2011/2012 przez uczestników
zajęć (dzieci, młodzież i doro-
słych) prowadzonych w Domu
Sztuki w Pracowni Malarstwa,
Grafiki i Rysunku. Wstęp wolny.

Począwszy od poniedziałku, 17
września, Dom Sztuki zaprasza
dzieci, młodzież i dorosłych na
bezpłatne zajęcia artystyczne, fi-
nansowane ze środków Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy, takie
jak: Teatr Dziecięcy „Kluczyk z
Wiolinowej”, Teatr Młodzieżowy
„Klucz z Wiolinowej”, Dziecięcy

Teatr Muzyczny „Wiolinki”, Mło-
dzieżowy Teatr Muzyczny „Zgra-
ja z Wiolinowej”, Teatr Seniora,
warsztaty „Manewry Kabareto-
we, warsztaty w Pracowni Rzeź-
by i Ceramiki, warsztaty w Pra-
cowni Malarstwa, Grafiki i Rysun-
ku, warsztaty bębniarskie. Ponad-
to Dom Sztuki planuje m.in. róż-
ne rodzaje zajęć tanecznych (tak-
że dla dzieci i młodzieży), indywi-
dualne lekcje gry na gitarze, na-
ukę języka włoskiego, zajęcia dla
maluchów. Chętnych zapraszają
również filie Domu Sztuki – Klub
Seniora (Pięciolinii 10) i Mode-
larnia Lotnicza (Służby Polsce 1).
Szczegóły w sekretariacie Domu
Sztuki, na stronie www.domsz-
tuki.art.pl oraz w najbliższych nu-
merach PASSY.

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

77..0099..,, ppiiąątteekk,, ggooddzz.. 1188..0000 –
wernisaż wystawy połączony z
aukcją na rzecz Fundacji Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym Hi-
poterapia – KONIE... PĘDZLEM I
OBIEKTYWEM. Malarstwo Alek-
sandry Morawiec i fotografie Pio-
tra Dzięciołowskiego.

88..0099..,, ssoobboottaa,, ggooddzz.. 1188..0000  IN-
AUGURACJA ROKU KULTU-
RALNEGO  2012/2013 – LISTY
Z DALEKA – piosenki Kaliny Ję-
drusik śpiewa – OLGA BOŃ-
CZYK (wejściówki do odebrania
od 5.09. od godz. 18.00).

88..0099..,, ssoobboottaa,, ggooddzz.. 1177..0000
koncert w ramach Inauguracji
Roku Kulturalnego SIOSTRY
RAYFER – piosenki i pieśni cy-
gańskie , żydowskie i in. Wstęp
wolny.

OOśśrrooddeekk PPoommooccyy SSppoołłeecczznneejj 
uull.. CCyybbiissaa 77

66..0099,, cczzwwaarrtteekk,, 1155::0000 – Bez-
pieczna Jesień Życia na Ursyno-
wie – spotkania edukacyjne dla
Seniorów.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

44..0099 – wtorek – spotkanie z p.
Andrzejem Kochanowskim w

nowym cyklu „Patroni ulic War-
szawy” (polscy pisarze, poeci,
malarze, rzeźbiarze); „Asnyk,
Chełmoński, Dunikowski, Dy-
gasiński”.

66..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
dr Kamilem Kopanią w nowym
cyklu „Sztuka jako obraz życia
codziennego w dawnych wie-
kach” pt. „Przedstawienia obsce-
niczne w sztuce doby średnio-
wiecza – mniej znane oblicze re-
ligijnej epoki”.

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

SSPP nnrr 334400
uull.. LLookkaajjsskkiieeggoo 33

33..0099,, ppoonniieeddzziiaałłeekk,, 1122..0000 –
Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 2012/2013 połączo-
ne z otwarciem nowego budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 340
im. Bogusława Molskiego.

KKoośścciióółł ppww.. śśww.. AAppoossttoołłóóww
PPiioottrraa ii PPaawwłłaa
uull.. SSzzuummiiąąccaa 55

11..0099,, ssoobboottaa,, 1199..1155 – Okolicz-
nościowy program artystyczny
w intencji Ojczyzny oraz pole-
głych w II wojnie światowej.

UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww
aall.. KKEENN 6611

wwwwww..uurrssyynnooww..ppll
2222 5544 5577 110000

11..0099,, ssoobboottaa,, 1111..0000-2222..0000 –
Impreza profilaktyczna w ple-
nerze w formie pikniku motocy-
klowego pn.: „Jeden Ślad, Jedna
Droga, Jedno Życie - bez alko-
holu”.

LLaass KKaabbaacckkii
uull.. MMoocczzyyddłłoowwsskkaa

11..0099,, ssoobboottaa,, 1122..0000,, 1155..3300 –
Ursynowski Nordic Walking.

22..0099,, ssoobboottaa,, 1122..0000,, 1155..3300 –
Ursynowski Nordic Walking.

PPaarrkk NNaattoolliińńsskkii 
uull.. NNoowwoouurrssyynnoowwsskkaa 8844 

22,, 99..0099,, nniieeddzziieellaa,, 1100..0000 – Wy-
cieczki po Parku Natolińskim,
udział bezpłatny, obowiązują za-
pisy.
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