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J edna z naszych ursynowskich
czytelniczek nadesłała nam
kopię pisma, jakie skierowa-

ła do sejmowej Komisji Sprawie-
dliwości i Praw Człowieka, zain-
spirowana demonstracją Czarne-
go Poniedziałku – czyli marszu
przeciwniczek i przeciwników za-
ostrzenia ustawy aborcyjnej w
dniu 3 października. Autorka
zwraca uwagę, że obecnie „rolę
układów płciowych wypaczamy
poprzez promowanie kultu peni-
sa i łechtaczki”. Nadto zaś propo-
nuje, by dopuszczać aborcję za obo-
pólną zgodą sprawców ciąży, idąc
jednak cokolwiek dalej, bo skoro
„ją patroszą”, to jemu obowiązko-
wo – „obcinają”... Bardzo to jest
śmiała propozycja i wyjątkowo
oryginalny punkt widzenia, ale ja-
koś nie słychać, żeby wspomniana
komisja zastanawiała się i nad ta-
kim aborcyjnym wariantem. 

J ak widać, są w społeczeństwie
kwestie, które nie tylko rozpa-
lają wyobraźnię, ale gdzie-

niegdzie również budzą demony.
Proste, żeby nie powiedzieć – pro-
stackie rozwiązania wciąż mają
swoich zwolenników. Kiedyś Lech
Wałęsa doradził jakiemuś chorowi-
temu obywatelowi: „Stłucz pan ter-
mometr, nie będziesz pan miał go-
rączki”. Nasza czytelniczka dora-
dza natomiast Polkom: obetnijcie
swoim mężczyznom, a nie będzie-

cie zachodzić w ciążę. W obydwu
wypadkach zaproponowane jest
wyjątkowo skuteczne rozwiązanie
problemu. Po cholerę więc trudzić
w tej sprawie rząd, Sejm i biegłego
jak mało kto w dziedzinie ciąż war-
szawsko-praskiego arcybiskupa
Henryka Hosera na dodatek?

W języku mediów już się
utarło, że wspomnianą
demonstrację w deszczo-

wy poniedziałek nazywa się Re-
wolucją Parasolek. A słowo „re-
wolucja” pojawiło się dlatego, że
kobiety z parasolkami potrafiły
przemówić nawet takiemu twar-
dzielowi jak Jarosław Kaczyński
do rozumu. Lider Prawa i Spra-
wiedliwości zmienił nagle aborcyj-
ny pogląd jak za dotknięciem cza-
rodziejskiej różdżki. Czyżby więc
parasolki posłużyły za piki użyte
do proaborcyjnego natarcia? Spo-
tkałem się oko w oko z owymi
dwudziestoma tysiącami rozsier-
dzonych niepomiernie młodych
kobiet i od tego momentu dopiero
w pełni rozumiem, co to znaczy:
gdzie diabeł nie może, tam babę
pośle. Nawet abp Hoser zaświad-
czył, że wbrew pogłoskom Kościół
bynajmniej nie żąda, by karać ko-
biety za dokonanie aborcji więzie-
niem (ani nawet paleniem na sto-
sie). Czyli – jak to mawiano o Wło-
dzimierzu Leninie: chłop to był do-
bry z kościami, bo dawał dzieciom
cukierki, a przecież „moh zarie-
zać”(mógł zarżnąć). 

Ś ledząc meldunki medialne,
można dojść do wniosku, że
w społeczeństwie zaczynają

przeważać nastroje militarne. Kie-
dyś zakładano kosy na sztorc, teraz
w ruch idą parasolki, ale w wa-
runkach warszawskich to jeszcze
nie wszystko. Jak informuje bo-
wiem autor artykułu na str. 6. Ma-

ciej Antosiuk, w Budżecie Partycy-
pacyjnym Ursynowa został otóż
zgłoszony projekt zorganizowania
kursu obsługi... karabinu maszy-
nowego oraz broni przeciwpancer-
nej. Nie wiem, czy ta zbrojeniowa
propozycja ucieszyła panią prezy-
dent Hannę Gronkiewicz-Waltz,
ale u ministra Antoniego Maciere-
wicza mogła wzbudzić zachwyt.
Kierujący już całym resortem kata-
strofy narodowej minister gwał-
townie rozbudowuje Wojska Obro-
ny Terytorialnej (WOT) i na po-
czątku przyszłego roku ma rozlo-
kować na wschodniej flance Rze-
czypospolitej trzy doborowe bry-
gady, iżby prezydent Rosji Włady-

mir Putin mógł tylko wściekle
mruknąć pod nosem: wot siurpryz!
Na razie jednak to my mamy nie-
spodziankę, bo Macierewicz został
wyprzedzony przez Putina, który
nagle kazał zainstalować wyrzut-
nie pocisków balistycznych Iskan-
der w Kaliningradzie, o rzut bere-
tem od Gdańska. 

N asz prezydent Andrzej Du-
da jest człowiekiem pokojo-
wo nastawionym, więc

chyba Władymirowi Władymiro-
wiczowi nawet nie pogrozi palcem.
Za to pani premier Beata Szydło –
z pomocą ministra Macierewicza –
akurat ma czym postraszyć. A na-
sze narodowe straszydło to mają

być wkrótce helikoptery wojskowe
Black Hawk z Mielca. Nie mam
jednak pewności, czy tymi Czar-
nymi Jastrzębiami zdołamy po-
wstrzymać iskandery. Można pew-
nie żałować, żeśmy lekkomyślnie
oddali Ruskim głowice jądrowe, co
je podobno za PRL-u trzymano w
silosach we wsi Brześce zaraz za
Konstancinem. Bo dziś byłyby jak
znalazł. 

T ymczasem Warszawa, 60 lat
temu podniesiona z ruin po
drugiej wojnie światowej rę-

kami warszawiaków i ofiarnością
całego społeczeństwa polskiego,
wreszcie spłaca długi, ale bynajm-
niej nie swoim dzielnym budowni-

czym. Przekazuje bowiem – i to nie-
małe fundusze – różnego rodzaju
wydrwigroszom i oczajduszom,
mieniącym się właścicielami albo
spadkobiercami właścicieli wielu
wartościowych nieruchomości. Ten
proces trwa od lat wielu i tylko po
części powstrzymuje go najśwież-
sza akcja ministra sprawiedliwo-
ści i prokuratora generalnego w
jednej osobie – Zbigniewa Ziobry,
który objąwszy urząd, złapał się za
głowę, widząc jaka jest skala repry-
watyzacyjnego szaleństwa, a w du-
żej mierze bezprawia. 

P rokuratorzy przyjrzą się na
powrót przedziwnym przy-
padkom reprywatyzacyjnej

zmowy, w tym zaskakującemu
spadkobraniu męża i córki pani
prezydent Hanny Gronkiewicz-
Waltz, którym niespodziewanie
przypadły udziały w ukradzionej
legalnym żydowskim właścicielom
kamienicy przy Noakowskiego 16.
Zbadają też odkryte przez  „Pas-
sę” sfałszowanie aktu notarialnego
na Narbutta 60.

J eszcze bardziej sensacyjna
może być ponowna analiza
przywrócenia szlacheckiej i

skądinąd ogromnie zasłużonej dla
Warszawy rodzinie Grocholskich
prawa własności niemal całej miej-
scowości Michałowice. Złośliwi in-
ternauci radzą mieszkańcom Mi-
chałowic, zagrożonym ewentual-
ną eksmisją z pańskich dóbr, by
wystąpili o rozliczenie rodziny G.
z korzyści, jakie przez setki lat
przynosiła jej pańszczyzna, czyli
praca niewolnicza „a la polona-
ise”. Kapitalistyczny rozrachunek
z feudałami? To może być napraw-
dę ciekawe.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Roli klocków nie sposób
przecenić. Już od najmłod-
szych lat rozwijają one
dziecięcą wyobraźnię, kre-
atywność, twórcze i logicz-
ne myślenie, uczą trójwy-
miarowego spojrzenia na
świat, a co najważniejsze
rozwijają zdolności manu-
alne, tak niedoceniane
obecnie w świecie wszech-
obecnych komputerów i
smartfonów. 

Wspólna zabawa z rówieśni-
kami, czy też z rodzicami, to
piękne i szczęśliwe chwile, w
czasie których w naturalny spo-
sób rozwijamy zdolności komu-
nikacyjne oraz życie społeczne i
rodzinne więzy. 

Dopiero z biegiem lat doce-
niamy całą magię klocków oraz
ich zalety i możliwości, jakie da-
ją, odzwierciedlając rzeczywi-
stość w mikroskali. Trudno się
dziwić, iż dorośli sami chętnie
realizują swoje niespełnione ma-
rzenia z dzieciństwa, zasiadając
do zabawy i budowania klocka-
mi, czy to sami, czy też ze swoimi
pociechami. 

Salon sprzedaży wybierz-klo-
cki powstał właśnie z myślą o

dzieciach, młodzieży oraz oso-
bach dorosłych, których łączy
wspólna pasja budowania oraz
kreatywnego, przestrzennego
tworzenia. Oferta sklepu obej-
muje starannie wyselekcjono-
wane marki o najwyższej jakości
produktu, takie jak: duńskie LE-
GO®, szwajcarski GEOMAG™,
niemiecki Ravensburger 3D Puz-
zle® oraz cypryjskie Engino®.
Jest to asortyment, który z czy-
stym sumieniem mogę polecić,

nie tylko jako właściciel sklepu,
ale także odpowiedzialny rodzic. 

Szeroki wybór zestawów - po-
nad 500 pozycji asortymento-
wych, w tym pozycje kolekcjo-
nerskie oraz pozakatalogowe -
zaspokoi oczekiwania nawet naj-
większych fanów klocków, któ-
rzy będą chcieli powiększyć swo-
ją kolekcję. Ale nie tylko ! 

W sklepie funkcjonuje rów-
nież wypożyczalnia klocków dla
tych wszystkich, którzy nieko-
niecznie chcą wzbogacić swoje
zbiory o liczne nowe zestawy,
ale jednocześnie nie chcą tracić
niczego z asortymentu, jaki przy-
gotowali producenci. To też do-
bra okazja, aby sprawdzić kloc-
ki innych marek, czy też serie,
których jeszcze nie znamy i nie
wiemy, jak będą się nimi bawić
nasze pociechy, a wszystko to za
ułamek ceny nowych zestawów. 

Dla stałych klientów karty raba-
towe, promocje i niespodzianki. 

Serdecznie zapraszamy !

Wybierz klocki… bo klocki,
kolego, są dla każdego !
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Impreza z dopalaczami 
na Pileckiego

Policjanci z Ursynowa zajmują
się wyjaśnieniem wszystkich oko-
liczności związanych z ujawnie-
niem w jednym z mieszkań opa-
kowań z substancją niewiadome-
go pochodzenia. Dwóch nieprzy-
tomnych mężczyzn trafiło do szpi-
tala po zażyciu tego specyfiku.

Mundurowi z Ursynowa zo-
stali wezwani na ulicę Pileckie-
go, gdzie miała znajdować się
osoba, która prawdopodobnie
zażyła dopalacze. W chwili, gdy
na miejscu pojawił się patrol po-
licji, karetka pogotowia zabiera-
ła nieprzytomnego 28-latka do
szpitala.

Policjanci szybko ustalili, że
pogotowie wezwali znajomi po-
krzywdzonego. Wcześniej razem
imprezowali w jednym z miesz-
kań. Kiedy policjanci weszli do
środka zastali grupę osób, a na
łóżku zauważyli kolejnego nie-
przytomnego mężczyznę. Poli-
cjanci nie mogli nawiązać z 31-
latkiem kontaktu, miał zasinione

usta oraz problemy z oddycha-
niem. Funkcjonariusze natych-
miast udzielili mu pomocy i uło-
żyli w bezpiecznej pozycji.

W czasie przeszukania miesz-
kania policjanci ujawnili skrzyn-
kę, wewnątrz której znajdowało
się 27 torebek strunowych z bia-
łą substancją, wagi elektronicz-
ne i kilkadziesiąt pustych tore-
bek służących prawdopodobnie
do porcjowania środków odu-
rzających. Ponadto policjanci
ujawnili dwie doniczki z sadzon-
kami krzaczków marihuany.

Wyjaśnieniem sprawy zajmu-
ją się teraz policjanci z ursynow-
skiego komisariatu. Zabezpieczo-
ne przez nich środki trafią na ba-
dania do laboratorium krymina-
listycznego. Poszkodowane oso-
by trafiły pod opiekę lekarską z
zagrożeniem życia i zdrowie.

Mieszkanka Ursynowa niemal
straciła dorobek życia!

Podejrzany o usiłowanie
oszustwa „na policjanta” wpadł
prosto w ręce policjantów z Ur-
synowa. Szybko zorganizowane
działania i dobra współpraca z
pracownikiem banku doprowa-
dziły do zatrzymania 37-latka,
zapobiegając w ten sposób prze-
kazaniu gotówki w kwocie 60
tys. złotych. 

Policjanci zatrzymali podej-
rzanego o usiłowanie oszustwa
na tzw. „policjanta”. Z ustaleń
wynika, że do 70-latki zadzwo-
nił mężczyzna podając się za
funkcjonariusza. Rozmówca po-

informowała kobietę, że może
paść ofiarą przestępstwa, bo pra-
cownicy banku współpracują z
przestępcami i zamierzają
ukraść jej pieniądze, przelewając
je na inny rachunek. W trakcie
rozmowy telefonicznej informo-
wał 70-latkę, że Policja wie już o
oszustwie i prosił o pomoc w za-
trzymaniu przestępcy.

70-latka będąc przekonana,
że bierze udział w policyjnej ak-
cji udała się do banku. Czujny
pracownik banku podejrzewa-
jąc, że pieniądze mogą trafić
do oszustów zaalarmował Poli-
cję. Ursynowscy funkcjonariu-
sze natychmiast przystąpili do
działania. Już po chwili poja-
wili się w banku, w którym mia-
ło dojść do wypłaty gotówki,
zapobiegając w ten sposób
przekazaniu przestępcy 60 ty-
sięcy złotych.

Andrzej K. został zatrzyma-
ny i trafił do policyjnej celi. Jak
ustalili śledczy to nie jedyne
przestępstwom jaki ma na swo-
im koncie mężczyzna. Policjan-
ci dowiedli, że Andrzej K. dzień
wcześniej działając w ten sam
sposób pobrał pieniądze o
mieszkanki Pragi w kwocie 68
tys. złotych i mieszkańca Ursu-
sa w kwocie 30 tys. złotych.

Zatrzymany, po zebraniu ma-
teriału dowodowego usłyszał
łącznie trzy zarzuty: oszustwa i
usiłowania oszustwa. Mężczy-
zna decyzją sądu, został tym-
czasowo aresztowany na okres
trzech miesięcy. Za to przestęp-

stwo może mu teraz grozić do 8
lat pozbawienia wolności.

10 zarzutów za kradzieże 
z włamaniem

Policjanci ustalili osoby odpo-
wiedzialne za szereg włamań do
mieszkań prywatnych na terenie
stolicy. Policjanci szacują, że straty
spowodowane przez nich mogą
sięgać nawet 80 tysięcy złotych. 

Policjanci z wydziału do wal-
ki z przestępczością przeciwko
mieniu pracowali nad sprawami
związanymi z włamaniami do
mieszkań i domów na terenie
dzielnicy. Z okradanych lokali
ginęła najczęściej gotówka, bi-
żuteria i sprzęt RTV.

W tym czasie przesłuchali
wielu świadków oraz ustalili do-
kładnie wszystkie miejsca na te-
renie dzielnic, w których działa-
li przestępcy. Materiał dowodo-
wy zgromadzony w tej sprawie
wykazał, że osobami odpowie-
dzialnymi za te przestępstwa
mogą być dwójka młodych
mieszkańców Warszawy.

24-latce i 31-latkowi udowod-
niono po 10 -kradzieży i włamań
do mieszkań. Wobec głównego
podejrzanego policjanci wystą-
pili z wnioskiem o zastosowanie
środka zapobiegawczego w po-
staci tymczasowego aresztu na
okres 3 miesięcy, do którego przy-
chylił się sąd rejonowy, natomiast
kobieta została objęta policyjnym
dozorem. Za kradzieże z włama-
niem grozi teraz kara do 10 lat
pozbawienia wolności.

