
Piękną nową szkołę przy ul. Lokajskiego otworzyli od lewej: 
Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO), Piotr Guział (Nasz Ursynów) 

i Witold Kołodziejski (PiS)
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M edia bardziej dziś tkwią
w życiu wirtualnym niż
w realu. Dlatego prze-

glądając krajowe portale inter-
netowe można dojść do wniosku,
że tego lata najważniejszą sprawą
Polaków było analizowanie ko-
lejnych kreacji Natalii Siwiec – ni
to modelki, ni to kumpelki, która
stała się gwiazdą od momentu,
gdy podczas piłkarskich mi-
strzostw Europy jej urodziwe ob-
licze wyszperały w tłumie kibi-

ców telewizyjne kamery. Teraz
niemal każdy dzień przynosi in-
ternetowe deliberacje: czy Natalia
gdzieś tam wystąpiła bez stani-
ka, a gdzie indziej całkiem bez
cycków. Gdybyż budząc się rano
każdy Polak stawał li tylko przed
takim problemem...

Z nani z błazeństwa dzienni-
karze Jakub Wojewódzki i
Michał Figurski pozwolili

sobie niedawno zażartować z
Ukrainek, które wykonują w Pol-
sce ten rodzaj pracy, jaki w okre-
sie niewolnictwa powierzano w
Stanach Zjednoczonych Murzyn-
kom, traktując je jako istoty niż-
szego gatunku. Chłopcy nie mają
pewnie nic wspólnego ze sportem
i nie wiedzą, że nawet najspryt-
niejszy cios nie może być wymie-
rzony poniżej pasa. Sam akurat
dobrze pamiętam, jak parę dzie-
siątków lat temu takimi Ukrain-
kami w Niemczech, Francji, Wiel-
kiej Brytanii i USA były Polki, usi-
łujące zarobić na mieszkanie w
dobie PRL, gdy w kraju przeciętna
pensja miesięczna wynosiła 20
dolarów. Teraz mamy całą kolonię
ukraińską wokół Warszawy, a w
Konstancinie sprzątające u tam-
tejszych bogaczy dziewczyny z
Ukrainy mogłyby nawet założyć
związek zawodowy. To w więk-
szości nadzwyczaj dzielne kobiety,
zarabiające na utrzymanie synów
i córek oraz pozostawionego w
domu męża-pijaka. Co ciekawe,
zatrudniający Ukrainki warszaw-
scy i podwarszawscy bogacze wca-
le nie traktują ich źle, bo sami pa-
miętają, jak zaczynali się kiedyś
dorabiać, mając świadomość, iż
żadna praca nie hańbi. Jeden z

moich sąsiadów, wielki luzak lu-
biący urządzać u siebie mecze siat-
kówki z udziałem pań i panów
bez jakiegokolwiek przyodziew-
ku, uważa, że pracująca u niego
Ukrainka jest członkiem rodziny,
więc kiedy zabiera żonę i dzieci
na obiad do restauracji, ona idzie
razem z nimi. 

S pecyfika życia podwar-
szawskiego staje się coraz
bardziej ciekawa. Jeśli

chodzi o kolej, to swoistą grani-
cą kulturową jest obecnie przy-
stanek Warszawa Służewiec, z
którego eleganckie składy SKM
odjeżdżają do stacji krańcowej
na lotnisku Fryderyka Chopina.
Dalej na południe natomiast ja-
dą brudnawe pociągi kolei ma-
zowieckiej, w których tak zwane
przedziały konduktorskie zaj-

mują lumpy pijące wódkę, rżną-
ce w pokera i klnące nader so-
czyście. 

S łone ceny paliwa samocho-
dowego sprawiły, że miesz-
kańcy Góry Kalwarii, Zale-

sia Górnego, Piaseczna, Jeziorek
przestali dojeżdżać do Warszawy
samochodami, które zostawiają
przy stacjach kolejowych przesia-
dając się do pociągów. Pozosta-
wione na cały dzień auta padają
coraz częściej łupem złodziei, dla
których to całkiem bezpieczny biz-
nes, bo tymi improwizowanymi
parkingami nie interesuje się ani
straż kolejowa, ani policja. Nic
dziwnego, że co bardziej wysporto-
wani mieszkańcy suburbii – jak
na przykład redaktor Radosław
Leniarski z Gazety Wyborczej –
wsiadają po prostu na rower i
przekradają się do wielkiego mia-
sta lasami. Nie każdy jednak do-
równuje kondycją Leniarskiemu.
Onże w roku 2004 potrafił prze-
biec w Atenach cały dystans kla-
sycznego maratonu w pełnej zbroi
hoplity, bijąc na głowę rekordzist-
kę świata na tym dystansie Paulę
Radcliffe, która nie zdołała docią-
gnąć do mety. 

J eszcze lepsza od Leniarskiego
jest wszakże nasza do nie-
dawna najlepsza biegaczka

maratońska, mieszkanka Piasecz-
na Renata Sobiesiak-Paradowska,
Widuję ją często, jak sprawnie
przemierza biegiem wielokilome-
trową trasę,którą ja usiłuję poko-
nać samochodem. Paradowska na
ogół jest szybsza, bo nie musi tkwić
w korkach. Nawiasem mówiąc,
wszyscy ci, którzy zmierzają co-
dziennie do centrum Warszawy,

to chyba na głowę upadli. Rejon
śródmiejski jest bowiem tak roz-
kopany, że nawet w 1944 łatwiej
się było przebić przez ruiny po
Powstaniu Warszawskim. Dlate-
go o wiele lepszym wyjściem jest
pozostawanie na południu mia-
sta. Mijający tydzień upływa nam
pod znakiem starego hasła Jana
Tadeusza Stanisławskiego: „Z jed-
nej strony śmiech szalony, z dru-
giej strony gorzka łza”. Tę ostat-
nią trzeba uronić w związku ze
śmiercią dwu ludzi, którzy byli
związani z Ursynowem. Odeszli
bowiem na zawsze mieszkający
ostatnio w tej dzielnicy piosen-
karz Waldemar Kocoń i niegdy-
siejszy tubylec Józef Szaniawski,
który mieszkał kiedyś w tej samej
klatce budynku przy ulicy Nutki
co ja. Był wtedy oficjalnie dzien-

nikarzem Polskiej Agencji Praso-
wej, w skrytości swego ursynow-
skiego mieszkania wszelako przy-
gotowywał korespondencje dla
Radia Wolna Europa, dopóki bez-
pieka go nie nakryła. 

K ocoń i Szaniawski mieli i
swoich wielbicieli, i prze-
ciwników, dziś jednak na-

leży im się wyłącznie dobre sło-
wo, tym bardziej, że w perspekty-
wie nadchodzącego weekendu
bardziej nam się przyjdzie wese-
lić niż smucić. Już miniony week-
end był pełen atrakcji, zwłaszcza
na Ursynowie, bo burmistrz Gu-
ział zorganizował mieszkańcom
dwie fety. Jedną był piknik na te-
renie Wyścigów Konnych z goni-
twą o puchar włodarza dzielnicy
i biegiem na przełaj, drugą zaś
zlot motocyklistów pod ratuszem.
Wygląda na to, że będącego w po-
łowie kadencji Guziała ursyno-
wianie będą znacznie lepiej oce-
niać niż guźca – legendarnego
dzika afrykańskiego, który w
1996 wymknął się z transportu
warszawskiego ZOO i buszował
ponoć w Lesie Kabackim. Guziec
stał się enigmą, bo go nigdy nie
znaleziono. W przeciwieństwie
do niego Guział jest na co dzień w
ratuszu, pozostając w kontakcie
z mieszkańcami. 

A jeśli chodzi o atrakcje naj-
bliższych dni, to polecam
otwarte ogrody i zlot za-

bytkowych samochodów włoskich
w Konstancinie, motocyklową pa-
radę w Mysiadle, kaskaderski
show w Piasecznie i fortepianowy
koncert Leszka Możdżera w Wila-
nowie. Rozrywki nigdy dość.
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Cztery tysiące z górką osób zainwestowało w produkt wielkiego ryzy-
ka oferowany w wielkiej kampanii reklamowej przez Amber Gold. Mi-
mo obiecanego przez ten parabank, niespotykanego na co dzień w różnych systemach

inwestowania zysku jedynie jeden na dziesięć tysięcy spośród nas zdecydował się na ten krok.
Przyjąwszy, że zdolność inwestowania nadwyżek finansowych na poziomie wymaganym
przez Amber Gold ma jakieś 10% mieszkańców naszego kraju, można w miarę trafnie powie-
dzieć, że jeden na tysiąc, który mógł to zrobić, zrobił to. Nie na co dzień spotykamy się z tak
wiarygodnym świadectwem naszej zbiorowej wiedzy, uczciwości i mądrości w zakresie pry-
watnych inwestycji finansowych.

Ci, którzy inwestowali, stracili. Oczywiście że sprawa „biznesowej” działalności tego młodzień-
ca – dzisiaj przedstawianego jako Marcin P. – okryć powinna rumieńcem wstydu gdańską pro-
kuraturę i ukłuć serce prokuratora generalnego. Dobrze, że stała się wreszcie przedmiotem do-
chodzenia wobec pani kurator sądowej. 