Kronika policyjna
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Z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą o ważnych inwestycjach oświatowych i komunikacyjnych

Do Wilanowa pojedziemy Rosnowskiego i Ciszewskiego
PPAASSSSAA:: MMiieesszzkkaańńccyy nniieeppookkoojjąą ssiięę zz

ppoowwoodduu wwllookkąącceejj ssiięę ww nniieesskkoońńcczzoonnoośśćć
iinnwweessttyyccjjii oośśwwiiaattoowweejj pprrzzyy uulliiccyy ZZaarruu-
bbyy..  CCzzyy mmoożżnnaa bbyyłłoo ww tteejj sspprraawwiiee ccoośś
zzaałłaattwwiićć sszzyybbcciieejj??

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: Z tego co wiem, to
projekt planu miejscowego okolic Zaru-
by jest drugim najszybciej uchwalanym
planem miejscowym w Warszawie w
przeciągu ostatnich 10 lat. Natomiast
mam żal do poprzednich władz dzielni-
cy o zaniedbanie tej sprawy – przynajm-
niej od końca 2011 było wiadomo, że
kompleks oświatowy w tym miejscu na
całym terenie przewidzianym w planie z
2008 roku nie może powstać. Zarząd po-
przedniej kadencji jasno napisał o tym
w uzasadnieniu do uchwały z grudnia
2011 roku. Nie szukam winnych, ale po-
sługiwanie się kłamstwem, jakobym po-
nosił odpowiedzialność za wydaną przez
wojewodę decyzję o pozwoleniu na bu-
dowę budynku mieszkalnego uważam
za niegodne. Rozumiem wprawdzie, że
wielu polityków, w tym także lokalnych
uważa, że w polityce można obiecywać
gruszki na wierzbie, ale ja uważam, że sa-
morząd nie jest miejscem, w którym moż-
na ludzi oszukiwać. A przecież jeszcze w
wyborach 2014 obiecywano, że będzie i
szkoła, i biblioteka, i przedszkole, a nawet
dom seniora. A poza pismem i uchwałą
z 2011 roku niestety nie zrobiono nic,
aby nie doszło do sytuacji, jaka powsta-
ła po wydaniu pozwolenia na budowę.

CCoo zzaatteemm mmoożżnnaa ddzziiśś ppoowwiieeddzziieećć
mmiieesszzkkaańńccoomm UUrrssyynnoowwaa,, jjeeśśllii cchhooddzzii oo
iinnwweessttyyccjjee pprrzzyy ZZaarruubbyy:: ppoowwssttaanniiee óóww
mmiittyycczznnyy kkoommpplleekkss oośśwwiiaattoowwyy,, cczzyy nniiee
ppoowwssttaanniiee??

Tak, w tym miejscu powstanie pla-
cówka oświatowa, ale jaka, jeszcze nie
jesteśmy w stanie określić – zależy to
także od ostatecznych decyzji większo-
ści parlamentarnej w sprawie zmiany
szkół podstawowych z 6-letnich na 8-
letnie. Pewne jest to, że na jednej z naj-
bliższych sesji rady miasta – w paź-
dzierniku lub w listopadzie – zostanie
uchwalony nowy plan miejscowego za-
gospodarowania przestrzennego. Ten
plan przewiduje, że na działkach, jaki-
mi dysponujemy po zamianie dokona-
nej w lipcu tego roku z prywatnym wła-
ścicielem, mogą powstać funkcje
oświatowe. Gdybyśmy tych działek nie
zamienili, do czterech lat „nicnierobie-
nia” w poprzedniej kadencji doszłyby
kolejne dwa w obecnej, a tak natych-
miast po uchwaleniu nowego planu
mamy możliwość projektowania no-
wych obiektów oświatowych. Już wy-
stąpiłem do Pani Prezydent o zabez-
pieczenie pieniędzy na ten cel w bu-
dżecie dzielnicy. W najbliższych miesią-
cach, bezpośrednio po uchwaleniu pla-
nu, przeprowadzimy tzw. analizę
chłonności tego terenu pod kątem reali-
zowania funkcji oświatowych i zapre-
zentujemy radnym koncepcje zagospo-
darowania terenu. Jestem przekona-
ny, że w pierwszej połowie roku 2017
będziemy mogli wszcząć konkretne
działania. Są jednak dwa warunki. Po

pierwsze, musi być uchwalona nowa
ustawa tycząca systemu oświaty; po
drugie – przeprowadzona analiza
chłonności, a to oznacza, że musimy
wiedzieć, czy można w tym miejscu
zbudować przykładowo 24-oddziałową
szkołę, czy 15-oddziałowe przedszko-
le, czy też połączyć te dwie funkcje.

NNiieekkttóórryycchh uurrssyynnoowwiiaann bbuullwweerrssuujjee
oossttaattnniioo ddrraażżlliiwwaa kkwweessttiiaa pprrzzeeddłłuużżee-
nniiaa uulliiccyy BBeellggrraaddzzkkiieejj ww kkiieerruunnkkuu ppoołłuu-

ddnniioowwyymm ww zzwwiiąązzkkuu zz kkoonniieecczznnoośścciiąą
uuzzyysskkaanniiaa ddoojjaazzdduu ddoo ppllaannoowwaanneeggoo nnaa
ttyymm pprrzzeeddłłuużżeenniiuu ddoommuu ooppiieekkii nnaadd oossoo-
bbaammii nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyymmii...... PPooddoobbnnoo
ddzziiaałłaanniiaa ww tteejj sspprraawwiiee zzoossttaałłyy wwssttrrzzyy-
mmaannee,, cchhoocciiaażż ww ddaallsszzeejj ppeerrssppeekkttyywwiiee
mmooggłłoobbyy ppoowwssttaaćć ccaałłkkiieemm kkoorrzzyyssttnnee
ppoołłąącczzeenniiee BBeellggrraaddzzkkiieejj zz PPiilleecckkiieeggoo......

Jeśli chodzi o ewentualne połączenie
wspomnianych dwóch ulic, to nie jestem
przekonany, co do sensowności takiego
wariantu. Ewentualne zbudowanie łącz-
nika do ulicy Pileckiego – a kosztowało-
by to wedle wstępnych szacunków 10-
12 mln złotych – w mojej ocenie nie ma
uzasadnienia ekonomicznego i nie mamy
takich planów. Ursynów ma inne waż-
niejsze potrzeby, jak choćby budowę no-
wych przedszkoli czy szkół. Ponadto in-
westycja związana z przedłużeniem Bel-
gradzkiej do Pileckiego utrudniłaby
mieszkańcom ulicy Kazury dostęp do
Parku im. Cichociemnych Spadochronia-
rzy Armii Krajowej. Warto podkreślić, że
dla tego terenu szykujemy wniosek o do-
finansowanie unijne, aby stał się parkiem
nie tylko z nazwy i jeszcze lepiej służył
mieszkańcom. Trzeba także jasno powie-
dzieć, dlaczego powstaje przedłużenie
Belgradzkiej. Otóż nie tylko dlatego, że
ktoś kiedyś zaplanował ten ośrodek w
tym miejscu, nie troszcząc się o dojazd do

niego. Chodzi również o to, że od 2007
dla tej okolicy obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. 

AA ccoo bbęęddzziiee zz ssaammąą ddrrooggąą ddoo oośśrroodd-
kkaa ddllaa oossóóbb nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh??

Jej projekt jest właśnie finalizowany.
Gdy tylko będzie gotowy, zastanowimy
się, jak budować ową drogę, maksymal-
nie oszczędzając rosnące tam drzewa.
Wiem, że wiele osób protestuje przeciw-
ko ich wycince, z drugiej jednak strony

są też protesty, jeśli chodzi o zabieranie
miejsc parkingowych w związku z budo-
wą Południowej Obwodnicy Warszawy.
Nie ulega więc wątpliwości, że takie miej-
sca trzeba przygotować obok wspomnia-
nego ośrodka – również na potrzeby osób,
które będą podjeżdżały pod Górkę Ka-
zurkę, a przede wszystkim na potrzeby
tamtejszych mieszkańców, którym budo-
wa obwodnicy utrudni parkowanie. Inna
sprawa, że będziemy głęboko się zastana-
wiać nad wycięciem każdego drzewa. 

CCoorraazz wwiięęcceejj kkoonnttrroowweerrssjjii wwzzbbuuddzzaa
mmooddaa nnaa zzwwęężżaanniiee wwaarrsszzaawwsskkiicchh uulliicc,,
ww ttyymm uurrssyynnoowwsskkiicchh aarrtteerriiii.. CCoo ppaann
bbuurrmmiissttrrzz oo ttyymm ssąąddzzii??

Tu nie można wrzucać wszystkiego
do jednego worka, tylko przyjrzeć się
każdemu projektowi z osobna. Bo w tym
wypadku nie ma jednej dobrej odpowie-
dzi. Przede wszystkim trzeba jednak za-
uważyć, że za tymi przewężeniami i
wprowadzeniem pasów rowerowych
głosowali sami mieszkańcy, opowiadając
się za takimi propozycjami w Budżecie
Partycypacyjnym. Niezależnie od tego
mam już jakiś pogląd na tę sprawę, na
podstawie spotkań z mieszkańcami oraz
blisko stu e-maili, jakie do mnie na ten te-
mat skierowano. Chodzi o zwężenia na
Cynamonowej i Dereniowej. Na podsta-

wie przekazanych mi opinii mieszkań-
ców mogę przypuszczać, że sami miesz-
kańcy obu ulic czują się tak, jakby ktoś in-
ny za nich zdecydował o tych rozwiąza-
niach. Oni twierdzą, że się za takim wa-
riantem nie opowiadali. 

Uważam jednak, że np. ulica Cyna-
monowa nie jest akurat szczególnie waż-
nym szlakiem do przemieszczania się
po Ursynowie, natomiast po wprowa-
dzeniu zmian powstała wreszcie możli-
wość skrętu w lewo pomiędzy TESCO a

Rossmannem, no i zostało wytyczone
bardzo potrzebne przejście dla pieszych
obok bazarku, koło niedokończonej bu-
dowli zwanej Fortepianem. Dlatego
zmiany na Cynamonowej są zdecydo-
wanie najbliższe mojemu sercu. Co do
Dereniowej natomiast przypomnę, że
zarówno ja, jak i poprzedni burmistrz
wprowadziliśmy tam szereg istotnych
zmian zwiększających bezpieczeństwo
ruchu. Stąd głosy mieszkańców, że tam
już było bezpiecznie przed ostatnimi
zmianami, i że teraz bynajmniej nic się
nie poprawiło. Ponadto zaś, chociaż De-
reniowa, podobnie jak Cynamonowa,
ma charakter drogi lokalnej, to jednak
jest przedłużeniem ważnej arterii ko-
munikacyjnej dla mieszkańców Kabat –
ulicy Stryjeńskich. 

AA cczzyy ppoo pprrzzyysszzłłoorroocczznnyymm uurruucchhoo-
mmiieenniiuu uulliiccyy RRoossnnoowwsskkiieeggoo,, ccoo uummoożż-
lliiwwii ppoołłąącczzeenniiee PPrrzzyycczzóółłkkoowweejj ww WWiillaa-
nnoowwiiee zz RReellaakkssoowwąą ww ddzziieellnniiccyy UUrrssyy-
nnóóww,, nnaa tteejj ddrruuggiieejj nniiee bbęęddąą ttwwoorrzzyyćć
ssiięę kkoorrkkii,, cczzeeggoo mmoożżnnaa ssiięę oobbaawwiiaaćć mmiięę-
ddzzyy iinnnnyymmii ww zzwwiiąązzkkuu zz oottwwaarrcciieemm ww
tteejj ookkoolliiccyy sskklleeppuu ffiirrmmyy LLiiddll??

Pochodzące z roku 1999 zapisy miej-
scowego planu zagospodarowania w
tamtym miejscu zostały uchylone przez
Wojewódzki Sąd Administracyjny i gdy

prywatny właściciel sprzedał działkę Li-
dlowi, władze miejskie już nie mogły
sprzeciwić się otwarciu sklepu, bo plan
nie precyzował, jaką funkcję mogą mieć
stawiane tam obiekty. Pragnę jednak
uspokoić mieszkańców Ursynowa, zwra-
cając uwagę, że ulica Rosnowskiego nie
jest budowana w oderwaniu od innych
ulic. Bo przecież projektujemy także dal-
sze poszerzenie ul. Rosoła w kierunku
południowym, przebudowę niebez-
piecznego skrzyżowania z ul. Wąwozo-
wą oraz dalej przebudowę Relaksowej
do Rosnowskiego. I np. jadąc Rosoła od
strony centrum, będzie się miało wy-
dzielony pas do skrętu w lewo z sygna-
lizacją świetlną. Chcę poinformować,
że negocjujemy z Lidlem ich partycypa-
cję w budowie ul. Rosoła i mam nadzie-
ję, ze te negocjacje przyniosą wymierne
korzyści finansowe dla mieszkańców
Ursynowa. Nie chcemy powtórki z sytu-
acji z Lidlem przy Stryjeńskich. 

AA kkiieeddyy ssiięę mmoożżnnaa ssppooddzziieewwaaćć oottwwaarr-
cciiaa uulliiccyy RRoossnnoowwsskkiieeggoo??

Realnym terminem uruchomienia
ciągu Nowokabacka – Rosnowskiego
wydaje się 1 września 2017 roku. Takie
jest wspólne oczekiwanie – burmistrza
Wilanowa Ludwika Rakowskiego i mo-
je. Ta nowa wygodna i bezpieczna arte-
ria sprawi, że skończy się męka kierow-
ców wyjeżdżających z Ursynowa do Wi-
lanowa wąziutkim i krętym szlakiem
Gąsek i Podgrzybków. Poza tym nie spo-
dziewam się nadzwyczajnego oblężenia
Kabat po otwarciu ulicy Rosnowskie-
go. W tej chwili większość dzieci z Wi-
lanowa i Konstancina jest dowożona
do szkół ursynowskich prywatnymi au-
tami. A po otwarciu przejazdu od Przy-
czółkowej szczególnie starszym dzie-
ciom wystarczy komunikacja autobuso-
wa i metro. Linia autobusowa łącząca
Wilanów, a także linia z Konstancina
powinny w mojej ocenie mieć pętlę przy
Tesco na Kabatach. Chciałbym przy oka-
zji poinformować, że aby nie zachęcać
do przejazdu tranzytowego przez Kaba-
ty, nie będziemy nawet rozpoczynać
rozmów na temat rozbudowy ulicy Wą-
wozowej. Najpierw poczekajmy na
ukończenie ursynowskiego odcinka Po-
łudniowej Obwodnicy Warszawy. 

SSkkoorroo jjuużż ppoowwiieeddzziieelliiśśmmyy ttyyllee oo ppoo-
łłąącczzeenniiuu zz PPrrzzyycczzóółłkkoowwąą,, ttoo mmoożżee ppoo-
wwiieeddzzmmyy tteeżż,, jjaakkaa jjeesstt ppeerrssppeekkttyywwaa
pprrzzeeddłłuużżeenniiaa uulliiccyy CCiisszzeewwsskkiieeggoo ddoo
MMiiaasstteecczzkkaa WWiillaannóóww??

Jesteśmy nadal w trakcie negocjacji
z właścicielką działki przy Ciszewskie-
go. Ostatnie spotkanie negocjacyjne
odbyło się we wtorek 11 października.
Oczekiwania finansowe obu stron ule-
gły znacznemu zbliżeniu, ale dopóki
nie zakończymy negocjacji, nie chcę
wyrokować jak ta sprawa się zakończy.
A już w roku 2015 miasto przystąpiło do
projektowania tego połączenia Ursyno-
wa z Wilanowem – zgodnie z umową
projekt drogowy ma być gotowy w wa-
kacje 2017 roku. 

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

RRAAFFAAŁŁ KKOOSS:: PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,, sskkąądd ppoommyyssłł
nnaa „„ttyyddzziieeńń nnaarrooddoowwyy””?? 

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Na początku kadencji doko-
nałem przeglądu wydarzeń kulturalnych i dosze-
dłem do wniosku, że część z nich warto kontynu-
ować, np. cykl Muzycznego Lata czy Dzień Cicho-
ciemnych na Ursynowie.  Uważam jednak, że trze-
ba szukać nowych pomysłów, aby pozytywnie za-
skakiwać mieszkańców i nie wpadać w rutynę.
Stąd nowe przedsięwzięcia, takie jak cykl tzw. ty-
godni narodowych. 

JJaakk ww ttaakkiimm rraazziiee ppooddssuummuujjee ppaann zzeesszzłłoorroocczznnee
ssppoottkkaanniiee zz WWłłoocchhaammii ??

Zaproponowana formuła spotkań sprawdziła
się.  Wszystkie imprezy z zeszłego roku spotka-
ły się z wielkim zainteresowaniem, czego nie-
zaprzeczalnym dowodem była wyjątkowo wyso-
ka frekwencja. I nawet pomimo deszczowej po-
gody podczas plenerowego koncertu bawiły się
przy rytmach włoskich przebojów całe rodziny.
Warto przypomnieć, że gwiazdą pikniku był
mieszkaniec Kabat, Italiano Vero czyli Marco
Bocchino. 

CCoo zzddeeccyyddoowwaałłoo,, żżee ww ttyymm rrookkuu bbęęddzziiee ttoo
HHiisszzppaanniiaa ?? 

Mieszkańcy podsuwali nam pomysły. Były
wśród nich różne propozycje: kraje sąsiadujące z
Polską, ale też dalsze i spoza Europy. Postawiliśmy
na Hiszpanię, która jest popularnym celem waka-
cyjnych podróży, a ma bardzo bogatą historię i
kulturę. Nie bez znaczenia jest fakt, że nasz cykl
organizujemy w czasie, kiedy dzień staje się coraz
krótszy, coraz częściej pada i ogarnia nas jesienna
melancholia, Hiszpania natomiast kojarzy się ze
słońcem, ognistymi rytmami i pięknymi krajobra-
zami – dlatego proponujemy bliższe zapoznanie
się z kulturą tego pięknego kraju. 

JJaakkiiee aattrraakkccjjee ww rraammaacchh tteeggoo wwyyddaarrzzeenniiaa pprrzzyy-
ggoottoowwaałł uurrzząądd??

W ramach naszego Tygodnia Hiszpańskie-
go odbędą się koncerty, pokazy filmów, wy-
kłady oraz spotkania z autorami książek o Hisz-
panii. Szczególnie polecam koncerty, w któ-
rych z pewnością nie zabraknie żywiołowej
muzyki, pięknych tancerek i południowego
temperamentu Poszczególne imprezy odbędą
w spółdzielczych domach kultury ( NOK, Imie-
lin, Dom Sztuki), w Multikinie oraz w Ursy-
notece.  Program oraz szczegóły dystrybucji

bezpłatnych kart wstępu można znaleźć oczy-
wiście na naszej stornie internetowej www.ur-
synow.pl 

NNaa ccoo sszzcczzeeggóóllnniiee wwaarrttoo ssiięę wwyybbrraaćć?? 
Osobiście wybieram się na filmy „Julietta” w

reżyserii ikony hiszpańskiego kina, czyli Pedro Al-
modovara oraz „Mama” z gwiazdorską rolą mo-
jej ulubionej aktorki – Penelopy Cruz. Chciałby
także obejrzeć dokument „Flamenco flamenco”,
czyli filmową podróż w świat muzyki flamenco i
malarstwa hiszpańskiego. 

CCzzyy ccyykkll bbęęddzziiee kkoonnttyynnuuoowwaannyy ww pprrzzyysszzłłyymm
rrookkuu?? JJaakkiiee ppllaannyy mmaa ddzziieellnniiccaa??

Sądząc po opiniach o zeszłorocznym „Tygodniu
włoskim”, jak również po zainteresowaniu zbliża-
jącym się „Tygodniem Hiszpańskim”, nie mamy
wyjścia i już musimy myśleć o kolejnym cyklu,
może tym razem zagości u nas jeden z północnych
albo wschodnich sąsiadów. A może coś odleglej-
szego i bardziej egzotycznego jak Azja czy  Afry-
ka. Na pewno zapytamy mieszkańców o ich pre-
ferencje. A tymczasem już cieszę się, że przynajm-
niej na tydzień będziemy mogli przenieść się w go-
rący klimat Półwyspu Iberyjskiego. Zapraszam
do korzystania z atrakcji kulturalnych Tygodnia
Hiszpańskiego! 

Rozmowa z zastępcą burmistrza Ursynowa Łukaszem Ciołko

A teraz Hiszpania, ole!



5



6

Trwa realizacja projektów wybranych w ubiegłorocznej edycji Budżetu
Partycypacyjnego. Tym razem przedstawiamy krótką informację o kolejnych
realizowanych  projektach:

W ramach projektu „Placyk Zabaw na KAZURY – u nas też jest pięknie i wesoło”, który poparło 1
110 mieszkańców, odnowiono osiedlowy plac zabaw przy ul. Kazury 19. Wymieniono wszystkie
stare zabawki i zakupiono nowe urządzenia dla dzieci. Zamontowano też oświetlenie i tablicę na
ogłoszenia. Obecnie trwa certyfikacja placu zabaw, który lada moment zostanie oddany do użytku. 

W ramach projektu „Bezpieczna al. KEN – aktywne znaki drogowe”, który poparło 1 181
mieszkańców, zamontowano aktywne znaki drogowe wraz z lampami doświetlającymi przejścia dla
pieszych w al. KEN na Kabatach – przy ul. Jeżewskiego i na wysokości budynków przy al. KEN 22.

W ramach projektu „Spotkania sąsiedzkie na Zielonym Ursynowie”, który poparło 295 mieszkańców,
odbywają się rozmowy przy domowych wypiekach. Kolejne integracyjne spotkanie odbędzie się w
niedzielę, 23 października o godz. 15.00 w kawiarence przy kościele pw. Piotra i Pawła w Pyrach,
zlokalizowanej przy ulicy Puławskiej.

Czerwiec 2013 roku, Warszawa. Trwa
zbiórka podpisów pod wnioskiem o refe-
rendum ws. odwołania prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz organizowana przez
środowisko Warszawskiej Wspólnoty Sa-
morządowej z ówczesnym burmistrzem
Ursynowa, Piotrem Guziałem na czele. 

W tym czasie w Ratuszu trwa wymyślanie no-
wych pomysłów na Warszawę, mających zatkać
usta przeciwnikom Pani Prezydent. Wśród nich  je-
den całkiem ciekawy – Budżet Partycypacyjny,
zakładający możliwość współdecydowania miesz-
kańców o wydatkowaniu pewnej puli pieniędzy
według ich decyzji. 

Kłopot w tym, że pomysł powstaje naprędce i za-
czyna być wdrażany już kilka miesięcy później. Lu-
ki w regulaminie i niejasne zachowanie niektórych
osób skutkują skandalem w postaci zwycięstwa
tylko jednego projektu w pierwszej edycji Budże-
tu Partycypacyjnego na Ursynowie, z którego au-
torką powiązana jest radna Ewa Cygańska z Na-
szego Ursynowa, zasiadająca wówczas w Zespo-
le ds. Budżetu. Projekt zgarnia wówczas całą pu-
lę w wysokości 3 000 000 złotych, a jak okazuje się
pół roku później, nie jest możliwy do zrealizowa-
nia w jednym roku i generuje dodatkowe koszty
związane z drogą dojazdową. 

Następne edycje Budżetu Obywatelskiego ob-
nażają jego kolejne słabości. Okazuje się, że moż-
na zgłosić projekty, które mimo iż budzą potęż-
ny sprzeciw społeczny, według dziurawego regu-
laminu mogą być realizowane. O mały włos nie
doszło do głosowania projektu Moto Areny Ursy-
nów – toru żużlowego na Zielonym Ursynowie,
który ostatecznie pod naciskiem mieszkańców
został wycofany. Budżet Partycypacyjny nadal
skonstruowany jest tak, że o realizacji projek-
tów w naszej dzielnicy mogą zadecydować miesz-
kańcy Targówka, Pragi Północ, czy Bielan. Każ-
dy mieszkaniec ma bowiem wybór, w jakiej dziel-
nicy chce oddać swoje głosy. Umożliwia to sytu-
ację, w której jakaś organizacja może namówić
ludzi z całego miasta, aby poparli realizację ich
pomysłu w danej dzielnicy, bez uwzględnienia
opinii okolicznych mieszkańców. Przy niskiej fre-
kwencji – w warszawskim Budżecie Partycypa-
cyjnym 1000 głosów może zadecydować o reali-
zacji danego projektu. 

Absurdów w Budżecie Obywatelskim nie braku-
je. Doskonałym przykładem są choćby niektóre z
projektów zgłoszone przez znanego dzielnicowe-
go awanturnika: „Zmiana nazwy al. KEN na inną
neutralną nazwę.”,   „Kurs obsługi karabinów ma-
szynowych i broni przeciwpancernej.”,  „Otwarcie
350 nowych szkół i przedszkoli publicznych w bu-
dynkach istniejących. Zamknięcie starych i zmia-
na osoby prowadzącej.”,   „Kurs dla obecnych 20 -
40 latków jak przeżyć za 200 zł emerytury mie-
sięcznie, gdy ZUS już zbankrutuje.” to tylko niektó-
re z nich. Niestety, każdy z takich projektów musiał

być procedowany przez Urząd i Zespół ds. BP, co
kosztowało nas, podatników pieniądze. 

W drugiej edycji Budżetu Partycypacyjnego
działałem wolontariacko jako sekretarz dzielnico-
wego Zespołu, zaś w kolejnej jako jego przewod-
niczący. Widząc szereg absurdów, fakt iż regula-
min Budżetu uchwalony przez CKS nie zezwala na
sprzeciw mieszkańców wobec projektów, które
mogą im zaszkodzić, to, że można głosować na
projekty z innych dzielnic oraz że Urząd i Zespół
muszą szczegółowo rozpatrzyć każdy projekt, nie-
zależnie od tego jak jest abstrakcyjny i jak bardzo
wykraczałby poza przepisy prawa – postanowiłem
nie angażować się w kolejną, czwartą już edycję,
która ruszyła przed kilkoma dniami. 

Kłopot w tym, że czwarta edycja przekroczyła
moje najśmielsze oczekiwania, bo 6 października,
podczas wyborów członków Zespołu, w których
świadomie nie uczestniczyłem, Nasz Ursynów do-
konał skoku na Budżet Partycypacyjny. Regulamin
dopuszcza reprezentowanie danego stowarzysze-
nia  przez co najwyżej jedną osobę. Podczas wybo-
rów przedstawicieli NGO-sów do Zespołu zgłosili się
m. in.: Piotr Ciara – wieloletni działacz Naszego
Ursynowa, Bartosz Dominiak – przyjaciel Piotra
Guziała, mianowany przez niego na Naczelnika
Wydziału Promocji w latach 2011-2014 (ostatnio
wspierał Nasz Ursynów w kwestii Budżetu Partycy-
pacyjnego), Przemysław Niemyjski – mąż radnej
Naszego Ursynowa, Katarzyny Niemyjskiej, zasia-
dający w zarządach spółek, które w latach 2012-
2014 otrzymały od urzędu dzielnicy opiewające
na kwotę ponad 1 mln zł zlecenia, no i wreszcie Jan
Ławrynowicz, który w 2014 roku kandydował do
Rady Dzielnicy z KWW „Nasz Ursynów”. 

Panowie zagłosowali na siebie en bloc i wszyscy
czterej weszli do Zespołu, kosząc konkurencję. Ofi-
cjalnie pan Dominiak, Niemyjski i Ławrynowicz nie
są członkami Naszego Ursynowa, a w Zespole bę-
dą reprezentować różne, działające nie tylko na Ur-
synowie stowarzyszenia. Kuriozalności dodaje
fakt, iż do reprezentowania  Klubu Radnych „Nasz
Ursynów” w Zespole została zgłoszona wspomnia-
na wcześniej radna Katarzyna Niemyjska. .

W ten oto sposób przez najbliższe miesiące
mieszkańcy będą mieli do czynienia ze spekta-
klem kłótni i awantur o Budżet Partycypacyjny na
Ursynowie, bo znając dotychczasowe zachowanie
Panów sympatyzujących ze stowarzyszeniem –
którego radna w 2014 roku podczas pierwszej
edycji BP miała wpływ na dopuszczenie do głoso-
wania projektu, co w dziwny sposób zgarnął całą
pulę głosów i okazał się niemożliwy do realizacji
za kwotę, którą pierwotnie kosztował – nie odpusz-
czą oni okazji, aby torpedować jakiekolwiek dzia-
łania sprzeczne z ich partykularnymi interesami. 

Szkoda tylko, że będzie to spektakl skoncen-
trowany wokół cierpiącego wciąż na choroby wie-
ku dziecięcego Budżetu Partycypacyjnego. Bu-
dżetu, który choć nazywany jest obywatelskim, to
nie daje wciąż możliwości sprzeciwu obywateli
względem projektów, które im zagrażają i który
dopuszcza decydowanie przez mieszkańców in-
nych dzielnic, jakie projekty mogą być u nas zre-
alizowane. Niestety, przez brak reformy BP ze
strony CKS-u, nadal będziemy mieli do czynienia
z pokazem farsy i absurdów regulaminowych, zaś
Zespół złożony w dużej mierze z członków i zaan-
gażowanych sympatyków Naszego Ursynowa do-
łoży wszelkich starań, aby pójść na wojnę z Urzę-
dem Dzielnicy. 

Dlatego w tej edycji nie wezmę udziału, bo choć
pierwotnie Budżet Obywatelski miał angażować
mieszkańców w sprawy ich najbliższej okolicy, to
nie dał im pełni narzędzi do tego procesu, a te –
które zostały wprowadzone, błyskawicznie wy-
korzystali działacze Naszego Ursynowa, a oni nie-
jednokrotnie pokazali, że walcząc o swoje intere-
sy, jeńców nie biorą. M a c i e j  A n t o s i u k

P r z e w o d n i c z ą c y  d z i e l n i c o w e g o  Z e s p o ł u  
d s .  B P  w  l a t a c h  2 0 1 5  –  2 0 1 6

S e k r e t a r z  s t o w a r z y s z e n i a  P R O J E K T  U R S Y N Ó W

W czwartek 13 października o godz. 18.00 odbędzie się ostatnie jesienne spotkanie
burmistrza Roberta Kempy z mieszkańcami Ursynowa. Urząd zaprasza do Szkoły
Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 na Zielonym Ursynowie. 

„Bezpośrednie spotkania z mieszkańcami są dla mnie bardzo wartościowym źródłem wiedzy i
inspiracji do dalszego działania. To także szansa na weryfikację, jaki jest odbiór podejmowanych przez
zarząd decyzji,  oraz w pewnym stopniu  możliwość  uzyskania wiedzy o tym, jak mieszkańcy oceniają
pracę ursynowskiego urzędu”  – mówi Robert Kempa.

Czwartkowe spotkanie kończy jesienną edycję rozmów z mieszkańcami. Jest to kontynuacja
cyklicznych spotkań władz dzielnicy, podczas których można uzyskać informacje o  planach, a także
zgłosić opinie i uwagi dotyczące rozwoju Ursynowa. 

Ostatnie rozmowy 
burmistrza z mieszkańcami

Realizacja projektów w ramach
Budżetu Partycypacyjnego 2016

Nie będzie podwyżek opłat 
z tytułu użytkowania wieczystego

W związku z opublikowanym w dniu 11 sierpnia 2016 r. projektem ustawy o przekształceniu
współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwła-
sność gruntów – Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na posiedzeniu w dniu 5 październi-
ka 2016 r. podjął decyzję o odstąpieniu w 2016 roku od aktualizacji opłat rocznych z tytułu użyt-
kowania wieczystego za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe (nieruchomości
objęte stawką procentową w wysokości 1%).

Przedmiotowy projekt ustawy zakłada, że przekształcenie we własność prawa współużytkowa-
nia, związanego z własnością lokalu lub udziałem we własności budynku, gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe miałoby nastąpić już z dniem 1 stycznia 2017 r. W bieżącym roku aktuali-
zacji będą podlegały wyłącznie grunty objęte stawką procentową w wysokości 3%.

Kurs obsługi...karabinu maszynowego

Absurdalność
niektórych propozycji
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Jesień, która do nas zawitała, nie oznacza końca spacerów i aktywnego kontaktu z
przyrodą.W wilanowskich ogrodach i parku w październiku organizowana jest VI
edycja warsztatów przyrodniczych dla rodzin „Badacze przyrody”. 

W czasie sześciu spotkań dzieci wraz z opiekunami mogą poznawać fascynujący świat przyrody –
ptaki, owady oraz mieszkańców Jeziora Wilanowskiego. Poszukać odpowiedzi na pytanie – dlacze-
go zwierzęta migrują? Dowiedzieć się również, jak rozpoznawać gatunki parkowych drzew oraz
tropy i ślady zwierząt. 