Trzeba mieć nadzieję, że ledwo rozpoczęta debata nad ustrojem prokuratury nie zgaśnie, jak
wiele poprzednich debat w sprawach bulwersujących uczciwych ludzi, wymagających od pań-
stwa powagi i elementarnej sprawności, a od jego funkcjonariuszy przyzwoitości w wykonywa-
niu obowiązków, zaraz za pierwszym zakrętem współcześnie biegnących wydarzeń. Tak jak by-
ło w sprawie używania przez rząd pana Jarosława Kaczyńskiego służb specjalnych i urzędu pro-
kuratorskiego do rozgrywania między- i wewnątrzpartyjnych walk. Korporacyjny charakter
państwa, jaki budują kolejne rządy (nie tylko i może nawet nie przede wszystkim Prawo i Spra-
wiedliwość), prowadzi do wynaturzeń takich, jakie widzimy w sprawach toczących się wobec pa-
na Marcina P. Opinia publiczna epatowana jest immunitetem 560 parlamentarzystów (podlega-

jących kadencyjnej przynajmniej ocenie
wyborców), podczas gdy kilkanaście ty-
sięcy objętych immunitetem członków
korporacji sędziowskiej i prokuratorskiej
wyłączonych jest spod realnej kontroli.
Skutki tego stanu rzeczy widoczne są nie
tylko w okolicznościach specjalnych, jak
ta z Amber Gold, ale i na co dzień, w bez-

czelnie jawnym stawianiu się wielu sędziów i prokuratorów w pozycji nadludzi i nadobywateli.
Brak poszanowania czasu osób uczestniczących w postępowaniach sądowych, brak ich planowa-
nia, brak określania i ujawniania zainteresowanym celów i projektowanych efektów. Wokandy
wyznaczane w najzupełniej dowolny sposób. Areszty wydobywcze, zwłaszcza związane z kaden-
cją ministra Ziobry. Nadużywanie instytucji świadka koronnego. Wszystkie te i inne jeszcze rze-
czy czynią wymiar sprawiedliwości już nie częścią społeczeństwa obywatelskiego, lecz narzędziem
opresji ze strony państwa. Państwa, które w praktyce nie musi liczyć się z dobrem obywateli. Nie
dotyczy to wyłącznie ludzi podejrzanych o dokonanie przestępstwa lub wykroczenia (choć po-
dejrzany to nie skazany), ale także innych osób, których status nie ma nic wspólnego ze statu-
sem podejrzanego w postępowaniu.

Mam więc nadzieję, że tym razem sprawa Amber Gold da asumpt do pracy nad poważną, sys-
temową, całościową reformą instytucji kontroli społecznej, która w demokratycznym państwie
musi się roztaczać również nad wymiarem sprawiedliwości. 

Debata, jaka miała miejsce w Sejmie w ubiegłym tygodniu, nie wzbudza optymizmu. Upadek
Lehman Brothers czy afera Madoffa w USA nie skłoniły partii słonia (republikanów) do sformu-
łowania postulatu powołania komisji śledczej w Kongresie Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Kongresmeni partii osła też byli wstrzemięźliwi. Jedni i drudzy natomiast wzięli się ostro do ro-
boty, we wspólnym komitecie, nad wypracowaniem regulacji, które służyć mają narodowi w przy-
szłości. Rzeczą polityki jest bowiem wypracowywanie rozwiązań prawnych (organizacyjnych i
finansowych, jeśli trzeba), regulujących relacje pomiędzy ludźmi, takimi jakimi oni są – różny-
mi tak, aby wspólnota była dla znakomitej większości cenniejsza niż to, co w pojedynkę można
osiągnąć. Różnice partyjne w takiej sytuacji, jak sprawa Amber Gold (obejmująca czasem trwa-
nia rządy i PiS i PSL i PO, prezydenturę panów Lecha Kaczyńskiego wysuniętego przez PiS i pa-
na Bronisława Komorowskiego z PO), mogą mieć jakiekolwiek dla obywateli znaczenie tylko wte-
dy, gdy dotyczą propozycji konkretnych rozwiązań. Młócka głupawo wypowiadających się po-
słów i posłanek, nie na temat, nie w sprawie, na poziomie rynsztoka małego dziewiętnastowiecz-
nego miasteczka w dawnej Kongresówce, jest żenująca. Kompromituje tych, którzy w niej wzięli
udział po to tylko, żeby wykrzyczeć „Tusk musi odejść”.

On odejść powinien. Z istotnych dla Polski i Polaków przyczyn. Tyle, że jak widać, nie ma dzi-
siaj komu przekazać steru. Gromada rozhisteryzowanych, pazernych na władzę, niezbyt mą-
drych i nie dość starannie wykształconych pań i panów nikogo sensownego na to stanowisko
nie wyłoni. Lepiej więc, żeby jaja na bazarze sprzedawała, niż rządziła państwem.

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

RESET Andrzej Celiński

JAJA SPRZEDAWAĆ 
A NIE PAŃSTWEM RZĄDZIĆ

„Mam więc nadzieję, że tym
razem sprawa Amber Gold 
da asumpt do pracy nad 
poważną reformą instytucji
kontroli społecznej.”

Waldi, przyjacielu, czasa-
mi chce mi się z tobą po-
rozmawiać. Czy mogliby-
śmy się spotkać? U mnie,
gdzieś… Jola

SMS tej treści wysłała Jolanta
Kubicka do Waldemara Koconia
w sobotę 1 września. Wiedziała,
że od marca jest chory, unikał
kontaktów, choć wcześniej za-
glądał dość często. 

W niedzielę wieczorem poło-
żyła się późno, długo nie mogła
zasnąć. Nad ranem odebrała

wiadomość od Ryśka Rembi-
szewskiego: Dziś o drugiej od-
szedł od nas Waldemar Kocoń.
W salonie na dole zastała istne
pobojowisko: pospadały ze ścia-
ny obrazy, pamiątki, fotografie,
płyty… Nie, żeby wierzyła w ta-
jemnicze znaki i nadawała im
wyjątkowe znaczenia, to zapew-
ne przypadek, ale jakoś przycho-
dzi jej z trudem otrząsnąć się z
wrażenia, że tu był…

Był. Trudno przyzwyczaić się
do używania czasu przeszłego
w odniesieniu do kogoś, kogo
się dobrze znało.

W styczniu zgasła Irena Jaroc-
ka, z którą Waldemar Kocoń na-
grał piosenkę Kocha się raz, mie-
siąc temu odeszła nagle Małgo-
sia Gudejko, z którą występowa-
li razem.

Wszyscy wspominają go tak
samo: skromny, wrażliwy, cie-
pły, przyjacielski. Niezwykłą mi-
łością i opieką otaczał też koty i
przywiezionego ze Stanów 15-
letniego serwala. 

Dobrze pamięta Koconia Zby-
szek Rymarz. To pod jego kie-

runkiem Waldek uczył się inter-
pretacji piosenki w warszawskiej
Szkole Muzycznej. Potem przez
kilka lat kształcił się pod kierun-
kiem wybitnej śpiewaczki, reży-
sera i pedagoga Marii Fołtyn.

Typowy Baran, urodził się w
Warszawie 17 kwietnia 1949 ro-
ku. Debiutował w klubie Stu-
denckim Hybrydy. Występował
w Klubie Piosenki ZAKR, współ-
pracował z zespołem Bumerang.
Zdobył I nagrodę na Kiermaszu
Piosenki Studenckiej, wziął

udział w programie telewizyj-
nym Proszę dzwonić (1969).
Występował na Festiwalu Pio-
senki Żołnierskiej w Kołobrze-
gu, gdzie zdobył nagrodę dzien-
nikarzy (1969), w Międzynaro-
dowym Festiwalu Pieśni Poli-
tycznej w Soczi (III nagroda),
Intertalent (Gottvaldov, 1971),
w Rostocku (1971) i Dreźnie
(1972), w ZSRR, Francji, Kana-
dzie i Stanach Zjednoczonych. 

Miał ciepłą barwę głosu. Jest
autorem piosenek: Fin de siecle,
Pewnie masz serce za małe, Nie
wypowiem tych słów, Zapukam
do ciebie różą, Powrócę tam i
polskich tekstów do zagranicz-
nych przebojów: Ja to czuję, Mo-
je życie, Młodości moja, moja ra-
dości, Przeobrażenia, Roztań-
czona gitara, Umrzeć z miłości, Z
huraganem w życie, Życie na bis,
pieśń irlandzka Amazing Grace.

Od 1981 roku mieszkał w Chi-
cago. Prowadził w ośrodkach po-
lonijnych własny program One
Man Show i własny program ra-
diowy Kocoń przed północą (od
1991 roku). Wystąpił w Betle-

jem Polskim Lucjana Rydla w Te-
atrze Polskim w Chicago. Po 19
latach pobytu za granicą wrócił
do kraju. Za całokształt pracy
twórczej otrzymał nagrodę Pro-
meteusza (2000).

Wydał 16 płyt: Waldemar Ko-
coń (1974), O samym sobie
(1975), Wielki romans (1978),
Znaki miłości (1995), Przeobra-
żenia (2000), Zagrożenia
(2007), 10 sierpnia miała pre-
mierę jego ostatnia płyta Nie
wierzę.

Ja znałem Waldka jedynie z
nagrań i koncertów. Szczegól-
nie lubiłem jego Wyznania naj-
cichsze, bardzo osobisty utwór
skomponowany przez Jerzego
Woy-Wojciechowskiego do słów
Alicji Kozłowskiej-Wojciechow-
skiej. Ale ceniłem też inne jego
piosenki: Kocham listy od cie-
bie, Srebrny wiatr Zygmunta Ka-
rasińskiego, Uśmiechnij się ma-
mo Benedykta Konowalskiego i
tę, którą sam lubił najbardziej:
Moje chryzantemy.

Osobiście poznałem go dopie-
ro we wrześniu ubiegłego roku
w Poraju, gdzie występowaliśmy
razem na koncercie poświęco-
nym pamięci zmarłego w lipcu
Janusza Gniatkowskiego. 

Choroba dopadła go znienac-
ka. Wiosną spędził kilka tygo-
dni na Oddziale Hematologii w
szpitalu przy Banacha, ale wypi-
sał się z niego na własną prośbę
w dniu swoich 63. urodzin,
chcąc ten dzień spędzić w gronie
najbliższych przyjaciół. Szcze-
gólnie cenił sobie przyjaźń Kry-
styny i Daniela Olbrychskich.