Zapowiada się wyśmienita i pouczająca zabawa. Przydadzą się kalosze, lupy, lornetki i można ru-
szać na niezapomnianą przygodę w królewskich ogrodach.

Program skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku 8–12 lat. Można dołączyć jeszcze do progra-
mu, w tym celu należy wysłać zgłoszenie na adres: jdobrzanska@muzeum-wilanow.pl. 

Muzeum zapewnia sprzęt do pracy w terenie (lupy, lornetki itp.), należy jednak pamiętać o ubio-
rze dostosowanym do warunków pogodowych. 

Więcej informacji: 
Julia Dobrzańska, Dział Edukacji Muzealnej
jdobrzanska@muzeum-wilanow.pl
tel. 22 544 28 38 
Zajęcia odbywają się w dwóch grupach w godz.: 10.00-12.00 i 13.00-15.00.
Zbiórka 15 października 2016 r przy kasie na przedpolu 5 minut przed rozpoczęciem zajęć. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Owacją na stojąco przyjęli widzowie Teatru Za Dalekiego w Domu Sztuki SMB
„Jary” przedstawienie „Piosenki… czyli duet sceniczny w stanach krytycznych”,
które wystawiono tu w minioną niedzielę. Przyjechał z nim krakowski teatr Loch
Camelot.

Właściwie należałoby mówić o duecie pozascenicznym, gdyż akcja „Piosenek…” dzieje się w
garderobie teatralnej i koncentruje na wzajemnych relacjach dwóch osób, które w trakcie przedstawienia
teatralnego pozostają za kulisami, mając nierzadko pełne ręce roboty. Chodzi o garderobianą oraz
inspicjenta. Rzeczone relacje między nimi, i zawodowe, i prywatne – są bowiem… małżeństwem,
można streścić przysłowiem „Kto się czubi, ten się lubi”.

Słowa sympatii, miłości albo… urazy i dąsy przekazują sobie w dialogach, wierszach i tytułowych
piosenkach. Całość spektaklu została oparta na tekstach Stefanii Grodzieńskiej i wyreżyserowana przez
Ewę Kornecką, pianistkę, która ponadto akompaniowała aktorom. 

Beata Malczewska brawurowo zagrała garderobianą, pokazując zabawnie liczne metamorfozy
swojej bohaterki, która była przeciwieństwem flegmatycznego inspicjenta w interpretacji Andrzeja
Słabiaka. Śpiewali oboje fantastycznie, a do tego na niewielkiej przecież scenie Domu Sztuki udało
się wyczarować garderobę pełną barwnych kostiumów i rekwizytów.

Uroczy spektakl, nie pozbawiony przy tym odcienia refleksyjnego (czy życie jest teatrem…?),
wprawił widzów w doskonały nastrój. Kiedy dobiegł końca, powstali z miejsc, które wcześniej zajęli
do ostatniego i zgotowali artystom zasłużoną owację na stojąco.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. 
A B U

W Teatrze Za Dalekim

Rozśpiewana garderoba

O czym szumią drzewa?

Badacze Przyrody – warsztaty dla dzieci
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Blisko tysiąc dzieci oraz kilkudziesięciu do-
rosłych wystartowało w tegorocznym Biegu
Passy. Aż trudno w to uwierzyć, ale w sobotę
8 października mieszkańcy Ursynowa już po
raz dziewiętnasty spotkali się na organizo-
wanym przez nasz tygodnik biegu maso-
wym, który już od ponad dekady regularnie
odbywa się pod Kopą Cwila.

Październikowe biegi na przełaj u podnóża Kopy
Cwila, gromadzące głównie uczniów ursynowskich
szkół, już na stałe wpisały się w kalendarz imprez or-
ganizowanych na terenie dzielnicy i co roku przyciąga-
ją tłumy mieszkańców. Nie inaczej było tym razem i to
pomimo nie najlepszej pogody. Sekretariat zawodów
wydał w sobotę blisko 1000 specjalnie przygotowa-
nych na tę okazję numerów startowych, uprawniają-
cych do wzięcia udziału w biegach zorganizowanych
przez Urząd Dzielnicy Ursynów, Tygodnik Passa i Fun-
dację Sport.

19. Ursynowski Bieg „Passy” odbył się w sześciu ka-
tegoriach wiekowych z podziałem na chłopców i dziew-
częta oraz kobiety i mężczyzn. Każda z grup rywalizo-
wała na swojej oddzielnej trasie. Najmłodsi, czyli przed-
szkolaki, mieli za zadanie przebiec 100 metrów. Ucznio-
wie i uczennice szkół podstawowych (w trzech katego-
riach wiekowych) pokonywali dystans od 300 do 800
metrów. Gimnazjalistki i gimnazjaliści ścigali się na
trasie liczącej 1000 metrów, a bieg główny (dla osób po-
wyżej 16 roku życia) odbył się na rundzie o długości
2500 metrów. Każdemu z biegów na Kopie Cwila to-
warzyszył gorący doping kibiców, zarówno na starcie,
podczas rywalizacji i oczywiście na mecie. Dla wszyst-
kich uczestników był przygotowany gorący posiłek,
słodycze i napoje.

Z radością wypada stwierdzić, że zwycięzcami bie-
gu otwartego zostali reprezentanci naszej dzielnicy.
W konkurencji mężczyzn zdecydowanie triumfował re-
prezentant AKL Ursynów Paweł Krochmal, a w konku-
rencji kobiet najlepsza od lat wielu biegaczka Ursyno-
wa Marta Jusińska, którą zacięcie gonił jej tata – Zbi-
gniew Jusiński, wciąż będący w znakomitej kondycji,
chociaż już przekroczył pięćdziesiątkę.  

Jednym z największych atutów naszej imprezy jest
fakt, że liczy się nie osiągnięty wynik, ale przede
wszystkim wspólna, dobra zabawa. Każdy, absolut-
nie każdy uczestnik biegu, niezależnie od tego, któ-
re miejsce zajął na mecie, mógł liczyć na ciepły posi-
łek, deser i napój regeneracyjny, a najlepsi także na
pokaźnych rozmiarów puchary, które osobiście wrę-
czał między innymi zastępca burmistrza dzielnicy
Ursynów Rafał Miastowski. Tradycyjnie Bieg Passy
zwieńczyła również dekoracja najlepszych szkół z
Ursynowa, które w nagrodę otrzymały zestawy piłek
do gier sportowych.

– Ursynowski Bieg „Passy” to prawdziwe święto
sportu przede wszystkim dla młodych miłośników
biegania. Najważniejsza w nim jest promocja zdrowe-
go trybu życia i zabawa na sportowo. Cieszę się, że ta
impreza ponownie ma profesjonalną oprawę i jest
doskonale zorganizowana – powiedział starter hono-
rowy zawodów Robert Kempa, burmistrz dzielnicy
Ursynów..

Zakończenie biegów nie oznaczało końca imprezy.
Po wysiłku przychodzi bowiem czas na przyjemności,
a wypada napisać, że o żołądki uczestników zadbano
doskonale. W tym roku uczestnicy mogli zasmako-
wać tradycyjnej pomidorówki, a na deser poprawić
znakomitym pączkiem prosto z cukierni Krzosek. Do
popicia, jak co roku były napoje nawadniające ufun-
dowane przez firmę Coca-Cola HBC Polska Sp. z o. o..

Swoją cegiełkę, jak co roku, dołożyła także Winda-Wa-
rszawa Sp. z o. o..

Pomimo nie najlepszej aury tegoroczną edycję zde-
cydowanie należy zaliczyć do grona tych najbardziej
udanych. Zawody miały profesjonalną oprawę i zo-
stały doskonale zorganizowane, co podkreślało wielu
rodziców i nauczycieli. Zresztą, co tu dużo pisać, wy-
starczy spojrzeć na zdjęcia obok i popatrzeć na roze-
śmiane miny dzieciarni, aby móc powiedzieć, że zno-
wu było warto. Do zobaczenia pod Kopą za rok!

L u K

Najstarszy biegacz spadł nam...z nieba
W asyście ratowników medycznych, których pomoc

na szczęście okazała się zbędna, kończył bieg na 2,5 ki-
lometra 82-letni Władysław Wieczorek. Najstarszy
uczestnik biegowego pikniku „Passy” pod Kopą Cwila
był bardzo zadowolony ze startu:

– Najważniejsze, że dotarłem do mety, chociaż wspi-
nając się na stok Kopy Cwila, zamiast biec byłem w sta-
nie tylko maszerować – powiedział uszczęśliwiony we-
teran, który codziennie stara się przetruchtać przy-
najmniej dwa kilometry. Mimo podeszłego wieku zdro-
wie wciąż panu Władysławowi dopisuje, czemu się
trudno dziwić, bo to długoletni spadochroniarz jednost-
ki wojskowej w Łasku, mający za sobą tysiące skoków,
w tym cztery, podczas których nie otworzyła mu się
główna czasza spadochronu. Można więc śmiało po-
wiedzieć, że najstarszy uczestnik zawodów pod Kopą
spadł nam po prostu jak z nieba.

Startuje trzecie pokolenie Badeńskich
W roku 1964 zawodnik Legii Warszawa Andrzej Ba-

deński zdobył w Tokio brązowy medal olimpijski w
biegu na 400 metrów, a dwa lata później w Budapesz-
cie został wicemistrzem Europy, zaliczając się w la-
tach 60-tych ubiegłego wieku do ścisłej czołówki świa-
towej czterystumetrowców. W Biegu „Passy” wystarto-
wał jego 11-letni wnuk Bernard, który przybył pod Ko-
pę pod opieką rodziców: Magdaleny i Borysa Badeń-
skich. Ten ostatni swego czasu godnie podtrzymywał
tradycje zapoczątkowane przez sławnego ojca, upra-
wiając również biegi krótkie w warszawskiej Skrze.
Obecnie Borys Badeński jest trenerem Akademickiego
Klubu Lekkoatletycznego Ursynów.

Najpierw Grażyna, potem Kaja, a teraz...
W sąsiedztwie Kopy Cwila zamieszkała ostatnio

czołowa do niedawna lekkoatletka AZS AWF Warsza-
wa, była reprezentantka Polski Kaja Tokarska, legity-
mująca się rekordami życiowymi 8.37 sekundy w bie-
gu na 60 metrów przez płotki i 13.42 s na 100 metrów
z płotkami. Talent do biegania Kaja odziedziczyła po
mamie, również mieszkance Ursynowa – Grażynie
Rabsztyn, która w roku 1980 doprowadziła rekord
świata na 100 metrów przez płotki do poziomu 12.36
sekundy, a ten wynik wciąż pozostaje rekordem kra-
ju. Tymczasem jednak w kolejnym pokoleniu rodziny
rośnie już nie biegaczka, lecz biegacz, czego dowodem
jest to, że synek Kai – Leon Romanow – wystartował
w Biegu „Passy” w grupie przedszkolaków, zajmując
bardzo dobre dziewiąte miejsce, a mama z tatą gorą-
co mu kibicowali. 

WYNIKI 19. BIEGU PASSY

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAAKKII ((110000 mm))
CChhłłooppccyy

1) Aleksander Krzysztofiak
2) Jakub Żabiński
3) Rafał Czyż

DDzziieewwcczzęęttaa
1) Karolina Trzmiel
2) Katarzyna Burek
3) Barbara Rafalska

SSZZKKOOŁŁYY PPOODDSSTTAAWWOOWWEE,, kkllaassyy 00-22 ((330000 mm))
CChhłłooppccyy
1) August Sobczak (SP 34)
2) Christian Misztal (SP 100)
3) Piotr Mierzejewski (SP 100)

DDzziieewwcczzęęttaa
1) Matylda Gałaj (SP 100)
2) Ewa Płonka (SP 100)
3) Hanna Bendkowska (SP 135)

SSZZKKOOŁŁYY PPOODDSSTTAAWWOOWWEE,, kkllaassyy 33-44 ((660000 mm))
CChhłłooppccyy
1) Mateusz Marczak (SP 100)
2) Jakub Juszczuk (SP 100)
3) Bartosz Życzyński (SP 321)

DDzziieewwcczzęęttaa
1) Wiktoria Dąbrowska (SP 319)
2) Wiktoria Kos (SP 323)
3) Aniela Dudzińska  (SP 96)

SSZZKKOOŁŁYY PPOODDSSTTAAWWOOWWEE,, kkllaassyy 55-66 ((880000 mm))
CChhłłooppccyy
1) Sander Brouwer (SP 100)
2) Ondrej Hanucik (Varsovia)
3) Mikołaj Dębowski (SP 100)

DDzziieewwcczzęęttaa
1) Natalia Życzyńska (SP 321)
2) Laura Hyrlik (SP 272)
3) Karolina Nasterska (SP 16)

GGIIMMNNAAZZJJUUMM ((11000000 mm))
CChhłłooppccyy
1) Stanisław Zieliński (Gim 95)
2) Mikołaj Pniewski (Gim 95)
3) Marcin Piotrowski (Gim 94)

DDzziieewwcczzęęttaa
1) Helena Kalisiak (Gim 92)
2) Natasza Ciepał (Gim 95)
3) Natalia Jaśtak (Gim 92)

BBIIEEGG GGŁŁÓÓWWNNYY ((22550000 mm))
MMęężżcczzyyźźnnii
1) Paweł Krochmal
2) Artur Płuciennik
3) Piotr Zaleski

KKoobbiieettyy
1) Marta Jusińska
2) Jolanta Dąbrowska
3) Oliwia Ścięgosz

KKLLAASSYYFFIIKKAACCJJAA SSZZKKÓÓŁŁ ZZ DDZZIIEELLNNIICCYY UURRSSYYNNÓÓWW
1) Szkoła Podstawowa nr 100
2) Gimnazjum nr 95
3) Szkoła Podstawowa nr 323
4) Szkoła Podstawowa nr 319
5) Szkoła Podstawowa nr 336

19. Bieg Passy – sport dla wszystkich!
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Opisane tu wydarzenia są rzad-
ko dostrzegane przez media. A
jeżeli się o nich mówi, to zwykle
fragmentarycznie i zdawkowo.
A przecież mają one - upamięt-
nioną trwale - nie tylko lokalną
wymowę patriotyczno-edukacyj-
ną, jako znaczący składnik pa-
mięci narodowej.

Przeciw Niemcom z rosyjskim
wsparciem

W Woli Gułowskiej /gmina Adamów
w powiecie łukowskim/, która jawi się ja-
ko epicentrum przypomnianych tu szki-
cowo wydarzeń i ich upamiętnienia, ro-
zegrały się dwie bitwy wojny obronnej
1939 r. Znaczna część ich ofiar spoczywa
w kwaterze wojennej miejscowego
cmentarza. Pierwsza miała miejsce 24
września. Starły się w niej: wycofujący się
spod Dęblina w kierunku Lublina pol-
ski II Dywizjon 1.Pułku Artylerii Cięż-
kiej pod dowództwem kpt. Zbigniewa
Mokrzyckiego z niemieckim II Batalio-
nem 1. Pułku 7.Dywizji Spadochrono-
wej. Jednakże kilkugodzinne, charakte-
ryzujące się zaciętością i krwawymi ofia-
rami starcie tych dwóch przeciwników
nie jest współmierne w stosunku do walk
i ofiar rozegranej w tej okolicy w dniach
2-5 października ostatniej wielkiej bi-
twy wojny obronnej 1939 r.

Skapitulowały już po wyczerpują-
cych walkach: Warszawa /28 IX/, Hel
/2 X /. W stolicy powstała tajna woj-
skowa Służba Zwycięstwu Polski /29

IX /. Tymczasem w dniach 2-5 X 1939
r. trwały jeszcze wyczerpujące zmaga-
nia zbrojne – zorganizowanej i dowo-
dzonej przez gen. bryg. Franciszka Kle-
eberga 1/  Samodzielnej Grupy Ope-
racyjnej Wojska Polskiego “Polesie” z
dwoma niemieckimi dywizjami zmo-
toryzowanymi o numerach 13 i 29.
Działania te są znane, jako “bitwa pod
Kockiem”, chociaż rozegrały się one 20
km na północny zachód od tego mia-
steczka, w rejonie Serokomla - Ada-
mów - Okrzeja - Radoryż, z epicentrum
w Woli Gułowskiej.