Zapomniany i odrzucony
przez media, w dodatku naraził
się ostatnio niektórym środowi-
skom tekstami swoich piosenek,
w których krytykował polski za-
ścianek i religijność. 

Miał pełną świadomość, że
odchodzi, ale los przyjmował z
godnością. Tuż przed śmiercią
złamał rękę. Przyjaciele zawieź-
li go do szpitala w Grodzisku i
opiekowali się nim do końca. 

– Takich ludzi trzeba szano-
wać – podkreśla przyjaciółka i
ostatnia menadżerka artysty,
Wanda Tymińska-Buczek.

Ostatni raz wystąpił z recita-
lem 24 sierpnia na Zlocie w Spa-
le. Za miesiąc miał wystąpić na
Ursynowie w Domu Kultury Sto-
kłosy. W poniedziałek 10 wrze-
śnia jego prochy zostaną pocho-
wane na Powązkach.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

WALDEMAR KOCOŃ. NIE WIERZĘ…

Rozpoczęła się rekultywa-
cja największego zbiorni-
ka wodnego w Warszawie,
jeziora Zgorzała. W dniu 3
września wykonawca, fir-
ma MKL- BUD Michał Lulis
został wprowadzony na
budowę. Koszt pierwszego
etapu inwestycji oszaco-
wano na 5 mln 302 tys zł.
Roboty potrwają do 30
października 2013 roku.

Dofinansowanie na rekulty-
wację jeziora Zgorzała, ponad 4
miliony złotych, zarząd dzielni-
cy Ursynów pozyskał z Biura
Ochrony Środowiska. Duża w
tym zasługa burmistrza Piotra
Guziała, który osobiście prowa-
dził rozmowy z kierownictwem
biura. Reszta kosztów zostanie
pokryta z budżetu dzielnicy. W
przyszłym roku planowana jest
realizacja drugiego etapu, czyli
zagospodarowanie terenów wo-
kół jeziora. Na realizację drugie-
go etapu zostanie rozpisany od-
dzielny przetarg.

Notorycznie zasypywany
przez prywatnych właścicieli po-
bliskich nieruchomości ziemią i
gruzem zbiornik Zgorzała bę-
dzie oczyszczony. To płytki

akwen, zaledwie metr głęboko-
ści, ale jego prawie 11-hektaro-
wa powierzchnia pozwoli na roz-
wiązanie problemu uciążliwych
podtopień w południowej czę-
ści Zielonego Ursynowa. Pod-
czas intensywnych opadów je-
zioro pomieści ponad 111 tysię-
cy metrów sześciennych wody.
Zostaną też wykonane umocnie-
nia i przepusty pod ul. Dumki
oraz na Kanale Jeziorki. Prace
powinny się zakończyć w dru-
gim kwartale 2013 roku.

W drugim etapie inwestycji,
na którego realizację ma zostać
rozpisany w przyszłym roku
osobny przetarg, planowane jest

zagospodarowanie terenów wo-
kół jeziora, tak aby było to miej-
sce służące mieszkańcom do ce-
lów rekreacyjnych. Zostaną
urządzone tak zwane łąki natu-
ralistyczne charakteryzujące się
roślinnością jeziorowo - bagien-
ną, jak również trawniki. Plano-
wane jest zasadzenie ponad 260
drzew i prawie 450 krzewów.
Urządzone zostaną także par-
kingi, ścieżki, plac zabaw dla
dzieci, drewniane pomosty, a je-
śli wystarczy środków finanso-
wych - wieża widokowa.

Jeszcze w maju br. rekultywa-
cja jeziora Zgorzała była zagro-
żona. Poprzedni zarząd dzielni-

cy źle oszacował koszty. Okaza-
ło się, że realizacja tego zadania
pochłonie znacznie więcej środ-
ków niż zaplanowano w budże-
cie. Potwierdziły to sporządzone
pod koniec ubiegłego roku kosz-
torysy inwestorskie. Obecny za-
rząd Ursynowa złożył do władz
Warszawy wniosek o dofinan-
sowanie brakującej kwoty z bu-
dżetu miasta, z tytułu opłat za
korzystanie ze środowiska i ad-
ministracyjnych kar pieniężnych.
Władze miasta zaakceptowały
wniosek. Dzięki temu będzie
można rozpocząć inwestycję,
która znacząco poprawi stosun-
ki wodne w południowej części
“Zielonego” Ursynowa i, co naj-
ważniejsze, pozwoli uniknąć za-
lewania posesji po gwałtownych
ulewach. 

Rekultywacja jeziora Zgorza-
ła jest kolejnym etapem realizo-
wanego na Ursynowie od 14 lat
programu małej retencji. 

Dotychczas zrekultywowano
stawy: Mały, Krosno, Czyste, Ką-
dziołeczka, Beręsewicza (górny
i dolny), Wyścigi, oczko wodne
Moczydło, jak również przebu-
dowano Kanał Jeziorki. 

U r s z u l a  B o r u c h

Rekultywacja jeziora Zgorzała rozpoczęta
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W dniach 1-2 września na terenie Centrum Handlowego Ursynów Europejska Platforma Recyklingu
zachęcała mieszkańców Warszawy do przynoszenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
W zamian Warszawiacy dostawali pyszne owoce, a najmłodsi maskotki oraz kolorowanki, które w
przyjazny sposób edukowały o potrzebie recyklingu. Uwaga, uwaga razem udało nam się zebrać 2.780
kg zużytego sprzętu. 

Europejska Platforma Recyklingu uruchomiła również prawdziwe miasteczko edukacyjne. Można
było przez zabawę nauczyć się dlaczego trzeba oddawać zużyty sprzęt elektryczny do recyklingu, dla
lubiących puzzle, czekało kilka rodzajów puzzli poświęconych elektrośmieciom. Najmłodsi mogli wspólnie
z animatorkami pokolorować kolorowanki i ulepić z plasteliny Elektrorobota dbającego o środowisko
naturalne. Firma Remondis, współorganizator zbiórki, przygotowała stanowisko do samodzielnego
demontażu komputerów, które było oblężone przez przyszłych młodych konstruktorów komputerów. 

Każdy na pożegnanie dostawał balony z edukacyjnym hasłem: Uwolnij elektrośmieci. 
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, za dobrą zabawę i ponad dwie tony zebranych elektrośmieci.

A g n i e s z k a  G l i ń s k a - O l s z ó w k a

Uwolniliśmy ponad dwie tony elektrośmieci
w Centrum Handlowym Ursynów
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RYANAIR 
czyli 7 nowych tras, a 20 w pelnej ofercie
Ryanair, jedyna w Europie tania linia lotnicza ogłasiła uruchomienie z portu Warszawa Modlin

pierwszego rozkładu zimowego, a w nim tanie bilety na 20 tras, w tym 7 nowych tras do: Bristolu,
East Midlands, Eindhoven, Frankfurtu, Glasgow, Liverpoolu i Paryża. Tym samym Ryanair realizuje
plan przewiezienia 1.5 miliona pasażerów rocznie, utrzymując w regionie ponad 1.500 stanowisk
pracy.

Ryanair, w związku z nowym rozkladem lotów uruchamił wyprzedaż biletów w cenie od 1zł
dostępnych na całej siatce połączeń we wrześniu, październiku i listopadzie. Aż 20 połączeń
Ryanaira na sezon zimowy jest tańszych o min. 50% od innego przewoźnika. Rezerwacji można
dokonywać stronie www.ryanair.com.

W Warszawie, podczas konferencji inaugurującej zimowy rozklad lotów, prezes Ryanair Michael
O’Leary powiedział: “Ryanair z przyjemnością uruchamia rozkład lotów na sezon Zima 2012/13
z Warszawy Modlina oferując 20 tanich połączeń w tym 7 nowych do i z takich miast jak: Bristol,
East Midlands, Eindhoven, Frankfurt, Glasgow, Liverpool i Paryż. Ryanair spodziewa się przewieźć
ponad 1,5 miliona pasażerów rocznie z lotniska w Modlinie co oznacza ponad 1 500 miejsc pracy
w regionie. Aby uczcić to wydarzenie uruchamiamy wyprzedaż tysięcy biletów z taryfami już od
1zł na loty we wrześniu, październiku i listopadzie, po całej Europie.” a r

PiS Ursynów po nowemu!
W ursynowskim Prawie i Sprawiedliwości nastały rządy młodości. Spośród

pięciorga nowo wybranych członków Zarządu PiS Ursynów aż troje ma
poniżej 30 lat. W poniedziałek 3 września 2012 roku lokalni działacze PiS
dokonali wyboru nowego Zarządu oraz Przewodniczącego. 

WW nnoowwyymm ZZaarrzząąddzziiee KKoommiitteettuu PPiiSS UUrrssyynnóóww zznnaalleeźźllii ssiięę:: 
JJeerrzzyy CCiieeśślliińńsskkii – 65 lat, wieloletni działacz PiS Ursynów, z wykształcenia

matematyk, z zawodu informatyk, obecnie emeryt pragnący spożytkować
wolny czas dla dobra kraju;

KKaattaarrzzyynnaa PPoollaakk – 33 lata, absolwentka zarządzania na UW, radna Dzielnicy Ursynów już trzecią
kadencję, Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy i Przewodnicząca Klubu Radnych PiS na Ursynowie,
przewodnicząca PiS Ursynów do końca 2011 roku;

JJaannuusszz RRoosszzkkiieewwiicczz – 20 lat, student Wydziału Prawa i Administracji UW, asystent Posła
Przemysława Wiplera, prezes zarządu Wspólnoty Ministranckiej przy Parafii pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego, autor artykułów we Frondzie i Niezależnym Miesięczniku Studentów „Magiel”;

MMoonniikkaa RRzzeemmiieenniieewwsskkaa-KKuusszzppiitt – 28 lat, absolwentka politologii na UW, dyrektor biura
poselskiego Posła Artura Górskiego, prezes Fundacji im. św. Kazimierza Królewicza realizującej
inicjatywy patriotyczno-religijne, administrator strony internetowej ursynowskiego PiS;

WWoojjcciieecchh ZZaabbłłoocckkii – 27 lat, historyk z wykształcenia, obecny radny Dzielnicy Ursynów i Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej, członek Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego, wieloletni skarbnik ursynowskiego
PiS, a od stycznia 2012 roku pełniący obowiązki przewodniczącego Komitetu PiS Ursynów.