W tej ostatniej wielkiej bitwie – o
czym mówi tylko jedna publikacja
książkowa 2/ – po stronie polskiej wal-
czyli ochotniczo także Rosjanie. Była
to grupa 50 jeńców radzieckich, wzię-
tych do niewoli we wcześniejszych /29
IX/ starciach Armii Czerwonej z Dywi-
zją “Kobryń”, wchodzącą w skład SGO
“Polesie”. Biorąc pod uwagę – napisał
dowódca tej jednostki polskiej płk Adam
Epler – ich zapewnienia, że będą nam
wierni i pójdą wszędzie za nami”, jeń-
cy ci zostali włączeni do Dywizji “Ko-

bryń”. –Generał Kleeberg – zaznaczył
płk Epler – nie przypuszczał nawet, że
jego wojska wzmocniły się o kilkudzie-
sięciu żołnierzy. Wcieliliśmy naszych
jeńców do oddziałów. Bili się z nami do
końca, byli wiernymi i oddanymi nam
towarzyszami. Poszli z nami do niewo-
li niemieckiej i może dopiero wtedy roz-
poczęła się ich tragedia.”

W tej bitwie SGO “Polesie” pobiła i od-
rzuciła niemiecką 13.Dywizję Zmot. i
29.Dywizję Zmot. Ale – wobec podejścia
do pola walki świeżych sił niemieckich
oraz wyczerpania się amunicji i zaopa-
trzenia – była zmuszona do kapitulacji.

Dwa rozkazy i konspiracja 
pokleebergowska

Gen. Franciszek Kleeberg – w obli-
czu tej sytuacji oraz w trosce o żołnierzy
i przyszłość Kraju – wydał przed uda-
niem się do niewoli dwa rozkazy. W
jednym /jawnym/ podkreślił, iż mimo
sukcesów dotychczasowych – “dalsza
walka nie rokuje nadziei, a tylko rozle-
je krew żołnierską, która jeszcze przy-
dać się może”. Dziękując za męstwo i
karność, zaznaczył: “wiem, że staniecie,
gdy będzie trzeba”. Ażeby mogły speł-
nić się te, zrozumiałe tylko dla wtajem-
niczonych, słowa, dowódca SGO “Pole-
sie” wydał wcześniej dla wybranych
specjalistów wywiadu i kontrwywiadu
tajny rozkaz ustny, którego założeniem
było zorganizowanie antyhitlerowskiej
konspiracji w oparciu o zamieszkałych
w rejonie działań jego Grupy Opera-

cyjnej żołnierzy rezerwy i działaczy spo-
łeczno-politycznych. Sprawiło to, że już
na początku października 1939 r. roz-
winęła się tam sieć zbrojnego podzie-
mia, która później zasiliła znacznie
zwłaszcza Służbę Zwycięstwu Polski/
Armię Krajową i Bataliony Chłopskie. 

Część kleebergowskich organizato-
rów przeniknęła również na tereny bar-
dziej odległe /Wilno, Nowogródek, Bia-
łystok/. 3/ W pobliskich wsiach Wola
Gułowska i Lipiny, tuż po ustaniu dzia-
łań militarnych, gromadzeniem i ukry-
waniem broni, amunicji i sprzętu po kle-
eberczykach zajęli się chłopi skupieni
wokół plut. rez. Wojska Polskiego Wacła-
wa Suski syna Antoniego, zamieszkałe-
go w Woli Gułowskiej. Wspomagał ich
wydatnie, zwłaszcza w zakresie instruk-
tażu niezbędnego w pracy konspiracyj-
nej, występujący już po cywilnemu ofi-
cer-kleeberczyk, wyznaczony do tych
zadań – wymienionym już – tajnym roz-
kazem swojego dowódcy. Kontakt z Wa-
cławem Suską nawiązał on za  pośred-
nictwem proboszcza, przeora miejsco-
wego klasztoru karmelitów, Bartłomie-

ja Czosnka. Było to cztery dni po kapitu-
lacji SGO “Polesie”. Oficer ten czynił już
wcześniej próby porozumienia się w tej
sprawie z kimś wpływowym spośród
miejscowych rezerwistów. Nie ufano
mu jednak, domniemując przezornie,
że może to być niemiecka prowokacja.
Obawy zostały rozwiane po wyczerpu-
jących rozmowach w układzie osobo-
wym: Wacław Suska - ks. Czosnek - kle-
eberczyk. Wtedy przystąpiono zdecy-
dowanie do tworzenia /na razie bez na-
zwy/ patriotycznej organizacji konspira-
cyjnej, która później stała się zaczynem
dla formowania V Regionu ZWZ/AK w
powiecie łukowskim.

W Adamowie, w mieszkaniu jednego
z tutejszych ludowców, już 6 X 1939 r.,
czyli w czasie kapitulacji SGO “Pole-
sie”, odbyła się narada dwóch wystę-
pujących po cywilnemu oficerów-kle-
eberczyków z wybranymi miejscowy-
mi “wiciarzami”. Byli to: Stanisław Tu-
chowski oraz Bolesław i Stanisław Dzi-
dowie, synowie Wojciecha. W wyniku
analizy sytuacji polityczno-militarnej,
zebrani doszli do wniosku, że wojna
obronna narodu polskiego, mimo do-
znanej klęski w działaniach zbrojnych,
jeszcze się nie skończyła. Zatem walka
musi być kontynuowana innymi niż do-
tychczas sposobami, możliwymi w wa-
runkach okupacji. Dlatego postanowi-
li odszukać w pobliskim gułowskim le-
sie i ukryć niezbędną, pozostawioną
przez kleeberczyków broń, amunicję i
sprzęt. Tuchowski i Dzidowie – mimo że

Adamów i okolica pełne były wtedy woj-
ska niemieckiego – udali się więc pota-
jemnie do lasu. Znaleźli tam 12 karabi-
nów ręcznych, dwa nagany oraz kilka-
set sztuk amunicji karabinowej i pisto-
letowej, które skrzętnie ukryli. Posta-
nowili także przystąpić niezwłocznie
do działalności wywierającej patrio-
tyczno-samoobronny wpływ na miej-
scową społeczność. “Należało – stwier-
dził po latach Stanisław Dzido – pod-
trzymać społeczeństwo na duchu i przy-
pomnieć, że Polska żyje i będzie walczyć
aż do zwycięstwa”.

Na bazie ludowego ruchu wiciarskie-
go powołali wkrótce organizację konspi-
racyjną “Znicz Wolności” /nazwę wzię-
li od tytułu wydawanej już przez sie-
bie na powielaczu gazetki/.

Tutejsi ludowcy – pod przewodnic-
twem Stanisława Dzido, występującego
pod ps. “Pierwszy Adam” – wnieśli
wkrótce istotny wkład w tworzenie i
działalność IV Rejonu Batalionów
Chłopskich w powiecie łukowskim. Wy-
mienieni tu ludowcy po wyzwoleniu
przyczynili się wybitnie do odbudowy

Adamowa i rozwoju całej gminy. Trwa-
łym tego wyrazem są działające w Ada-
mowie: Zespół Szkół im. F. Kamińskie-
go /okupacyjnego Komendanta Głów-
nego BCh/ i Liceum Ogólnokształcące-
go im. Batalionów Chłopskich.

Pamięć żywa i trwała
o generale Kleebergu

Franciszek Kleeberg /1888-1941/,
od maja 1915 r. służył w II Brygadzie Le-
gionów Polskich, od 1918 r. w Wojsku
Polskim, m. in. w randze gen. bryg., ja-
ko dowódca dywizji piechoty /13, 29/,
dowódca Okręgów Korpusu /VII Po-
znań, III Grodno, IX Brześć/. W wojnie
obronnej 1939 r. zorganizował Samo-
dzielną Grupę Operacyjną Wojska Pol-
skiego “Polesie”, która w marszu ku
Warszawie stoczyła szereg bitew z woj-
skami niemieckimi, a ich finałem stała
się wielka bitwa pod Kockiem w dniach
2-5 X. Złożył broń, jako ostatni polski ge-
nerał. Zmarł 15 IV 1943 r. w niemieckiej
niewoli w Weisser Hirsch. Prezydent
RP, na wniosek Naczelnego Wodza,
mianował go pośmiertnie generałem
dywizji. W 1969 r. jego prochy prze-
wieziono do Polski i 6 X złożono na
cmentarzu wojskowym w Kocku.

Patriotyczne zaangażowanie wielu
ludzi sprawiło, że czyn zbrojny kleeber-
czyków znalazł postacie godne upamięt-
nienia już podczas okupacji /m. in. w
Woli Gułowskiej, Serokomli, Adamo-
wie, Helenowie, Kocku/. A po wyzwo-
leniu, zwłaszcza w latach 1970-1989,
zaowocował wzniesieniem pomnika
gen. Kleeberga w Kocku i tak oryginal-
ną formą, jak Dom Kultury - Pomnik
Czynu Bojowego Kleeberczyków w Wo-
li Gułowskiej, wybudowany czynem spo-
łecznym i otwarty w  50. rocznicę ostat-
niej wielkiej bitwy wojny obronnej.

Jest to budowla w kształcie polskie-
go dworku o łącznej powierzchni 1500
m kw. Mieści Muzeum Czynu Bojowe-
go Kleeberczyków, Galerię Rzeźby Lu-
dowej, Izbę Tradycji Regionalnych, bi-
bliotekę, kawiarnię, salę kinową i kon-
ferencyjną, pomieszczenia dla kół i sek-
cji zainteresowań. Ma tu swoją siedzibę
Stowarzyszenie Pamięci Czynu Bojo-
wego Kleeberczyków. Wśród pomiesz-
czeń znajduje się także mieszkanie dla
dyrektora.

Ten oryginalny Dom Kultury sprawu-
je opiekę nad miejscami pamięci w roz-
ległym regionie, organizuje imprezy
rocznicowe, prowadzi działalność wy-
stawienniczą, artystyczną, szkoleniową.

Tradycje ostatniej bitwy wojny obron-
nej 1939 r. oraz - szerzej – patriotyczno-
-niepodległościowe i kulturalne – kulty-
wuje także Zespół Szkół im. gen. F. Kle-
eberga w Woli Gułowskiej.

W składzie Komitetu Budowy Domu
Kultury - Pomnika Czynu Bojowego Kle-
eberczyków działali: Ryszard Markow-
ski - przewodniczący, kierownik Ośrod-
ka Zdrowia w Woli Gułowskiej, Zenon
Wolski, wiceprzewodniczący, dyrektor
Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódz-
kiego, Stefania Cąkała - sekretarz, na-

uczycielka, Daniel Biaduń - skarbnik,
samorządowiec. Istotny wkład wnieśli:
Stanisław Abramczyk - publicysta, dzia-
łacz społeczny /ogólna koncepcja po-
mnika, popularyzacja jego budowy/,
zespół projektantów pod kierunkiem
inż. arch. Jadwigi Jamiłowskiej z Lu-
blina, gen. Roman Paszkowski - prze-
wodniczący Rady Głównej Pamięci
Walk i Męczeństwa. 

Tradycje patriotyczne, gospodarcze i
kulturalne regionu, na którym rozegra-
ła się ostatnia wielka bitwa wojny
obronnej 1939 r., sięgają jednak znacz-
nie głębiej w historię Polski. Szkoda
więc, że dotychczas nie pojawiła się –
zgodnie z ówczesnymi założeniami –
publikacja książkowa ukazująca i te
aspekty jego dziejów oraz związki łączą-
ce z nim wybitne postacie historyczne.
Takie, jak ks. Marek Jandołowicz, wy-
niesiony przez mistrzów pióra epoki ro-
mantyzmu do roli duchowego przy-
wódcy konfederacji barskiej /vide m.in.
poemat “Ksiądz Marek” Juliusza Sło-
wackiego/, Joachim Lelewel, Henryk
Sienkiewicz /urodzony w pobliskiej Wo-
li Okrzejskiej i spędzający tu twórczą
młodość/, gen. Roman Paszkowski.
Godne utrwalenia w pamięci pokoleń
są także sylwetki wielu okolicznych
działaczy patriotyczno-niepodległościo-
wych, w tej liczbie także działaczy ludo-
wych. Czyżby wypromowanie takiej pu-
blikacji było poza zasięgiem obecnych
samorządowców i aktywistów?

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k
F o t o  w i k i p e d i a

11.. Od nazwiska gen. Kleeberga przy-
jęła się w odniesieniu do żołnierzy SGO
“Polesie” nazwa “kleeberczycy”. Po wy-
zwoleniu funkcjonowało w Warszawie
liczne środowisko kleeberczyków. Je-
go animatorami byli oficerowie rezer-
wy: płk Tadeusz Grzeszkiewicz - szef
sztabu operacyjnego SGO “Polesie”,
por. Marek Sadzewicz - redaktor na-
czelny Tygodnika “Stolica”, płk Jan Za-
borowski, ppłk Henryk Pakuła, płk Wła-
dysław Matecki.

22.. A. Epler, “Ostatni żołnierz polski
kampani 1939 roku”, Sekcja Oświaty i
Kultury WWPSW, Tel-Awiw 1942,

33.. Zaistniałą sytuację wykorzystał tak-
że znajdujący się wśród oficerów SGO
“Polesie” kpt. S. Witkowski, inspirowa-
ny - jak okazało się później - przez wy-
wiad brytyjski. Utworzył on wtedy taj-
ną organizację “Muszkieterowie”, dzu-
iałającą głównie z pozycji warszawskich.

Miała z nią duże kłopoty KG
ZWZ/AK, gdyż Witkowski usiłował
działać niezależnie od tej oficjalnej pol-
skiej organizacji wojskowej, a nawet
uzurpował sobie kontrolną nadrzęd-
ność, Ostatecznie szef “Muszkieterów”
został wyrokiem sądu specjalnego Pol-
ski Walczącej skazany na śmierć /i roz-
strzelany 18 IV 1942 r./ za kontakty z
wywiadem niemieckim i inne przestęp-
stwa, a jego organizacja rozwiązana,
zaś niektórzy jej członkowie - po skru-
pulatnej weryfikacji - włączeni do AK.

77 lat temu – ostatnia bitwa wojny obronnej 1939 roku

Kleberczycy 
– czyn i pamięć
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Piórem Derkacza

Piotr Guział
rraaddnnyy WWaarrsszzaawwyy,, bbyyłłyy bbuurrmmiissttrrzz UUrrssyynnoowwaa

Podczas gdy huragan Matthew pustoszy Karaiby i wybrzeża Stanów Zjednoczonych, w War-
szawie tworzy się huragan „Piotr”. Nie jest to pierwszy huragan w Warszawie o tym imieniu. W
roku 2013 nad Ursynowem rozwinął się referendalny huragan,  którego siła w ostatnim momen-
cie opadła na tyle, że zamierzonego celu nie osiągnął. Można powiedzieć, że w 5-punktowej ska-
li zabrakło jednego stopnia!. Czy huragan „Piotr” w 2016 roku osiągnie odpowiednią siłę, zde-
cydują mieszkańcy Warszawy. Do historii przechodzą najsilniejsze huragany. W stolicy najbar-
dziej zapamiętanym jest„Hanna”, który pozbawił tysiące mieszkańców Warszawy dachu nad gło-
wą. „Hanna” czy „Piotr”, oto jest pytanie?.  J e r z y  D e r k a c z

9 października 2016: w wieku 90 lat zmarł reżyser Andrzej Wajda

Panie Boże, piszesz wszystkim scenariusze,
Często marne, lecz zdarzają ci się cuda.

Są biografie wręcz niezwykłe. Przyznać muszę, 
Że film z Wajdą w roli głównej ci się udał.

Obsadziłeś Wajdę w roli reżysera.
Trafny wybór. On się sprawdził w każdym calu.

Trudno znaleźć dziś lepszego bohatera,
Gdy od miernot aż się roi w twym serialu.

On był wielki! Zbytnio się nie musiał starać.
Świat go cenił, zasłużenie chodził w glorii. 

Całym życiem zapracował na Oskara. 
Jako mistrz na zawsze przejdzie do historii.

W twoim filmie kabotynów nie brakuje,
Grają posłów, senatorów, Prezydenta…

Umniejszają wielkość mistrza zwykłe szuje,
Lecz na szczęście nikt nie będzie ich pamiętał.

Panie Boże. Dziś talenty rosną w cenie.
Czy musimy wciąż zaczynać od początku?

Nie podoba mi się nagłe zakończenie,
Przecież mogłeś dodać Wajdzie kilka wątków.

Lecz dziękuję ci za chwile pełne wzruszeń,
Za to piękno, co w obrazach tkwi i słowach,

Że był Wajda, co rozumiał polską duszę, 
I za dzieła, co na zawsze świat zachowa.