Po ogłoszeniu wyników wyborów do Zarządu, w których jeden z kandydatów uzyskał ok. 60%
głosów, dla nikogo nie był zaskoczeniem wynik głosowania na Przewodniczącego PiS Ursynów. Został
nim Wojciech Zabłocki, uzyskując niemal jednomyślne poparcie.
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W niedzielnym pikniku zor-
ganizowanym przez urząd
dzielnicy Ursynów na służe-
wieckim hipodromie wzię-
ło udział kilkanaście tysię-
cy ursynowian. Tę masową
imprezę, wpisaną do kalen-
darza obchodów związa-
nych z Ursynowskim Poże-
gnaniem Lata, należy
uznać za pożyteczną i bar-
dzo udaną pod względem
organizacyjnym.

U rsynów ma to szczę-
ście, że w jego grani-
cach administracyj-

nych leży służewiecki hipodrom
-– 137-hektarowy obiekt wpi-
sany do Krajowego Rejestru Za-
bytków, perła międzywojennej
architektury. Jest to jeden z naj-
piękniejszych torów wyścigo-
wych naświecie, co zgodnym
chórem wyartykułowali ostat-
nio organizatorzy Światowego
Festiwalu Konia Arabskiego im.
Szejka Zayeda Bin Sultana Al
Nahyana, założyciela Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich,
imprezy o wymiarze globalnym,
oficjele z La Société d’Encoura-
gement ŕ l’élevage du Cheval
Français (SECF), światowego
potentata w hodowli kłusaków,
jak również goszczący z wizytą
w Warszawie przedstawiciel to-
ru Churchill Downs w Louisvil-
le - Kentucky, gdzie rozgrywana
jest słynna na cały świat goni-
twa Derby. Organizatorzy Świa-
towego Festiwalu Konia Arab-
skiego przed trzema laty wpisa-
li Służewiec do kalendarza tej
rozgrywanej na trzech konty-
nentach imprezy z powodu wy-
jątkowych walorów warszaw-

skiego hipodromu. Francuzi z
tego samego powodu pomaga-
ją organizować na Służewcu go-
nitwy dla kłusaków, a promi-
nentny przedstawiciel Churchill
Downs w Louisville zadeklaro-
wał bliską współpracę z war-
szawskimi torami. 

Mimo że zabytkowe to-
ry wyścigów kon-
nych na Służewcu od

1994 r. znajdują się w granicach
administracyjnych Ursynowa ko-
lejni włodarze tej dzielnicy, do
2002 r. niezależnej gminy, jakby
nie zauważali tego faktu. Passa
od początku swego istnienia za-
mieszcza na łamach cykliczne
sprawozdania z mityngów wy-
ścigowych, które odbywają się
w soboty i niedziele, przybliżając
w ten sposób społeczności
południowej. Warszawy tę pięk-
ną i widowiskową dyscyplinę
sportu. Wielokrotnie apelowali-
śmy do władz samorządowych
dzielnicy o nawiązanie bliższych
kontaktów z zarządcami Słu-
żewca, co mogłoby zaowocować
otwarciem się tego obiektu na
Ursynów. Bez efektu. Wspólnie
ze stowarzyszeniem Nasz Ursy-
nów wystąpiliśmy z pomysłem
przeprowadzenia publicznej de-
baty na temat przyszłości torów,
która odbyła się w ursynowskim
urzędzie 15 maja 2007 r. Jeste-
śmy również pomysłodawcami
nazwania jednej z ważniejszych
gonitw Wielką Ursynowską, nad
którą patronat obejmowaliby ko-
lejni burmistrzowie dzielnicy.
Udało się dopiero w tej kadencji
samorządu. Nasz pomysł zorga-
nizowania gonitwy ursynowskiej
burmistrz Piotr Guział znacznie

rozszerzył organizując na Słu-
żewcu wielki piknik dla miesz-
kańców dzielnicy. Był to strzał
w dziesiątkę.

Na hipodrom przybyło
kilkanaście tysięcy
osób, w tym dużo

dzieci i młodzieży. Pracownicy
służewieckiego oddziału Totali-
zatora Sportowego, który od
czterech lat jest dzierżawcą
obiektu i organizatorem gonitw,
rozdali ponad 5 tysięcy bezpłat-
nych wejściówek, upoważniają-
cych do wejścia na trybunę głów-
ną, gdzie można obstawiać i
oglądać finiszujące konie. Nie-
stety, przez upór decydenta od-
powiedzialnego za bezpieczeń-
stwo imprez masowych organi-
zatorzy nie mogli otworzyć bra-
mek łączących teren pikniku z
trybuną główną. Chętni ogląda-
nia gonitw musieli obejść dooko-
ła ogromną, nieczynną i prze-
znaczoną do remontu trybunę
środkową. Naszym zdaniem, za-
kaz otwarcia bramek był niczym
nieuzasadniony i w sposób zna-
czący utrudniał komunikację na
linii piknik - trybuna wyścigo-
wa. Mimo to impreza była bar-
dzo udana.

P iknik zainaugurował
bieg na 5 km z udzia-
łem około siedmiuset

zawodników, którego trasę sta-
nowiły ponad dwa okrążenia
toru zielonego liczącego w ob-
wodzie 2400 m. Była to wyjąt-
kowa gratka dla uczestników,
ponieważ na tor, na którym ści-
gają się konie, ostatni raz
wpuszczono taką masę ludzi 22
marca 1987 r. podczas mi-
strzostw świata w biegach prze-

łajowych. Niedzielny bieg ukoń-
czyło 561 osób. Zwyciężył Ma-
teusz Baran, drugi był Rafał Ru-
sinek, a trzecie miejsce wywal-
czył Sylwester Kuśmierz. Bur-
mistrz Piotr Guział i pracownik
ursynowskiego urzędu Piotr
Nietz uplasowali się w środku
stawki. Guział wziął potem
udział w “Onkobiegu” dookoła
ursynowskiego Centrum Onko-
logii, którego pętla liczyła 1 ki-
lometr. Bieg zorganizowany był
na zasadzie: każdy biegnie tyle
pętli, ile chce. Jaki dystans prze-
biegł burmistrz nie wiemy, ale
ze swojej kondycji fizycznej mo-
że być zadowolony. Organizato-
rzy zafundowali ursynowia-
nom, a szczególnie dzieciom
mnóstwo atrakcji. Swoje namio-
ty ustawił także ursynowski
SPZOZ, według Biura Polityki
Zdrowotnej Urzędu m.st. War-
szawy - najlepszy zakład opieki
zdrowotnej w skali całego mia-
sta. Można było gratis zbadać
poziom cukru we krwi, zmie-
rzyć ciśnienie tętnicze i przejść
badanie spirometryczne. Dopi-
sała również pogoda, więc nale-
ży tylko życzyć organizatorom
pikniku powtórki z rozrywki za
rok, 1 września.

G woździem mityngu
wyścigowego była go-
nitwa Dakoty sponso-

rowana przez Tattersalls Ire-
land, o puchar Burmistrza
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawa. Na dystansie 1300 m ści-
gało się osiem dwuletnich koni
pełnej krwi angielskiej. Do zdo-
bycia były nie tylko splendor z
tytułu wygrania prestiżowego
wyścigu, puchar burmistrza i

standardowa nagroda, lecz tak-
że dodatkowy bonus w wyso-
kości 3000 euro ufundowany
przez związek hodowców fol-
blutów z Irlandii. Trofea te pa-
dły łupem trenowanego przez
Wojciecha Olkowskiego ogierka
Star Poker, którego właściciel-
kami są panie Iwona Kachno-
wicz i Alicja Chodowiec. Ogie-
rek został zakupiony na jednej z
aukcji organizowanych na Wy-
spach. Pani Alicja Chodowiec
jest pedagogiem w jednej ze
szkół w graniczącej z Ursyno-
wem gminie Lesznowola.  Wraz
z mężem Adamem są pasjona-
tami końskiego sportu i właści-
cielami kilku koni wyścigowych.
Nagrody wręczał na padoku
ambasador Irlandii w Polsce,
Jego Ekscelencja Eugene Hut-
chinson, natomiast okoliczno-
ściowy puchar burmistrz Ursy-
nowa Piotr Guział. 

Wdyrektorskiej loży na
szczycie trybuny
głównej zasiedli rad-

ni opcji politycznych reprezento-
wanych w radzie dzielnicy Ur-
synów (Nasz Ursynów, PiS oraz
PO), działacze społeczni, preze-
si ursynowskich spółdzielni
mieszkaniowych i goście hono-
rowi z posłami Michałem Szczer-
bą (PO), Andrzejem Rozenkiem
(Ruch Palikota) oraz dyrekto-
rem Muzeum Sportu, Toma-
szem Jagodzińskim na czele. Po-
seł Rozenek, mimo że bywa na
Służewcu sporadycznie, wyka-
zał w typowaniu wyników go-
nitw wyjątkowy zmysł i jako je-
den z nielicznych gości wyszedł
z toru wygrany.