POŻEGNANIE MISTRZA

W o j t e k  D ą b r o w s k i

W sobotę 15 października miłośnicy jazdy na rowerach górskich będą rywalizować w zawodach Po-
land Bike XC. Kolarskie Miasteczko, Biuro Zawodów, start i meta wyścigów znajdą się u podnóża Ko-
py Cwila, pokaźnego wzniesienia na terenie Parku imienia Romana Kozłowskiego. Tuż przy stacji Me-
tro Ursynów. 

Poland Bike XC będzie jednocześnie imprezą zaliczaną do punktacji Omnium Poland Bike 2016. To
będzie druga w tym roku wizyta Poland Bike na warszawskim Ursynowie. Wcześniej amatorzy MTB
ścigali się na Górze Kazury, także podczas zawodów Poland Bike XC.

– Wyścig XC, czyli kolarski cross na wytyczonej rundzie, jest niezwykle widowiskowy. Z jednego miej-
sca możemy obserwować niemal całą rywalizację – mówi Grzegorz Wajs, organizator Poland Bike XC
i LOTTO Poland Bike Marathon. – Wystartować może każdy, wystarczy mieć rower i kask. Tym bar-
dziej, że to jedna z ostatnich tego typu okazji w roku.

Najpierw swoje wyścigi Mini Cross, jak na LOTTO Poland Bike Marathon, będą miały przedszko-
laki, czyli dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat. Potem już na wytyczonej rundzie (FAN - 3 km, MAX – 3,3 km)
będą rywalizować amatorzy „dwóch kółek” w wielu kategoriach wiekowych. 

Dystans FAN (6 km – dwie rundy) będzie należał do chłopców i dziewcząt z roczników 2002-2009,
startujących w czterech grupach wiekowych. Trasę MAX (16,5 km – pięć rund) pokonają zawodnicy
i zawodniczki w czterech rocznikach 1998-2001, 1987-1997, 1977-1986 oraz 1976 i starsi. We wszyst-
kich kategoriach wiekowych obowiązuje system elektronicznego pomiaru czasu.

PPRROOGGRRAAMM ZZAAWWOODDÓÓWW
99..0000 - rozpoczęcie zapisów w Biurze Zawodów (Miasteczko Poland Bike na Kopie Cwila)
1111..0000 - MINI CROSS dzieci 2-4 lat (rocznik 2012-2014) i 5-6 lat (rocznik 2010-2011)
1111..2200 - ustawianie zawodników na starcie dystansu FAN (sektor I - rocznik 2002-2003, sektor II -

rocznik 2004-2005, sektor III - rocznik 2006-2007, sektor IV rocznik 2008-2009)
1111..3300 - start dystansu FAN – (2 rundy x 3 km) - 6 km
1122..2200 - ustawianie zawodników na starcie dystansu MAX (sektor I – sektory 1 i 2 z cyklu LOTTO

Poland Bike Marathon 2016, sektor II – sektory 3 i 4 LPBM, sektor III – sektory 5 i 6 LPBM, sektor IV
– pozostałe sektory LPBM i debiutanci) 

1122..3300 - wyścig MAX (rocznik 1998-2001, rocznik 1987-1997, rocznik 1977-1986, rocznik 1976 i star-
si) – (5 rund x 3,3 km) – 16,5 km

1144..0000 - dekoracja Poland Bike XC – Kopa Cwila – Warszawa Ursynów 2016
WWiięęcceejj nnaa wwwwww..ppoollaannddbbiikkee..ppll ii wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//PPoollaanndd..BBiikkee..MMaarraatthhoonn

Kopa Cwila  do zdobycia już 15 października

Poland Bike wraca na Ursynów 

Program z cyklu Marek Majewski i jego goście

Kabaretowo po wakacjach
Prezentowany od kilku sezonów w Domu Sztuki cykl spotkań z gośćmi uznanego
barda i satyryka Marka Majewskiego zdołał już sobie zaskarbić uznanie i
wdzięczność ursynowskiej publiczności, toteż stali bywalcy byli wręcz zaniepoko-
jeni przedłużającą się przerwą wakacyjną, Na szczęście mogą odetchnąć z ulgą.
Cykl powrócił! 

Dzielnica Ursynów zdecydowała się na jego kontynuację i dalsze finansowanie. W imieniu widzów
dziękujemy.

Na inaugurację sezonu (w poniedziałek 10 października) Marek Majewski zaprosił Tomasza Szwe-
da i Renatę Zarębską, artystów gwarantujących dobrą rozrywkę. Od początku miało być zabawnie i
wystrzałowo. Trudno było jednak powitać publiczność huraganowym śmiechem, gdy wszystkich po-
raziła smutna wiadomość o śmierci Andrzeja Wajdy. Reżyser światowej sławy, będący ikoną polskie-
go filmu, był wielokrotnie gościem Domu Sztuki. Artyści wraz z publicznością i dyrektorem Andrze-
jem Bukowieckim zachowali się z klasą i uczcili pamięć zmarłego minutą ciszy. Potrafili również bły-
skawicznie nieco zmodyfikować program, wybierając ze swego dorobku piosenki o przyjaźni i prze-
mijaniu, utwory nieco sentymentalne, zmuszające do refleksji i zadumy, za co też pragnę serdecznie
podziękować.

Z Markiem Majewskim i Tomkiem Szwedem występowałem wspólnie na Giełdach Satyry Politycz-
nej i w kabarecie ZAKR kilkadziesiąt razy. Znam ich doskonale i wiem co potrafią. Właściwie musiał-
bym za każdym razem chwalić ich dokładnie tak samo. Wybaczcie więc, chłopaki, że napiszę krót-
ko: i tym razem nie zawiedliście, było dowcipnie, przekonująco, na poziomie.

Z Renatą Zarębską nie miałem okazji (i przyjemności) wystąpić ani razu (a po tym, co usłyszałem,
żałuję!). Znałem ją dotąd tylko z ekranu, Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu (1989) i wy-
konania piosenki Noc z Renatą na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (1990). Tę piosenkę przypo-
mniała zresztą w Domu Sztuki i wykonała ja brawurowo, co dziwić nie powinno, jako że jest nie tyl-
ko artystką kabaretową, ale też kaskaderką! Zaprezentowała kilka piosenek i żartobliwych tekstów
(znakomita recytacja na bis!), stając się mocnym filarem poniedziałkowego programu (chłopaki, wy-
baczcie, ale chwilami była lepsza od was).

Sezon kabaretowy w Domu Sztuki ogłaszam za otwarty.
W o j c i e c h  D ą b r o w s k i
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W padło mi na myśl, że nie ma co na okrągło opi-
sywać naszej smutnej i niezbyt czystej rzeczy-
wistości, ponieważ jest to w sumie robota bezpro-

duktywna. Lepiej skupić się na czymś, co po przeczytaniu
przyniesie Czytelnikom korzyść. Pisałem ostatnio o wodzie,
bo ludzie płacą w sklepach za coś, co za darmo mają w kra-
nach. Dzisiaj będzie o zmorze naszych czasów, bólach kręgo-
słupa mianowicie, które nękają także mnie. Jako dotknięty
tą przypadłością sporo już o niej wiem, ale ciągle się eduku-
ję, by wiedzieć jeszcze więcej. I chyba dojrzałem, by przeka-
zać innym moją zbieraną od ponad roku wiedzę. 

Statystyki mówią, że z bólami kręgosłupa zmaga się już co
czwarty Polak. Ta wyjątkowo uciążliwa dolegliwość nie jest
przypisana wyłącznie do osób w starszym wieku, cierpią
także ludzie w wieku średnim, a nawet młodzież. Nie sposób
podać w krótkim felietonie pełnej listy dolegliwości spowo-
dowanych problemami z kręgosłupem. Najczęściej spoty-
kane to tzw. ból krzyża, a  w przypadku kręgosłupa lędźwio-
wego silny „rwący” bądź „piekący” ból promieniujący na tyl-
ną i boczną część uda mającej powiązanie z podrażnianymi
nerwami (rwa kulszowa, rwa udowa). Jest to tzw. zespół ko-
rzeniowy. Natomiast przyczyną dolegliwości związanych z
kręgosłupem szyjnym jest zwyrodnienie tej jego części, facho-
wo nazywane spondyloartrozą. Objawy to ból szyi promie-
niujący do jednej z kończyn, czyli rwa ramienna spowodowa-
na uciskiem na korzenie nerwowe C5–C6 lub C6–C7, drętwie-
nie lewej bądź prawej ręki, ból szyi od ciemienia do czoła, za-
burzenia czucia w kończynach górnych, napadowe bóle i
zawroty głowy, zaburzenia równowagi, szum w uszach, a na-
wet oczopląs  wywołany uciskiem na tętnice kręgowe.

Najczęstszą przyczyną bólu są zmiany w strukturze kręgo-
słupa spowodowane spłaszczeniem krążków międzykręgo-
wych, zwanych potocznie dyskami, które oddzielają od sie-
bie sąsiadujące kręgi. Dysk jest zbudowany z włóknistego pier-
ścienia, który otacza miażdżyste jądro wypełnione galareto-
watą masą. Utrzymuje kręgi w odpowiednich odstępach,
amortyzuje wstrząsy, przejmuje siłę nacisku  rozkładając ją
równomiernie na całe ciało. Na skutek zwyrodnienia dysku
dochodzi do
przemieszczenia
jądra miażdżyste-
go, czyli sekwe-
stru zwanego po-
tocznie wysunię-
ciem dysku. Bar-
dzo silne  bóle,
często połączone
z niedowładami i
mrowieniem, po-
woduje również
przepuklina jądra
miażdżystego,
tzw. wypadnięcie
dysku. Podobne
dolegliwości mo-
gą powodować
osteofity, narośla
kostne nazywane
ze względu na
ich kształt „dzio-
bami kostnymi”. Ich obecność może prowadzić do tzw. ste-
nozy, czyli zwężenia kanału kręgowego dającego objawy
uszkodzenia nerwu na poziomie danego kręgu.

Musicie drodzy  Czytelnicy wbić sobie do głów, że
jeśli ból pleców trwa ponad dwa tygodnie, często
nawraca lub jest bardzo ostry – trzeba natych-

miast się udać na konsultację lekarską. Można to porównać
do każdego urządzenia mechanicznego – samochodu, pral-
ki, odkurzacza. Jeśli w urządzeniu zaczyna coś stukać, rzę-
zić czy przerywać, wzywamy mechanika, bo wiemy na 100
procent, że usterka sama się nie naprawi, i że nie będzie le-
piej, tylko z każdym włączeniem gorzej. Jeśli więc dotknie nas
przewlekły ból pleców, nie liczmy, że on sam zaniknie. Nie za-
niknie, będzie się powtarzał, tyle że z coraz większym nasi-
leniem. Dlatego należy jak najszybciej zgłosić się do ortope-
dy. Ortopeda powinien wypisać skierowanie na badanie czę-
ści bolącego kręgosłupa rezonansem magnetycznym (MRI).
Lekarze nie są zbyt wyrywni w wypisywaniu skierowań na
rezonans, ponieważ jest to badanie kosztowne (prywatnie
około 400 złotych). Czas oczekiwania na badanie MRI w ra-
mach NFZ może być długi, ale bez tego nie ma co szukać po-
mocy u specjalisty, ponieważ nie mając płytki z opisem lekarz
będzie wróżył nam z fusów. Prawidłowe zdiagnozowanie
dolegliwości kręgosłupa jest możliwe wyłącznie poprzez
poddanie się badaniu MRI, dlatego w przypadku nasilających
się bólów warto jednak zapłacić, by uzyskać szybszy dostęp
do badania i tym samym szybszą diagnozę.    

Kolejnym krokiem po zdiagnozowaniu dolegliwości jest
jej prawidłowe i skuteczne leczenie. Operacja kręgosłupa to
krok ostateczny, kiedy rehabilitacja, fizjoterapia i terapia
manualna, która jest gałęzią fizjoterapii, nie przynoszą po-
prawy stanu zdrowia. Terapia manualna, jak sama nazwa
wskazuje, wykonywana jest ręcznie przez fizjoterapeutę.
Metoda ta wywodzi się z USA i Wielkiej Brytanii, gdzie już
od ponad stu lat z powodzeniem stosuje się ją w leczeniu dys-
funkcji mięśni, więzadeł, stawów i kręgosłupa. W grudniu
2015 r. miałem lecieć do Hawany na święta i sylwestra. Bi-
lety na samolot wykupiłem już w czerwcu, ponieważ trafi-
ła się promocja. W październiku dopadły mnie bóle, które
mimo łykania garściami proszków nie chciały ustąpić. W li-
stopadzie wykonałem badanie MRI i wyszło, że moje scho-
rzenie jest tak poważne, że wyklucza podróże samolotem.

Udało mi się zwrócić bilet bez wielkich
strat finansowych i 30 grudnia zjawiłem
się przy ul. Polnej 7 w Ciechocinku w pry-
watnym gabinecie fizjoterapeuty pana Łukasza Michalaka,
którego poleciło mi kilkoro znajomych. Ponoć facet miał
dokonywać cudów. 

Pan Łukasz to wysoko wykwalifikowany fizjoterapeuta
zatrudniony na stałe w najlepszym w kraju szpitalu rehabi-
litacyjnym, jakim jest 22 WSZUR w Ciechocinku. Kiedy obej-
rzał na komputerze płytkę z badania MRI, zaproponował
mi terapię zwaną klawipunkturą, która polega na rozsze-
rzaniu kręgów za pomocą specjalnych gwoździ z obłymi
końcówkami. Uprzedził mnie, że terapia ta nie jest cudow-
ną metodą uzdrawiającą wszystkich ze wszystkiego, ale wie-
lu pacjentów postawiła na nogi. Wziąłem wtedy cztery zabie-
gi połączone z terapią manualną – 

Z darza się jednak, że nic nie skutkuje i trzeba poddać
się operacji. Każde schorzenie to inny rodzaj zabie-
gu. Najczęstsze to stabilizacja kręgosłupa, Wertebro-

plastyka i discektomia. Wertebroplastyka jest stosowana ja-
ko leczenie przeciwbólowe przy złamaniach trzonów kręgo-
słupa. Radiolog Interwencyjny pod kontrolą obrazowania
wprowadza szybko wiążący cement medyczny do złamane-
go trzonu, wypełniając i stabilizując jego środek. Discektomia
(lędźwiowa) oznacza wycięcie krążka międzykręgowego
(dysku). Wskazaniem do wykonania discektomii lędźwiowej
jest ból promieniujący do nogi, spowodowany wysuniętym
fragmentem dysku (sekwestr) uciskającym korzeń nerwowy.
Stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego ma na celu
zespolenie sąsiednich kręgów  za pomocą implantów. Są
dwa rodzaje stabilizacji. Pierwsza polega na obłożeniu tyl-
nobocznej powierzchni kręgosłupa wiórami kostnymi, któ-
re stworzą warunki dla wytworzenia się zrostu. W tym celu
stosuje się śruby. Natomiast stabilizacja międzytrzonowa
polega na umieszczeniu w miejscu usuniętego dysku mate-
riału, który powoduje zrost między trzonami. Stosuje się na-
stępujące techniki: PLIF, TLIF, ALIF i XLIF. Najpóźniej po pół

roku dochodzi
do zlania się zro-
stu kostnego
między połączo-
nymi trzonami
kręgów. 

Prof. Mirosław
Ząbek, najwybit-
niejszy polski
neurochirurg,
przeprowadza
unikalną w Pol-
sce operację sta-
bilizacji kręgo-
słupa metodą
Implantacji In
Space przy zasto-
sowaniu rozwór-
ki międzywyrost-
kowej. Polega
ona na wszcze-
pieniu metodą

przezskórną implantu pomiędzy wyrostki kolczyste kręgosłu-
pa (kręgi szyjne C2– C6), co zwiększa wymiar kanału kręgo-
wego i otworów kostnych, przez które przechodzą nerwy.
Zwiększając wymiar kanału kręgowego likwiduje się ucisk na
struktury nerwowe kręgosłupa, przywraca jego sprawność
i eliminuje ból. Po takim zabiegu chory nie wymaga rehabi-
litacji, operacja jest całkowicie bezpieczna i pacjent prak-
tycznie tego samego dnia opuszcza klinikę. W Polsce jest
wielu znakomitych neurochirurgów. Komu jednak zaufałbym
najbardziej gdybym, nie daj Bóg, musiał pójść pod nóż?
Przez dwa miesiące badałem teren wsłuchując się w głosy pły-
nące ze środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, fizjotera-
peutycznego, internetowego, a przede wszystkim ze środo-
wiska pacjentów, którzy przeszli operacje kręgosłupa. 

W yłonił się czubek góry powstałej z nazwisk róż-
nych neurochirurgów z różnych stron kraju. Na
samym szczycie stoi prof. Mirosław Ząbek, szef

Oddziału Neurochirurgii w Bródnowskim Centrum Klinicz-
nym, ale do tego lekarza kolejka jest mniej więcej tak długa,
jak droga z redakcji Passy do miasta Łodzi. Znacznie łatwiej,
co nie znaczy łatwo, dostać się do prof. Jarosława Deszczyń-
skiego, kierownika Klinika Ortopedii i Rehabilitacji w szpi-
talu bródnowskim. Kolejny as od kręgosłupa to dr Rafał Gór-
ski, kierownik Oddziału Neurochirurgicznego w Szpitalu
Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. Prof. Jana Podgór-
skiego z Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szase-
rów zna każdy, kto ustawicznie cierpi na dolegliwości kręgo-
słupa. Natomiast prof. Marek Harat, ordynator Oddziału
Neurochirurgii w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w
Bydgoszczy, nie jest aż tak znany, ale fachowiec z niego wy-
borny. Wielkim uznaniem wśród pacjentów cieszą się także
dr Grzegorz Samul, ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo
– Ortopedycznej w Szpitalu Praskim, oraz dr Marek Proko-
pienko z Katedry i Kliniki Neurochirurgii w Centralnym Szpi-
talu Klinicznym przy ul. Banacha. Największą pasją dr. Samu-
la jest leczenie patologii kręgosłupa (złamania kręgów, cho-
roby krążka międzykręgowego, kręgozmyki czy stenoza ka-
nału kręgowego). Dr Marek Prokopienko jest autorem wie-
lu prac naukowych i doniesień zjazdowych. Szczególnie za-
interesowany tematyką chorób kręgosłupa i rdzenia kręgo-
wego. Przyjmuje na Ursynowie w jednej z prywatnych przy-
chodni. Mam nadzieję, że tą publikacją pomogę cierpiącym. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Jak naprawić kręgosłup
U bóstwo jest zjawiskiem, o którym wiemy,

że istnieje, jednak gdyby przyszło nam je
zdefiniować większość z nas miałaby z tym

trudności. 
Ubóstwo to nie tylko brak środków do życia zapew-

niających zaspokajanie elementarnych potrzeb. To w dużej mierze stan
umysłu. Przeciągające się okresy biedy spowodowane np. utratą pracy,
bądź niemożność jej wykonywania np. z powodu choroby, zmian na ryn-
ku pracy przyczyniają się do poczucia wykluczenia ze społeczeństwa, w
większości nastawionego na sukces. A ten zwykle związany jest z wyko-
nywaną pracą lub inną działalnością zawodową. Ciągła rywalizacja na-
pędza zjawisko zwane „wyścigiem szczurów”. Niemożność uczestnicze-
nia w aktywnym życiu zawodowym potęguje izolację społeczną, a także
utrwala niską samoocenę osób wykluczonych. Towarzyszący temu brak
perspektyw prowadzi często do depresji. Ludzie wykluczeni powiększa-
ją liczbę potrzebujących opieki medycznej, co w rezultacie generuje no-
we koszty dla państwa. 

Od lat dziewięćdziesiątych GUS regularnie publikuje dane dotyczące za-
sięgu ubóstwa ekonomicznego, szacowanego na podstawie badanych bu-
dżetów gospodarstw domowych. Stosuje przy tym różne określenia i defi-
nicje granicy ubóstwa. Uwzględnienie tych i podobnych wyników w pro-
gramach pomocy nie jest proste. Różne kryteria i definicje mają bowiem bo-
wiem jedynie charakter pomocniczy dla danej metody badania statystycz-
nego. Nie uwzględniają faktu, że za każdym przypadkiem statystycznym
kryje się konkretny człowiek. 

Programy pomocowe podejmowane przez rząd przynoszą konkret-
ne rezultaty, zasilają budżety domowe w rodzinach wielodzietnych,
jak np. program 500 plus. Ich beneficjenci mogli odczuć pozytyw-

ne skutki. Brakuje jednak podobnych, zdecydowanych działań skierowanych
do grup znajdujących się w sferze ubóstwa. 

Z oczywistych powodów nie da się wyczerpująco, w krótkim tekście
omówić ani kryteriów, którymi kierują się instytucje powołane do walki z
biedą, ani potrzeb ludzi znajdujących się w biedzie. 

Moją intencją jest raczej zwrócenie uwagi na to, że inwestycja w człowie-
ka i realna pomoc w jego aktywizacji zawodowej są bardziej opłacalne dla
państwa niż pozostawienie go w sferze ubóstwa, bez widoków na przyszłość.
Miejmy świadomość, że starzejemy się jako społeczeństwo, a tego proce-
su nie da się szybko odwrócić. Obok nas żyje rzesza ludzi, którzy bez po-
mocy nie wyjdą z biedy. Z problemami wykluczenia i ubóstwa będziemy mie-
li do czynienia coraz częściej. Dane statystyczne pokazują wprawdzie, że
ubóstwo w naszym kraju utrzymuje się na stałym poziomie, a nawet ma ten-
dencję spadkową, ale nie jest do końca to pocieszające, bo w minionych la-
tach nastąpił jego gwałtowny wzrost. 

Obecnie państwo podejmuje działania zmierzające ograniczenia
wielkości bezrobocia na danym terenie m. in.: szkolenia, staż u
pracodawcy, prace interwencyjne i roboty publiczne.

Potrzebne są jednak zdecydowane zmiany w sposobie podejścia do osób
wymagających pomocy. Warto rozejrzeć się dokoła, choćby po krajach
Unii Europejskiej, gdzie problemy związane z biedą są rozwiązywane z lep-
szym skutkiem niż u nas. Nie można tego tłumaczyć jedynie poziomem ży-
cia i stopniem zamożności danego państwa. 

Stosunek Polaków do ludzi biednych i wykluczonych jest bardzo różny.
Jak zwykle punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nie brak radyka-
łów wyznających pogląd, że każdy powinien sobie radzić sam. Dla popar-
cia swoich tez wskazują na kraje, w których ich zdaniem pomoc socjalna
jest ograniczona do minimum. Na dowód skuteczności takiej polityki po-
wołują się na najsilniejszą z gospodarek światowych – USA, Japonię czy in-
ne szybko rozwijające się państwa azjatyckie. Nie są to jednak właściwe przy-
kłady, bo po pierwsze wsparcie socjalne ze strony państwa dla najuboższych
tam istnieje, ponadto zaś są to gospodarki generujące nowe miejsca pracy
w znacznie większym stopniu niż europejskie. W naszym kraju jest wielu
ludzi dostrzegających problem społeczny, jakim jest ubóstwo i bezrobocie.
Ze szlachetnych pobudek, w przypływie zrozumiałej empatii są gotowi do
niesienia pomocy ludziom w potrzebie. Problem w tym jednak, że jest to
pomoc doraźna, niemająca większego znaczenia w likwidowaniu przy-
czyn ubóstwa i przeciwdziałania mu. 

Czy ubóstwu można przeciwdziałać? Otóż można i trzeba. Państwo ma
środki i możliwości aby podejmować próby przywrócenia osób wykluczo-
nych do grona aktywnych zawodowo. Ma też ustawowy obowiązek po-
mocy potrzebującym jej obywatelom. Pytanie, czy właściwie wykorzystu-
je swoje kompetencje i środki? Przez lata byliśmy świadkami nieuda-
nych prób pomagania osobom bezrobotnym. Przypominały one raczej pró-
by uspokojenie sumienia, a nie działania systemowe. A te powinny obej-
mować przede wszystkim programy wsparcia prowadzące do ponownej
aktywizacji obywateli, którzy z różnych przyczyn znaleźli się poza nawia-
sem społecznym. 

J ak wspomniałem wcześniej – nie ma jednoznacznych kryteriów
pozwalających zdefiniować ubóstwo. Tym bardziej jest to trudne przy
otwartych granicach i możliwości przemieszczania się z jednego kra-

ju do drugiego. Już samo to sprawia, że biedny w jednym kraju może być
postrzegany inaczej w innym kraju. Zamożność i pozycja społeczna każde-
go człowieka jest określana przez porównanie z innymi. Może być źró-
dłem satysfakcji albo frustracji i niezadowolenia. 

Abstrahując od aspektów społecznych i psychologicznych związanych z
ubóstwem, należy pamiętać, że każdy z nas, nawet jeśli jest dziś zamożny,
może doświadczyć losu kogoś, komu powodzi się gorzej i wcale nie musi
to być równie zabawne, jak w amerykańskiej komedii „Nieoczekiwana
zmiana miejsc” (1983) w reżyserii Johna Landisa. 

Życie człowieka ubogiego w naszym kraju jest znacznie bardziej proza-
iczne. Brak w nim kinowych fajerwerków. Często staje on przed dylematem
– kupić niezbędne leki, czy opłacić czynsz? Kupić coś do domu, czy może
coś dla dziecka np. owoc mango? Niech chociaż spróbuje jaki ma smak. A
co jeśli to ostatnie mango? 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Ostatnie mango...

„Musicie drodzy  Czytelnicy wbić
sobie do głów, że jeśli ból pleców
trwa ponad dwa tygodnie, często
nawraca lub jest bardzo ostry –
trzeba natychmiast się udać na
konsultację lekarską. Można to
porównać do każdego urządzenia
mechanicznego – samochodu,
pralki, odkurzacza. Jeśli w urzą-
dzeniu zaczyna coś stukać wzy-
wamy mechanika, bo wiemy na
100 procent, że usterka sama się
nie naprawi”

„Programy pomocowe podejmowane
przez rząd przynoszą konkretne re-
zultaty. Ich beneficjenci mogli od-
czuć pozytywne skutki. Brakuje jed-
nak podobnych, zdecydowanych
działań skierowanych do grup znaj-
dujących się w sferze ubóstwa”
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Czy naprawdę nie da się powstrzymać szaleństwa prezesa Cekały?

Gracze uciekają ze Służewca
Powoli zbliża się koniec sezonu
wyścigowego na Służewcu. Or-
ganizator gonitw w porozumie-
niu z prezesem Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych przedłużył
sezon wprowadzając do kalen-
darza dwa dodatkowe dni  –  12
i 27 listopada. 

Wtym roku bywalcy Służew-
ca musieli liczyć się z wielo-
ma uciążliwościami spowo-

dowanymi wyłączeniem z użytkowa-
nia trybuny głównej, zwanej przez lata
członkowską, która poddana została
gruntownej modernizacji. Prace idą
wartko, obecnie ekipy remontowe mon-
tują wykonane na specjalne zamówie-
nie płyty szklane pełniące rolę ścian
obiektu. Zarząd Totalizatora Sportowe-
go, wieloletniego dzierżawcy 137-hek-
tarowego hipodromu, zapewniają, że
na inaugurację sezonu wyścigowego
2017 w dniu 23 kwietnia część wyścigo-
wa torów będzie gotowa na przyjęcie
pierwszych gości. 

Wyremontowana trybuna
główna stanie się trybuną
honorową z wyłączoną stre-

fą dla VIP-ów. Po położeniu specjalnej
izolującej podłogi  i przygotowaniu po-
mieszczeń kasowych zostanie udostęp-

niona widzom w całości częściowo tyl-
ko dzisiaj wyremontowana trybuna
środkowa. Na zewnątrz wymienione zo-
staną pamiętające króla Ćwieczka trylin-
ki, czyli betonowe płyty drogowe, które
zastąpi granitowa kostka. Wytyczona
też zostanie i na nowo urządzona droga
pożarowa, co jest ustawowym obowiąz-
kiem organizatora. Krótko mówiąc, wa-
runki bytowe bywalców, graczy i gości
licznie odwiedzających Służewiec w
Derby, Wielką Warszawska czy Dzień
Arabski mają się znacząco poprawić. 

Wostatnim czasie służewiec-
kie tory stały się miejscem
dziwnym. Z jednej strony

zarząd TS nie żałuje pieniędzy na mo-
dernizację zabytkowego hipodromu i
chwała mu za to, bowiem rzecz idzie o
przywrócenie świetności naszej spu-
ściźnie narodowej, która ma służyć
przyszłym pokoleniom Polaków. Z dru-
giej strony ten sam zarząd kompletnie
nie reaguje na radosną twórczość wła-
snego pracownika w randze dyrekto-
ra, która to twórczość powoli, acz sku-
tecznie, zabija piękną, widowiskową i
mającą wiekową tradycję dyscyplinę
sportu, jaką są wyścigi konne. Pracow-
nikiem tym jest Tomasz Cekała, szef
spółki “Traf” organizującej koński tota-
lizator. Radosna twórczość dyrektora
polega na tym, że odchodzi on od
sprawdzonych przez dziesięciolecia re-
guł gry w koński totalizator na siłę for-
sując koncepcje własne, mimo że nie
zdają one egzaminu.  

Wpierwszej dekadzie nowe-
go wieku stawki we wszyst-
kich rodzajach gier wyno-

siły 2 złote. Mimo kiepskiej sytuacji Słu-
żewca (ogłoszona upadłość, w 2007 r.
na tory wszedł syndyk) obroty w totali-
zatorze owocowały pulami kwint na-
wet do 100 tys. zł, o czym dzisiaj gracze
mogą tylko pomarzyć. W 2008 r. Służe-
wiec został przekazany w 30-letnią
dzierżawę państwowej spółce Totaliza-
tor Sportowy. W 2010 r. podniesiono
wysokość stawek w grach pojedynczej,
dwójkowej i porządkowej z dwóch na
trzy złote. Gra jeszcze się kleiła i pule
kwint na poziomie 40-50 tysięcy były
na porządku dziennym. W ostatnim
dniu wyścigowym sezonu 2013 padł re-
kord –  pula kwinty osiągnęła w wyniku
kumulacji wysokość 330 tys. zł. Nietra-
fione wówczas pule w tym zakładzie
wynosiły kolejno: 20, 51, 125 i 203 tysię-
cy. Taką samą wysokość puli kwinty za-
notowano w 1999 r., po dwóch kwintach
nietrafionych. Dwóch, a nie trzech czy
czterech. To najlepszy dowód na to, że
im niższa stawka, tym wyższe obroty. 

W 2015 r. z dwóch na trzy zło-
te podwyższono stawkę w
zakładach złożonych –  trój-

ce, czwórce, tripli, kwincie i w dubli. Z
obserwacji wynika, że podwyżka przy-
jęła się jedynie w tripli, której obroty
pozostały mniej więcej na dotychczaso-
wym poziomie. Siadła natomiast gra w
czwórkach i w kwincie. A wywindowa-

nie stawki do pięciu złotych w najpopu-
larniejszym zakładzie, jakim jest porzą-
dek, wywołało wściekłość graczy. Jed-
nak dla dyrektora Cekały gracz, będą-
cy na całym świecie solą każdego toru,
to jest nikt. Dyrektor ma własne wizje.
Szkoda tylko, że nie są one warte przy-
słowiowego funta kłaków.

Cekała wyspecjalizował się, jak
widać, w drenowaniu kiesze-
ni bywalców Służewca, w

większości osób starszych – emerytów
i rencistów, którzy przychodzą tam od
lat, by kibicować i bawić się grą w konie.
Systematycznie podnosząc stawki w
poszczególnych zakładach, zabawę wy-
ścigami konnymi szef spółki “Traf” prze-
kształca w twardy hazard. Miast przy-
ciągać na Służewiec młode pokolenie
odstrasza je i morduje w ten sposób wy-
ścigi konne, ponieważ z tygodnia na
tydzień zmniejsza się liczba amatorów
bywania na zabytkowym hipodromie.
Wielu ludzi odeszło ze Służewca, ponie-
waż po prostu nie stać ich na sprostanie
wysokim wymogom wprowadzanym
w końskim totalizatorze przez dyrek-
tora Tomasza Cekałę. Niektóre jego po-
mysły ocierają się nie tylko o twardy
hazard, ale nawet o kryminał. Podczas
Dnia Arabskiego wprowadził zasadę, o
jakiej nie słyszeli najstarsi nawet wy-
ścigowi górale. W namiocie VIP pod-
stawowa stawka wynosiła... 15 zł. Żeby
zagrać za obowiązującą stawkę 5 zł trze-
ba było przejść kilkaset metrów do try-
buny środkowej. O różnej stawce pod-
stawowej na tym samym torze nie sły-
szano od Epsom, przez Longchamp,
Churchill Downs w Kentucky, Sha Tin w
Hong Kongu, po Racecourse w Tokio.
To ewenement w skali światowej. 