Tadeusz Porębski

Prezydent miasta stołecz-
nego Warszawa Hanna
Gronkiewicz-Waltz, otwo-
rzyła rok szkolny 2012/13
w nowo zbudowanym, wy-
jątkowo pięknym gmachu
Szkoły Podstawowej nr
340 przy ul. Lokajskiego
na Ursynowie. 

W uroczystości wziął także
udział burmistrz dzielnicy Piotr
Guział. Faktycznego otwarcia
dokonały jednak same dzieci,
które symbolicznie rozwiązały
wstęgę na drzwiach szkoły.

Na uroczystej inauguracji
wzięli udział również inni przed-
stawiciele zarządu dzielnicy w
osobach burmistrzów: Witolda
Kołodziejskiego – odpowiedzial-
nego za ursynowską oświatę i
Andrzeja Bittela, nadzorujące-
go inwestycje, w tym także bu-
dowę szkoły przy ul. Lokajskie-
go. Pojawili się również poseł
Marcin Kierwiński, senator prof.
Marek Rocki, radni, przedstawi-
ciele Rzecznika Praw Dziecka i
Kuratorium Oświaty, dyrektorzy
ursynowskich placówek oświato-
wych oraz rodzice, nauczyciele,
no i oczywiście uczniowie. Aula
dosłownie pękała w szwach, mi-
mo że do najmniejszych prze-
cież nie należy. Wszystkich zgro-
madzonych powitała dyrektor
szkoły Małgorzata Osiecka,  go-
rąco dziękując władzom miasta
oraz dzielnicy za wparcie finan-
sowe i merytoryczne przy budo-
waniu szkoły.

Prezydent Hanna Gronkiewi-
cz-Waltz skierowała szczególnie
serdeczne słowa pod adresem
pierwszoklasistów pierwszokla-
sistów. Podkreśliła, że wiedza i
umiejętności zdobywane w szko-
le to niezbędny kapitał na przy-
szłość, zaznaczając, że sama jest

wdzięczna swoim
nauczycielom,
którzy za-
szczepili w
niej zami-
łowanie
do poli-
tyki. Ja-
ko
przed-
stawi-
cielka
władzy
chciałaby,
aby szkoła
pozwalała
utalentowa-
nym dzieciom
rozwinąć skrzydła i
wspierała najsłabszych i że-
by uczniowie zdobywali wiedzę
w ciekawy i nowoczesny sposób.

Burmistrz Piotr Guział zauwa-
żył, że oddanie do użytku nowe-
go obiektu zbiegło się w czasie z
dwudziestoleciem szkoły, a tym
samym jest to swoisty prezent
urodzinowy. Wyraził zadowole-
nie, że przyszło mu zrealizować

zaplanowaną pod
koniec jeszcze po-

przedniej ka-
dencji inwe-

stycję w re-
kordowym
czasie pół-
tora roku.
Podzięko-
wał rów-
nież pani
prezydent
za współ-

pracę, pod-
kreślając, że

ważne dla
mieszkańców

sprawy można re-
alizować ponad po-

działami politycznymi mi-
mo różnicy zdań w niektórych
kwestiach. W tym wypadku li-

czyło się przede wszystkim dobro
uczniów. Na koniec życzył
uczniom i pracownikom, żeby
nowa szkoła była trampoliną do
osiągania życiowych celów.

Potrzeba wybudowania tego
obiektu wynikała z analiz de-

mograficznych dla Ursynowa.
Inwestycję realizowano w sys-
temie „zaprojektuj i buduj”.
Prace postępowały bardzo
sprawnie. Umowę z wykonaw-
cą podpisano w maju 2010 ro-
ku, a budowę rozpoczęto pół
roku później. Szkołę wyposa-
żono w nowoczesny sprzęt dy-
daktyczny.

Południe Ursynowa, a w
szczególności Kabaty charak-
teryzują się stale zwiększającą
się liczbą dzieci, za czym nie
nadążał rozwój infrastruktury
oświatowej. Szkoły w tym re-
jonie dzielnicy dosłownie „pę-
kają w szwach”, a nauka odby-
wa się w systemie zmianowym.
Dlatego już w trakcie budowy
zarząd dzielnicy – w porozu-
mieniu z dyrekcją szkoły oraz
radą rodziców – powziął decy-
zję o rozszerzeniu kubatury
obiektu w stosunku do pierwot-
nych planów, dzięki czemu
szkoła może teraz przyjąć aż o
50% uczniów więcej. 

– Oddanie nowego budynku
dla największej szkoły w War-
szawie znacząco poprawi sytu-
ację oświatową w tej części Ursy-
nowa. – mówił Piotr Guział.

Przypomnijmy, że nowy,
trzykondygnacyjny budynek
został ostatecznie przewidziany
aż dla 936 uczniów. Placówka
posiada 29 przestronnych sal
lekcyjnych, 4 świetlice, 4 pra-
cownie językowe, 2 małe sale
gimnastyczne oraz główną, du-
żą salę sportową o wymiarach
24 na 44 metry z widownią dla
ponad 100 osób. Budynek szko-
ły wyposażony został również
w windę i podjazdy, więc jest w
pełni dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

L u K

W sobotę parking na tyłach
ursynowskiego ratusza wy-
pełnił ryk silników kilku-
dziesięciu motocykli. Piknik,
zorganizowany przez Urząd
Dzielnicy Ursynów – przy
współudziale klubów moto-
cyklowych Boruta MC Polska
i The Irons MC Polska – roz-
począł się w samo południe
od uroczystego przejazdu ko-
lumny imponujących jedno-
śladów. 

Paradę otwierał jadący jako pasa-
żer na pierwszym rumaku bur-
mistrz Piotr Guział, z flagą Ursyno-
wa w dłoni.

Pokazy motocyklowe były mo-
tywem przewodnim pikniku. Jed-
nak nie tylko takie atrakcje czeka-
ły na mieszkańców. Wśród atrakcji
dla dzieci ogromnym zaintereso-
waniem cieszyły się między innymi
ścianka wspinaczkowa, dmuchań-
ce i trampoliny. Każdy mały pasjo-
nat jedno- i dwuśladów mógł pod
nadzorem profesjonalistów spró-
bować swoich sił na quadach. Nie-
codzienną atrakcją była możliwość
obejrzenia z bliska wozu strażac-
kiego wraz z całym wyposażeniem.

Hasłem przewodnim pikniku by-
ło zdanie „Jeden ślad, jedna dro-
ga, jedno życie”, więc jego głów-
nym celem była promocja bezpie-
czeństwa i trzeźwości na drodze,
zarówno wśród motocyklistów, jak
i innych uczestników ruchu drogo-
wego. Prowadzone były pokazy i
szkolenia z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Straż pożarna prezentowała
sprzęt do ratowania poszkodowa-
nych w wypadkach, a w szczegól-
ności do rozcinania pokiereszowa-
nych samochodów.

Nie zapomniano także o naj-
mniejszych uczestnikach imprezy,

dla których przygotowano pneu-
matyczny plac zabaw, miasteczko
ruchu drogowego, a także liczne
konkursy i zabawy. Dodatkową
atrakcją, pełniącą także funkcję
uświadamiającą, były tak zwane
alkogogle. Spacer w nich, a zwłasz-
cza wykonanie slalomu, wcale nie
należą do prostych zadań. Z kilku-
nastu prób podjętych przez chęt-
nych, żadna nie zakończyła się suk-
cesem. Uczestnicy zabawy albo pa-
dali na ziemię tracąc równowagę,
albo w najlepszym przypadku
wpadali na innych ludzi. Po takim
teście na pewno nigdy nie pojadą
na podwójnym gazie.

Żandarmeria Wojskowa udo-
stępniła symulator zderzenia czo-
łowego w samochodzie osobo-
wym. Chociaż prędkości odtwa-
rzane przez symulator dochodziły
do maksymalnie 12 km/h, to ude-
rzenie nawet z tak minimalną szyb-
kością w twardą przeszkodę okazy-
wało się wyjątkowo nieprzyjem-
nym doświadczeniem. Człowiek
czuje, że jego organizm osiąga gra-
nice wytrzymałości. Strach pomy-
śleć, co czuje się przy większych
prędkościach.

Po godzinie 17:00 rozpoczęła
się część koncertowo-kulturalna
pikniku, którą otworzyła młoda,
zdolna wokalista z Ursynowa –
Uliasha. Następnie na scenie po-
jawił się zespół Wszyscy Byliśmy
Harcerzami. Punktualnie o godzi-
nie 20 na scenę przed ratuszem
wyszła długo oczekiwana gwiazda
wieczoru Ania Rusowicz z zespo-
łem. Córka równie sławnych ro-
dziców, Ady Rusowicz i Wojciecha
Kordy zachwyciła zebraną publicz-
ność, a jej koncert był doskonałym
ukoronowaniem tego niezwykle
udanego dnia.

L u K

Piknikowy weekend ursynowian – od alei Komisji Edukacji Narodowej do Służewca – pełen najróżniejszych atrakcji. Nowy rok szkolny na Lokajskiego rozpoczęty w nowej szkole

Tor wyścigowy otwiera się na Ursynów Pani prezydent może być dumna

Motocykle i Ania Rusowicz...
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W dniach  21 – 23 września na warszawskim Ursynowie w hali widowiskowo sportowej Arena
Ursynów odbędzie się VII Memoriał Zdzisława Ambroziaka. 

W tym roku w turnieju udział weźmie aż sześć zespołów: ZAKSA Kędzierzyn Koźle, AZS
Częstochowa, SKRA Bełchatów, AZS Politechnika Warszawska, AZS Olsztyn oraz turecki ARKAS
IZMIR – tegoroczny półfinalista Ligi Mistrzów.

W piątek (21 września), pierwszego dnia VII Memoriału Zdzisława Ambroziaka odbędą się
eliminacje, w których AZS Politechnika zmierzy się Arkasem Izmir, a AZS Olsztyn z AZS
Częstochową. Przegrani tych pojedynków zagrają w sobotę o 5. miejsce, a pozostałe zespoły
walczyć będą o medale. Jak co roku Memoriał Zdzisława Ambroziaka będzie ostatnim sprawdzianem
przed nowym sezonem PlusLigi.

Organizatorami VII Memoriału Zdzisława Ambroziaka jest Fundacja im. Zdzisława Ambroziaka
oraz Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji. Bilety na turniej dostępne w sprzedaży już na
początku września. Więcej informacji na stronach: www.ucsir.pl, www.ambroziak.org.pl.

Zdzisław Ambroziak – znakomity siatkarz i dziennikarz sportowy. Reprezentował kadrę Polski
w 220 spotkaniach w latach 1963-1972. Uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku w 1968
(5.miejsce) i w Monachium w 1972 roku (9.miejsce).  Wywalczył brązowy medal w mistrzostwach
Europy w Stambule w 1967 roku. Po zakończeniu kariery sportowej rozpoczął pracę jako dziennikarz,
był komentatorem prasowym i telewizyjnym. Zmarł 23 stycznia 2004 roku.

VII MEMORIAŁ ZDZISŁAWA AMBROZIAKA JUŻ ZA PASEM

SSPPOORRTTOOWWEE NNAABBOORRYY
Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów”

zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zaję-
ciach sportowych. W programie między inny-
mi: ćwiczenia ogólnorozwojowe i korekcyjne,
gry i zabawy, podstawy konkurencji lekkoatle-
tycznych. Dla wyróżniających się adeptów –
zawody sportowe i rekreacyjne oraz obozy i
zgrupowania z programem sportowym.

Zgłoszenia i informacje pod numerem tele-
fonu 22 593 16 20 lub 604 201 797

Informacje o klubie na stronie www.aklursy-
now.waw.pl

VVaaggaabbuunndduuss 
NNiieeddzziieellaa 0099..0088..22001122 Całodniowa wycieczka
rowerowa na trasie Siedlce - Paprotnia -
Korczew - Drohiczyn - Siemiatycze - Grabarka
- Sycze (ok. 80 km). 
Wyjazd poc. KM 203 z W-wy Zach. o 06:51, z W-
wy Srodm. o 06:58 i W-wy Wsch. o 07:06.
Przyjazd do Siedlec o 08:32. Zbiórka na dworcu
PKP Siedlce po przyjeździe pociągu. Powrót
poc. KM 3101 ze stacji Sycze o 17:24. Prowadzi:
Wanda Myśliwiec.
e-mail: wandamysliwiec@onet.eu
tel. 509 349 221
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Wspomnienie Polskiego Września 1939 może być jednak powodem do dumy (cz. II)

Cena honoru była dla nas wyjątkowo wysoka
Po klęsce wrześniowej Polacy
byli zszokowani, szukali win-
nych u siebie. Ale gdy w 1940 ro-
ku niemiecki Blitzkrieg ruszył
przez Belgię i Holandię na Fran-
cję i Anglicy porzucając ciężki
sprzęt na plażach Dunkierki w
panice rejterowali na Wyspy
Brytyjskie a Francja walcząca
zaledwie tydzień dłużej niż osa-
czona Polska zawarła upoka-
rzający pokój, synonim zdrady i
hańby, zrozumiano i doceniono
opór, odwagę i honor polskiego
żołnierza. 

Dla Niemców kampania w Polsce nie
była przechadzką jak to usiłowała przed-
stawić propaganda goebbelsowska. 

W tym miejscu należy przypomnieć
o roli jaką odegrała w wojnie polska ka-
waleria. W propagandowych filmach
wyśmiewali ją Niemcy jako przykład
głupoty Polaków. Potem sztafetę kłam-
stwa przejęli komuniści w PRL. Żało-
sne, że Andrzej Wajda, chcąc zapewne
przypodobać się władzy, spaskudził
piękny film „Lotna”  tym ordynarnym
kłamstwem. I jeszcze w scenie szarży na
czołgi użył dużych, sowieckich T-34,
chyba żeby to rąbanie przez polskiego
kawalerzystę po lufie armaty wypadło
jeszcze bardziej idiotycznie! Bo czołgi
niemieckie miały wysokość ok. 174 cen-
tymetry i działko kalibru 20 mm więc
ułan na koniu mógł taki obiekt prze-
skoczyć. Po prostu natarcia na czołgi
końską tyralierą w kampanii wrześnio-
wej nigdy nie było! 

Podstawową siłę Wojska Polskiego
w 1939 r. stanowiła piechota (132 puł-
ki) a pułków kawaleryjskich było zale-
dwie 37. Ale te pułki kawaleryjskie spi-
sały się w wojnie polsko-niemieckiej
bardzo dobrze. Oto jedna z ocen wroga.
Niemiecki generał Blumentritt napisał:
„Elitą wojska polskiego była wspaniała
kawaleria z jej długą tradycją. Podczas
kampanii wrześniowej sprawiała ona
wielu niemieckim dywizjom sporo kło-
potów i wyróżniała się niebywałą bra-
wurą”. Guderian w swoich pamiętni-
kach też wspomina o popłochu w swo-
im sztabie jaki wywołało pojawienie się
w pobliżu oddziału polskiej kawalerii. 

Ostatnia szarża ułanów
Zresztą Polska nie była jedynym pań-

stwem, które powoli mechanizowało
swoją armię. Tak samo nie spieszyły się
inne państwa Europy. Niemcy na wojnę
z Polską zmobilizowali ponad pół milio-
na koni i też mieli pułki kawalerii. 23
września pod Krasnobrodem kawale-
rzyści 1 szwadronu 25 Pułku Ułanów
Wielkopolskich starli się w klasycznej
szarży z niemiecką jazdą: „Na czele wi-
doczna była kształtna sylwetka ofice-
ra, oszpecona garnkowatym hełmem.
Wydobył pistolet i krzyknąwszy gardło-
wym głosem komendę ruszył galopem
w stronę polskich ułanów. Błysnęły nie-
mieckie szable. Ale oddział posuwał się
za dowódca niechętnie i ociężale, two-
rząc rozciągającą się ku tyłowi bezład-
ną gromadę. Niektórzy zadzierali na
zboczu konie i zawracali pod górę ku
klasztorowi. Polski szwadron rozwinię-
ty w linię harcowników zmniejszał od-
ległość w miarę zbliżania się do Niem-
ców, kierując ku nim groty lanc. Wresz-
cie nastąpiło zderzenie. Niemcy zjeż-
dżając z góry mieli przewagę masy. (…)
. jednak sprawność polskiej kawalerii
wzięła górę nad bezwładem masy. Za
chwilę Niemcy zawrócili ku klasztoro-
wi. Na ich karkach siedzieli nasi ułani,
spuszczając co chwila szable na grzbie-
ty niemieckie.” (relacja A. Zawilskie-
go).  Ułani rozbili bez trudu niemiecką
konnicę. Prawdopodobnie było to ostat-
nie na świecie starcie kawaleryjskie.
Takich szarż w tej wojnie naliczono tyl-
ko sześć! Reszta, to nieżyczliwa Pola-
kom propaganda. I ten „czad” zatru-
wający umysły snuje się do dziś! Walki
ułanów były prowadzone w szyku pie-
szym jak działania piechoty, a konie
służyły szybkiemu przemieszczaniu się
przez bezdroża i lasy na tyły niemieckie.
Potwierdza to wspomniany wyżej gen.
Blumentritt w książce o kampanii wrze-
śniowej. Polscy żołnierze dobrze wie-
dzieli jak należy walczyć z pojazdami
pancernymi, tylko nie zawsze mieli

czym. Ale i tak nasycenie bronią do nisz-
czenia czołgów i samochodów pancer-
nych nie było najgorsze. Znakomitej ja-
kości polskie karabiny wz.35 Ur  były na
wyposażeniu  co najmniej 40 pułków
piechoty i  35 pułków kawalerii. Pociski
tej broni z łatwością przebijały z odległo-
ści 100 metrów ówczesne pancerze nie-
mieckich i sowieckich czołgów. Na
większych odległościach skutecznie
zwalczały pojazdy wroga, produkowa-
ne w Polsce na licencji Boforsa, działka
przeciwpancerne kalibru 37 mm, w któ-
re również była wyposażona nasza jaz-

da. W bitwie pod Mokrą Wołyńska Bry-
gada Kawalerii powstrzymywała przez
cały dzień szturmy 4-tej Dywizji Pancer-
nej gen. Reinhardta mimo wspierania
jej przez  Luftwaffe. W czasie pięciu na-
tarć Niemcy stracili (bynajmniej nie od
szabel!) ponad 150 różnego rodzaju
pojazdów mechanicznych (większość
czołgów) 

„Po stronie polskiej czołgiem podsta-
wowym był 7 TP (miał “wzrost” 230
cm.) Uzbrojony w działko ppanc. 37
mm i ckm, napędzany silnikiem Die-
sla, z radiostacją i peryskopem czołgo-
wym (polski wynalazek). Niemiecki
czołg miał ckm lub działko 20 mm, sil-
nik benzynowy, radiostacje tylko w wo-
zie dowódcy i szczeliny w pancerzu do
obserwowania pola walki. (…) Prze-
waga niemiecka w 1939 r. wynikała
więc z liczby czołgów, a nie z polskiego
zacofania (nasze „siódemki” 139 sztuk,
niemieckie badziewie ponad 2 tys.
sztuk)” – (R. Szeremietiew)

Po zakończeniu podbojów państw
europejskich przez Niemcy dziennikarz
angielski Wintringham (b. d-ca bata-
lionu w Brygadzie Międzynarodowej
w Hiszpanii) obliczył szybkość posu-
wania się Wehrmachtu w poszczegól-
nych krajach. We Francji Niemcy posu-
wali się w strefie ufortyfikowanej z szyb-
kością 14 mil na dobę, potem 28 mil a

do Paryża prędkość wzrosła do 30 mil.
Tak samo „blitzkrieg” rozwijał się na
pustyniach Afryki. Przez Grecję kraj gó-
rzysty i bez dróg było to 18 mil, a w Pol-
sce kraju gładkim jak stół ofensywa nie-
miecka rozwijała się z szybkością 12
mil i to do wysokości Warszawy bo da-
lej tempo się zmniejszyło, a straty były
coraz większe. 