Wgrudniu ub.r. Tomasz Ce-
kała powiedział w wywia-
dzie dla „Passy”: “Czas do

nowego sezonu poświęcam na inten-
sywną pracę nad dotychczasowym Re-
gulaminem Totalizatora Wyścigów Koń-
skich i mam nadzieję, że już od począt-
ku sezonu będę mógł zaproponować
graczom zakład, który da im szanse w
każdy dzień wyścigowy zagrać o wy-
graną w gwarantowanej wysokości 50
tys. zł, a może nawet 100 tys. zł”. Aku-
rat... Dzisiaj, pod koniec sezonu, moż-
na śmiało postawić tezę, że gra w koń-
skim totalizatorze pikuje w dół niczym
uszkodzony samolot. Chciałoby się po-
wiedzieć dyrektorowi – gadaj zdrów.
Czas pokazał bowiem, że jedynym jego
pomysłem zrealizowanym w tym roku
było podniesienie podstawowej staw-
ki do 5 zł, co środowisko wyścigowe
uważa za jeden z największych błędów
popełnionych na torze od 2008 r. 

Tomasz Cekała to specyficzny
typ człowieka. On w ogóle nie
słucha wyścigowego vox po-

puli, nie wyciąga wniosków z popełnio-
nych błędów, a ma ich na koncie zbyt
wiele jak na szefa spółki organizującej
zakłady totalizatora. On nie mówi, on
objawia jedyne prawdy, które zalęgły się
w jego głowie. Działalność tego czło-
wieka szkodzi wyścigom konnym, dla-
tego powinien jak najszybciej zniknąć ze
służewieckiego firmamentu. Gracze i
środowisko wyścigowe mają go ser-
decznie dosyć. Większość komentato-
rów i dziennikarzy zapewne też. Gracze
coraz częściej sygnalizują, że notorycz-
nie znikają pieniądze z kumulacji. Daw-
niej można było szybko obliczyć wyso-
kość kumulacji  – pula nietrafionego
zakładu plus pieniądze, które zostały
dograne. Dzisiaj nie sposób ustalić, co
dzieje się częścią skumulowanych pul. 

Środowisko wyścigowe oczeku-
je w przyszłym sezonie od za-
rządu TS okiełznania radosnej

twórczości Tomasza Cekały z powodów
jak wyżej. Należy zmienić logikę gry w
koński totalizator i dążyć, by na powrót
stała się ona bardziej zabawą w grę, niż
grę ocierającą się o twardy hazard.
Wszystko wskazuje na to, że lekiem na
całe zło może być przywrócenie starych
stawek  –  trzy złote w zakładach poje-
dynczym, dwójkowym oraz porządko-
wym i dwa złote w trójkach, czwórkach
i kwintach. Jeśli jednak taka koncep-
cja jest nie do przyjęcia przez decyden-
tów z TS i stawka pięć oraz trzy złote bę-
dzie nadal obowiązywać, należy opra-
cować specjalny program, w którym or-
ganizator totalizatora da graczowi alter-
natywę w postaci tańszej gry – obowią-
zuje stawka X, ale można grać za pół
stawki, jednostkowo, podwójnie, po-
trójnie, a nawet stokrotnie, o ile gracza
na to stać. Na wielu torach świata sys-
tem ten świetnie funkcjonuje przyno-
sząc organizatorowi konkretne zyski.
Podstawowa stawka to na przykład  1
USD czy 1 euro, ale można zagrać za
połowę, ćwierć, a nawet za jedną dzie-
siątą tej stawki biorąc oczywiście do
kieszeni odpowiednio niższą wygraną.
Podobny, sprawdzony na Zachodzie
system powinien obowiązywać także
na Służewcu.

Szef spółki “Traf” zabrnął w śle-
py zaułek i nie potrafi się z nie-
go wydostać. Podniesienie

podstawowej stawki do pięciu złotych
można porównać do rozpaczliwych ru-
chów tonącego pływaka, które z regu-
ły nie pomagają, a wręcz przeciwnie  –
ciągną pływaka na dno. W zaistniałej sy-
tuacji potrzebna jest świeża głowa ma-
jąca świeże spojrzenie na nabrzmiewa-
jący problem. Głowa potrafiąca nie tyl-
ko logicznie i koncepcyjnie myśleć, ale
także słuchać.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Nasze Typy
15/16 października

SSoobboottaa
GGoonn.. II:: Brisingr, Francaise, Suwe-

nir, Dżango
GGoonn.. IIII:: Wioska, Muza, Pericola,

Formiss
GGoonn.. IIIIII:: Twilight, Wielka Dalena,

Om Daksha, Awita
GGoonn.. IIVV:: Uridao, Strzelin, Teteria,

Sumidero
GGoonn.. VV:: Dakard, Legionary, Sam-

bor, Newman
GGoonn.. VVII:: Novitor, Inheritor, De-

kret, Salzburg
GGoonn.. VVIIII:: Riad Hibah, Marie Lou,

Gazi, Echaruna
GGoonn.. VVIIIIII:: Irga, Igola, Hot Choco-

late, Nitrolak

NNiieeddzziieellaa
GGoonn.. II:: Abduhl, Mimzy, Dedakti-

ka, Cynar
GGoonn.. IIII:: Zahaab, Newjork, Alja-

sra, Wzir du Penjshir
GGoonn.. IIIIII:: Party Animal, Novelina,

Choupette, Dacosse
GGoonn.. IIVV:: Salien, Sobol, Lafayett,

Carneau
GGoonn.. VV:: Salman Al Khalediah, El-

bahir, Omar, Dar Duni
GGoonn.. VVII:: Dazzler, Speedy Szuma-

wa, Golden Glider, Rio de Cerisy
GGoonn.. VVIIII:: Green Souvenir, Javor-

ka, Jarmuż, Silence is Golden
GGoonn.. VVIIIIII:: Paliusz, Baxter, Chaco,

Pistolero 

Na Torze Wyścigów Konnych Służewiec odbyły się w
dniach 4 i 5 października zawody w ramach 50. War-
szawskiej Olimpiady Młodzieży (WOM).  Zmagania za-
inaugurowały indywidualne biegi przełajowe. 

W czwartek, 6 października, odbyły się konkurencje sztafetowe
- dwa medale zdobyli młodzi sportowcy z ursynowskiego Gimna-
zjum nr 92 im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy Koncertowej. 

W rywalizacji sztafetowej szkoła z Północnego Ursynowa zdoby-
ła aż dwa medale WOM – złoty i srebrny. To najlepszy wynik w hi-
storii szkoły i dzielnicy. Gimnazjum nr 92 regularnie rok w rok pla-
suje się na najwyższych miejscach klasyfikacji łącznej szkół gimna-
zjalnych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Uczniowie tej szkoły
trenują w UKS GIM 92, SEMP-ie, Tie-Breaku, Warszawskim Klubie
Kolarskim i wielu innych klubach. 

„Drugi raz z rzędu finały biegów przełajowych w ramach War-
szawskiej Olimpiady Młodzieży odbyły się na Ursynowie. W tym ro-
ku niezbyt sprzyjała nam aura, ale nie przeszkodziło to młodym bie-
gaczom i biegaczkom licznie stawić się na torze i dzielnie walczyć
na trasie. Jestem zadowolony także z wysokiego poziomu organi-
zacji tej imprezy. Najlepszym świadectwem dobrze wykonanej ro-
boty były uśmiechy dzieci i młodzieży” – podsumował zawody Ra-
fał Miastowski, zastępca burmistrza Ursynowa.

Szczegółowe informacje o wynikach biegów przełajowych na
stronie www.sport.ursynow.pl.

Finały biegów przełajowych PPrrzzyy ddeekkoorraaccjjii aassyyssttoowwaałł ssaamm mmiissttrrzz oolliimmppiissjjkkii
TToommaasszz MMaajjeewwsskkii,, mmiieesszzkkaanniieecc UUrrssyynnoowwaa
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AALLEE SSZZYYBBKKAA i elestyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668-681-911

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

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

NNOOWWĄĄ maszynę do szycia
Zinger 6038. Okazja!. 
Tel. 796-777-175

OOKKAAZZJJAA!! Ćmielów - 
12-osobowy serwis obiadowy, 
796-777-175

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509-548-582

KKUUPPIIĘĘ 1-2 pokojowe, 
501-100-059

KKUUPPIIĘĘ 3-4 pokojowe, 
501-100-059

FFIILLOOZZOOFFIIAA, 508-310-505
FFRRAANNCCUUSSKKII, 880-321-787
HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507-087-609
JJĘĘZZYYKK PPOOLLSSKKII, pełen zakres,

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

693-329-929
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

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

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..
PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz 

zzee zzddjjęęcciiaammii oottrrzzyymmaasszz 
ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

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

MMiieesszzkkaanniiaa::
!MMookkoottóóww, 47 m2, 

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

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

DDoommyy::
!MMookkoottóóww, 240 m2, blisko

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

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

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

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa
sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,

aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,
rreezzyyddeennccjjii,,

nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk
ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii

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

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

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee
ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń

ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh ddoo kkuuppnnaa
bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, układanie,
naprawy, 22 240-36-56

DDYYRREEKKTTOORR Szkoły
Podstawowej nr 336 w W-wie, 
ul. Małcużyńskiego 4 zatrudni
opiekuna dzieci na przejściach dla
pieszych na 1/4 etatu. 
Tel. 22 859-17-20 lub 21

EEKKSSPPEEDDIIEENNTTKKII,, UUssttaannóóww,,
wwyyssookkiiee zzaarroobbkkii,, uummoowwaa,, 
550088-2233-8855-8866

FFRRYYZZJJEERRCCEE, 1800 zł + procent
cały etat, 501-143-827

HHUURRTTOOWWNNIIAA w Tarczynie
zatrudni kierowców z kat. C.
Umowa o pracę, 22 715-69-70

MMAALLOOWWAANNIIEE,, gładzie, 
22 240-87-31

MMUURRAARRZZOOMM od zaraz,
Warszawa, 513-024-029

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

RROOZZNNOOSSZZEENNIIEE ulotek na
terenie Warszawy do skrzynek
pocztowych. Stawka dzienna 60-
100 zł netto. Tel.: 695-800-080

AANNTTEENNYY, 603-375-875

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602-27-17-18

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642-96-16

DDOOMMOOFFOONNYY, 603-375-875
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507-153-734
EELLEEKKTTRRYYKK, 666-890-886
EELLEEKKTTRRYYKK kompleksowo, 

501-236-987
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507-153-734

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA,, remonty, 
602-651-211

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

MMAALLAARRSSKKIIEE,, tapetowanie,  
22 644-94-55

MMAALLOOWWAANNIIEE, 698-431-913
MMAALLOOWWAANNIIEE mieszkań, 

605-083-202
MMAALLOOWWAANNIIEE, referencje, 

722-920-650

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

NNAAPPRRAAWWAA - lodówki, pralki,
502-562-444

NNAAPPRRAAWWAA pprraalleekk 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

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

NNAAPPRRAAWWAA 
TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW

502-288-514

PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNEE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie, 
501-535-889

RREEMMOONNTTOOWWOO-budowlane,
ogrodzenia, 513-137-581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

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

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

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

TTEELLEESSEERRWWIISS, 501-829-771
UUKKŁŁAADDAANNIIEE kostki brukowej,

517-477-531
UUSSŁŁUUGGII mini koparką-

ładowarką, 517-477-531

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668-327-588

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

WWRRÓÓŻŻKKAA doświadczona, tanio,
501-623-919

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613-98-37; 
22 671-15-79
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

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

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 1155 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1188..0000:: Kino Dokumentu w Do-
mu Sztuki zaprasza na pokaz fil-
mów nagrodzonych na VIII Festi-
walu Filmowym Niepokorni.
Niezłomni. Wyklęci. W progra-
mie filmy „Cztery życia Lidii
Lwow” (reż. Rafał Mierzejew-
ski) i „Hieronim Bednarski. Wy-
klęty z czerwonej wsi” (reż. Hen-
ryk Jurecki) oraz spotkanie z lau-
reatami. Pokaz zorganizowany
wspólnie ze Studiem Filmowym
|Kalejdoskop. Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 1166 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1188..0000:: „W Starym Kinie ze Stani-
sławem Janickim”. W programie
film „Ludzie Wisły” (Polska
1938, reż. Aleksander Ford i Je-
rzy Zarzycki, po rekonstrukcji
cyfrowej). Słowo wstępne wy-
głosi red. Stanisław Janicki.
Wstęp wolny.*

WWttoorreekk,, 1188 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1188..0000:: Galeria Domu Sztuki za-
prasza na otwarcie wystawy ma-
larstwa i kolażu Anny Borcz p.n.
„Moje tematy”.

Od poniedziałku, 17 paździer-
nika, w Domu Sztuki zostaje
wznowiona nauka tańców: ba-
chata, salsa, salsa kubańska i zo-
uk. Szczegółowe informacje na
miejscu.

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

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

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

1144 ii 1155 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((ppiiąątteekk ii
ssoobboottaa 1177-2211)) – Warsztaty Roc-

kowe iM Granie – 4 profesjonal-
nych muzyków będzie szkoliło
młodzież w zakresie gry na per-
kusji, gitarze basowej, gitarze
elektrycznej i wokalu. Zaprasza-
my też zespoły. Spotkania bez-
płatne. Info: imrockscena.pl,
Małgorzata Wiercińska tel:
504703087.

2211 ppaaźźddzziieerrnniikkaa((ppiiąątteekk))1188 w
ramach Tygodnia Hiszpańskie-
go na Ursynowie Koncert ope-
rowy “Carmen - Operowe Fascy-
nacje Hiszpanią” wg G. Bizeta
wykonawcy: Ewa Banasiak, Ja-
rosław Wewióra, Beata Witkow-
ska-Gik, Trio fortepianowe “Ar-
te”. Bezpłatne karty wstępu do
odbioru w DK Imielin od 20.10
od godz. 18.

2233 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((nniieeddzziieellaa))
1177 “Nowe talenty Ursynów 2016”
– Wernisaż wystawy pt. “Tkani-
na i szkło” wystawa prac grupy
seniorów z pracowni plastycznej
Klubu A4. Wstęp wolny.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

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

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

DDoo 2299..1100 można podziwiać
prace Barbary Basiewicz. Artyst-
ka prezentuje swoje prace w ra-

mach 15-tych  Międzynarodo-
wych Triennale Tkaniny. Wstęp
wolny

UUrrssyynnootteekkaa
uull.. ZZWWMM 55

tteell.. 2222 664488 1111 3322

1144..1100 w Ursynotece z czytelni-
kami spotka się Krystyna Podle-
ska. Z bohaterką wywiadu-rzeki
pt. “Dziewczyna Misia” autor-
stwa Klaudii Iwanickiej poroz-
mawia Marcin Michrowski. Spo-
tkanie odbędzie się o godz.
19:00 w Wypożyczalni 139, al.
KEN 21

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

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

1188..1100 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu “Dwu-
dziestolecie międzywojenne w
Warszawie - artyści znani i nie-
znani - kino, teatr, muzyka” pt.:
“Edmund Wierciński - aktor, dy-
rektor czy reżyser”

2200..1100 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
w cyklu Wieczorów Czwartko-
wych z p. Andrzejem Korcza-
kiem pt.: “Intelektualna podróż
do Indii”

2255..1100 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu “Opowieści o mi-
łości” pt.: “Dante i Beatrycze”

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

VAGABUNDUS
Sobota 15.10.2016 (okolice Dziekanowa i Sierakowa)

Wycieczka rowerowa na trasie Parking przy ZOO - Szlak Nadwiślański - Żerań - Most Północ-
ny - Park Młociński - Łomianki Dolne - Jez. Kiełpińskie - Jez. Dziekanowskie - Sadowa - Dzie-
kanów Leśny (szpital dziecięcy) - Sieraków - Laski - Metro Młociny (ok. 50km, część po drogach
gruntowych)

ZZbbiióórrkkaa oo ggooddzz.. 1100::0000 na parkingu przy ZOO (wejście od strony Mostu Gdańskiego)

PPrroowwaaddzzii:: Krzysztof Jaroń (e-mail: barni1811@op.pl, tel. 504 406 184)
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