Gdyby polski żołnierz uciekał lub
chętnie się poddawał, nie mielibyśmy
tylu zabitych i rannych. To najlepiej
świadczy o jego morale przewyższają-
cym znacznie wszystkie armie europej-

skie. Taka też była ocena wywiadu
Abwehry, który w tym punkcie dał wy-
soką przewagę Wojsku Polskiemu nad
Wehrmachtem. 
Jeśli spojrzeć na historię II wojny świa-
towej, ta militarna klęska nie wygląda
tak źle. W swoim dzienniku generał
Halder zanotował słowa Hitlera: „...
Broń pancerna i lotnictwo to klucz na-
szego sukcesu. Gdyby Polska miała broń
przeciwpancerną  to zwycięski pochód
nie byłby możliwy...”

Zabijali bez pardonu
Ten „zwycięski pochód” Wehrmach-

tu znaczyły nie tylko bitwy…  „Przygo-
towałem (…), na razie tylko na Wscho-
dzie, oddziały Totenkopf i rozkazałem
im zabijać bez litości i pardonu męż-
czyzn, kobiety i dzieci polskiego pocho-
dzenia i polskiej mowy. Tylko w ten spo-
sób zdobędziemy przestrzeń życiową,
której potrzebujemy” (Hitler
22.08.1939 r. do dowódców Wehr-
machtu). I zabijali. Już 1-go września
bomby spadły na 158 miast i osiedli nie
mających znaczenia militarnego – zgi-
nęło tysiące cywilów. Spalono ok. pię-
ciuset wsi. Niszczono bombardowano i
ostrzeliwano szpitale, kościoły, ulice,
tłumy uchodźców, pociągi ewakuacyj-
ne. W tych zbrodniczych działaniach
poniosło śmierć  przeszło 10.000 osób.

Łamiąc Konwencję Genewską mordo-
wano polskich jeńców. Największą taką
zbrodnię  popełnił Wehrmacht w Za-
kroczymiu zabijając już po kapitulacji
590 polskich żołnierzy. Wkroczenie
Niemców do Zakroczymia, rankiem 28
września 1939 r. tak wspominał gen.
L.Czyżewski: „Ponadludzie: rozstrzeli-
wali dziesiątki żołnierzy polskich. Akt
dokonywał się po kapitulacji. Widok
okropny, leżący żołnierze w wielu miej-
scach miasta.

Koło drogerii p. S. Kowalewskiej leża-
ło 21 żołnierzy, koszmarem był widok

przy ul. Warszawskiej za Urzędem Mia-
sta, na górce leżało twarzą do ziemi 30
żołnierzy.

Rozstrzelani leżeli na Gałachach w
parowie koło Cmentarza Żydowskiego
i wielu innych miejscach”. Tak było w
Ciepielowie, Zambrowie i w kilku in-
nych miejscowościach. Ogółem w kam-
panii wrześniowej Niemcy zamordo-
wali ok. 3.000 polskich jeńców i blisko
20.000 osób cywilnych. 

Jest oczywiste, że zdradzona Polska
musiała przegrać tę wojnę. Wystarczy
sięgnąć do roczników statystycznych i
porównać potencjały gospodarcze Pol-
ski i Niemiec. Polska zniszczona przez
I wojnę światową i obrabowana przez
zaborców nie zdołała w ciągu zaledwie
dwudziestu lat niepodległości stworzyć
takiego potencjału gospodarczego, by
armię zmotoryzować, uzbroić w czołgi
i samochody pancerne, nie mówiąc już
o samolotach. Wobec Niemiec byliśmy
karzełkiem przemysłowym i krajem
biednym. W latach 1933-1939 Niemcy
wydali na zbrojenia 30 razy więcej niż
Polacy, a w okresie 1938-39 aż 60 razy
więcej!  

Jeszcze w 1934 r. armia polska była
w stanie przeprowadzić wobec Nie-
miec operację zaczepną, ale również
nie sama tylko razem z ówczesnym
mocarstwem Francją. Była taka pro-

pozycja ze strony Piłsudskiego, który
szybko zorientował się czym grozi doj-
ście Hitlera do władzy. Francuzi jednak
ją zlekceważyli gdyż budowali Linię
Maginota.  

Dysproporcje w statystyce produk-
cyjnej i wytwórczej są miażdżące dla
strony polskiej. Jednak podobne po-
równania w odniesieniu do obu armii
nie wypadają tak niekorzystnie dla
Polski. Świadczy to bardzo dobrze o
ogromnym wysiłku młodego państwa
i społeczeństwa by Wojsko Polskie jak
najlepiej uzbroić. W ciągu dwudzie-
stu lat niepodległości nie było żadnych
szans na prowadzenie samodzielnie
wojny z Niemcami czy Rosją Sowiecką.
Trzeba to jasno powiedzieć naiwnym,
sądzącym, że gdyby było więcej no-
woczesnego uzbrojenia, można by  by-
ło pokonać tak potężnych przeciwni-
ków. A niestety takich „mędrców” nie
brakuje.

Mimo ogromnej przewagi armii nie-
mieckiej Wojsko Polskie okazało się
jednak przeciwnikiem znaczącym,
choć nie równoważnym. Niemcy chcie-
li mieć Polskę jako sojusznika przeciw
Rosji Sowieckiej, ale ze względu na
barbarzyńską ideologię hitlerowską
taki sojusz był niemożliwy, bo byliśmy
państwem demokratycznym. Tak, de-
mokratycznym! Podkreślam ten fakt,
bo tu i ówdzie trafiają się teraz niedo-
uczki gadający o faszyzmie w II Rzecz-
pospolitej.

Lotnisko w Wilanowie
Wojna zostawiła ślady w granicach

obecnej dzilenicy Ursynów. Nalot na
Warszawę rankiem 1.go września, został
rozproszony przez polskie myśliwce
(jedno z lotnisk polowych znajdowało
się na łąkach między Wilanowem i Po-
wsinem). Wtedy część samolotów nie-
mieckich zrzuciła bomby na przedmie-
ścia. Spadły one m.in. na Tory Wyścigów
Konnych (wyrządzając niewielkie szko-
dy) i wieś Zgorzałę, która niemal cał-
kowicie spłonęła. 8.go września Niem-
cy pojawili się w Pyrach, Grabowie i oko-
licy. Oczyszczając przedpole, 16 wrze-
śnia spalili wieś Służew i ze wzgórza
kościelnego ostrzeliwali Warszawę z
ciężkiej artylerii. Później, z łuku: Sie-
kierki - Wilanów - Czerniaków - Służew
- Wyczółki, atakowali 10.tą, 16.tą i 46.tą
dywizjami piechoty południowe flanki
stolicy. Jednak rezultaty tych szturmów
były niewielkie - dopiero 25.go udało
im się zdobyć Królikarnię i Fort Czer-
niakowski. Z tej strony linia polskiej de-
fensywy przebiegała granicą zwartej za-
budowy Mokotowa. Wieża ciśnień przy
Torach Wyścigów była punktem, z któ-
rego Hitler obserwował działania swo-
ich wojsk. Kwatery żołnierskie na cmen-
tarzach w Pyrach i Służewie, to tragicz-
ny bilans toczonych na tym terenie walk.
Przedstawione powyżej wspomnienia
nie wyczerpują tematu. Jest jeszcze ty-
le ciekawych wątków do opowiedzenia
np. sprawa Enigmy, bój pod Wizną, któ-
ry rozsławił szwedzki zespół „Sabaton”,
o znakomitej polskiej myśli technicznej
w sprzęcie bojowym, o zbrodniach So-
wietów, Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów itd. Może będzie okazja. 

Kończę cytatem skierowanym prze-
ciw spotykanemu często „samobiczo-
waniu”  nie znających własnej historii
Polaków, co zamiast być dumni ze swo-
ich dziejów, starają się je ośmieszyć lub
umniejszyć powtarzając peerelowskie
kłamstwa:

„... my, Polacy, nie potrzebujemy się
wstydzić postępowania naszego rządu w
roku 1939. Nasz polski rząd nie uderzył
znienacka na nikogo. Nie złamał nikomu
paktu o nieagresji. Nie sprzymierzył się
(...) z żadnym śmiertelnym wrogiem swo-
jej ideologii i wrogiem całej ludzkości. Nie
zdradził nas na polu militarnym i poli-
tycznym, jak zdradzili nas sprzymierzeń-
cy francuscy i rumuńscy. My, Polacy, po-
stępowania naszego rządu w 39 roku –
niezależnie od jakichkolwiek jego uprzed-
nich błędów, które są naszym wewnętrz-
nym rozrachunkiem – na świecie wsty-
dzić się nie potrzebujemy. Niechaj wsty-
dzą się inne narody.”

((kkss.. JJ.. ZZiieejjaa ppaarryysskkaa „„KKuullttuurraa”” nnrr 11-22,,
11997755 rr..))

J e r z y  R .  B o j a r s k i
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AAKKTTUUAALLNNIIEE, antyki wszelkie za
gotówkę, 601-336-063, 
504-017-418

KKSSIIĄĄŻŻKKII, 
STAROCIE, dojazd, gotówka,

608-885-800

MMOONNEETTYY, banknoty, znaczki,
pocztówki, meble, obrazy,

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

OOKKAAZZJJAA !! Pilnie sprzedam
działkę budowlaną w Błoniu,
gmina Prażmów, kierunek
Piaseczno, 6500 m2 lub 6 x 1000
m2. Prąd, woda. Cisza, spokój. 30
km od Warszawy, 83 zł/m2. 
Tel. 604-823-665 lub 694-456-185

SSPPRRZZEEDDAAMM działkę 1500 m2

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

SSPPRRZZEEDDAAMM ładnie położoną
działkę budowlaną 1360 m2,
Dobiesz k.Piaseczna, media, 
661-885-525

11-22 PPOOKKOOJJOOWWEE kupię, 
501-100-059

33-44 PPOOKKOOJJOOWWEE kupię, 
501-100-059

PPIILLNNIIEE sprzedam dom
wolnostojący murowany + garaż z
gospodarczym, działka 500 m2,
Dębe Wielkie, 500-793-555

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

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

gotówka, 530-979-018

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

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

SSKKUUPP AAUUTT prod. po 1998 r.,
najwyższe ceny, płatność od ręki,
profesjonalna obsługa, 
500-540-100

AANNGGIIEELLSSKKII,, 601-135-743
AANNGGIIEELLSSKKII, MATEMATYKA,

607-100-070
AANNGGIIEELLSSKKII, NIEMIECKI,

doświadczona lingwistka, 
608-323-660

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

FFRRAANNCCUUSSKKII, 22 641-10-29,
516-454-883

AAAA MMAATTEEMMAATTYYKKAA , 
606-197-553

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641-11-27
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641-82-83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA,, 696-939-213
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, doświadczenie

668-218-242
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649-40-27

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, nauczycielka,
604-399-221

NNAAUUKKAA GGRRYY:: keyboard, gitara
klasyczna, basowa, akordeon, 
503-198-314

NNIIEEMMIIEECCKKII, 507-359-778
NNIIEEMMIIEECCKKII, ANGIELSKI, 

507-526-481
NNIIEEMMIIEECCKKII, ANGIELSKI, tanio,

dojazd, 505-355-234
NNIIEEMMIIEECCKKII, nauka,

konwersacje, 605-859-277
NNIIEEMMIIEECCKKII, pedagog, 

500-165-121
PPOOLLSSKKII, Kabaty, 500-265-337
PPOOLLSSKKII, matura, doświadczona,

22 641-66-59, 507-52-96-01
PPOOLLSSKKII, matura, egzaminator,

600-01-68-10

EEMMEERRYYTTAA, rencistę, parking
Ursynów, 664-590-291

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

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

00000000 TTAANNII SSEERRWWIISS
KKOOMMPPUUTTEERROOWWYY,, 18 zł/h, 24 h,
dojazd 0 zł, 503-432-422

AAAAAABBCC NNAAPPRRAAWWAA
telewizorów,, LCD, PLAZMA,
dojazd gratis 22 644-39-97, 
608-817-647

AANNTTEENNYY, 603-375-875

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

BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE, 
606-234-106

BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE, 
502-177-780

CClleeaannLLuuxx 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CCYYKKLLIINNAA, malarskie, 
501-471-912

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 663-163-070
CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, układanie, 

22 240-36-56
DDAACCHHYY papą, 605-606-914
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, 22 642-96-16
DDOOMMOOFFOONNYY, 603-375-875
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, tanio, 

507-153-734
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507-153-734
EELLEEKKTTRRYYKK, tanio, 507-153-734

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

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

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

GGŁŁAADDŹ gipsowa, płyty KG,
malowanie, panele, VAT, 
885-397-821

HHYYDDRRAAUULLIIKK, 797-135-321
HHYYDDRRAAUULLIIKKAA, GLAZURA 

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

niedrogo 665-051-026

KKOOMMPPUUTTEERROOWWAA pomoc,
również u klienta, przy zajęciach,
internecie, naprawie i
modernizacji sprzętu, 
535-80-88-85,
www.pcpomoc.waw.pl

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

KKRRAATTYY, tel. 603-349-374

KKRRAAWWCCOOWWAA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.692-101-784

KKSSIIĘĘGGOOWWOOŚŚĆĆ w pełnym
zakresie. Tanie usługi! 

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

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

MMAALLAARRZZ, 723-06-82-81
MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 

604-970-028
MMAALLOOWWAANNIIEE, remonty, 

22 240-87-31

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

AAAAAA NNAAPPRRAAWWAA
TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW,, tanio 
22 641-80-74, 501-829-771

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

NNAAPPRRAAWWAA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

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

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

PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNEE
doradztwo sanitarno-

higieniczne do rejestracji
podmiotów leczniczych i

gabinetów lekarskich, 
608-46-90-19, e-mail:

care5@wp.pl

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII, 
tanio, solidnie, 
501-535-889

RREEMMOONNTTYY kompleksowo, 
505-543-594

RREEMMOONNTTYY, solidnie, 
514-745-851

RREEMMOONNTTYY, wykończenia, 
503-321-785

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

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

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 605-077-538
SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, szafy, kuchnie,

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

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

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

TTAAPPIICCEERR
Ursynów

22 649-88-45

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, solidnie, 
22 668-68-40

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

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

ŻŻAALLUUZZJJEE, roletki, plisy,
verticale, moskitiery, 
22 848-34-34, www.zalvert.pl

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

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

22 649-73-92

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

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

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

TTEERRAAPPIIEE uuzzaalleeżżnniieeńń,,
mmoottyywwoowwaanniiee ddoo lleecczzeenniiaa,,
rróówwnniieeżż ww ddoommuu,, 550000-220077-771100

SSPP nnrr 334400 zatrudni na część etatu
nauczyciela rytmiki, 22 649-49-70

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ pracownika do myj-
ni ręcznej na Ursynowie, 
602-456-740
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
wwoomm@@uurrssyynnooww..ppll
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

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

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

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

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

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

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
e-mail: gmina@lesznowola.waw.pl 
wojt@lesznowola.waw.pl
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

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

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

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

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

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

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

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

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

6 0 1 - 3 3 3 - 3 5 3

Ważne telefony

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

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

Z WINDĄ bliżej!

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 
0022-778855 WWaarrsszzaawwaa 

TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355 

NNiieeddzziieellaa,, 99 wwrrzzeeśśnniiaa,,
1166..0000:: Pierwsze po wakacyj-
nej przerwie i pierwsze w Ro-
ku Kulturalnym 2012/2013 na
Ursynowie Popołudnie Mu-
zyczne z cyklu „Tam, gdzie gra
muzyka”. Tej jesieni będziemy
słuchać muzykujących rodzin.
W koncercie p.n. „Na każdą nu-
tę, czyli co skrzypkowi w duszy
gra” wystąpią: Witold Vargas
(flety, instrumenty perkusyj-
ne), Mikołaj Vargas (skrzypce,
harmonijka, gitara elektrycz-
na), Kenaya Huanca (wiolon-
czela). Koncert poprowadzi
Bogdan Kupisiewicz. Wstęp
wolny. Koncert sfinansowany
ze środków Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.

OOdd 1177 wwrrzzeeśśnniiaa ddoo 1166 ggrruudd-
nniiaa 22001122 rrookkuu Dom Sztuki za-
prasza dzieci, młodzież i doro-
słych na bezpłatne warsztaty
artystyczne, finansowane ze
środków Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy, takie jak: Teatr
Dziecięcy „Kluczyk z Wiolino-
wej” (wt. i czw., 16.00-17.30,
od 18.09) , Teatr Młodzieżowy
„Klucz z Wiolinowej” (wt. i czw.,
17.30-19.00, od 18.09), Dzie-
cięcy Teatr Muzyczny „Wiolinki”
(pt., 15.30-16.30 i 16.30-18.00,
od 21.09), Młodzieżowy Teatr
Muzyczny „Zgraja z Wiolino-
wej” (pt., 18.00-19.30, od
21.09), Teatr Seniora (pon.,
11.00-13.00, od 17.09), warsz-
taty „Manewry Kabaretowe”
(śr., 16.30-19.00, od 19.09),
warsztaty w Pracowni Rzeźby i
Ceramiki (start oraz zapisy
dzieci i młodzieży: pon. 17.09,
17.00; dorośli, w tym seniorzy:
czw. 20.09, 11.00-13.00),
warsztaty w Pracowni Malar-
stwa, Grafiki i Rysunku (j.w.),
warsztaty bębniarskie (dzieci
od lat 7 i młodzież: śr, 17.15-
18.15 i 18.15-19.15, od 19.09;
dorośli, w tym seniorzy: wt.
18.45-19.45, od 18.09). 

Dom Sztuki planuje też kursy
tańca (w tym salsy i zumby) dla
dzieci, młodzieży i dorosłych,

balet dla dzieci, naukę gry na
gitarze, naukę gry na skrzyp-
cach metodą Suzuki, naukę ję-
zyka włoskiego, aerobik dla
pań, gimnastykę dla seniorów,
jogę, poranne zajęcia dla ma-
luchów. 

Chętnych zapraszają również
filie Domu Sztuki – Klub Senio-
ra (Pięciolinii 10) i Modelarnia
Lotnicza (Służby Polsce 1).
Szczegóły w sekretariacie Domu
Sztuki oraz na stronie www.do-
msztuki.art.pl. 

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

Przyjmujemy zapisy na zajęcia
w Domu Kultury Stokłosy w
nadchodzącym roku szkolnym
2012/13: bezpłatne:

TTeeaattrraallnnee:: ppoonniieeddzziiaałłkkii 1166..3300-
1188 (dzieci 6-8 lat), poniedziałki
18-20 (dzieci i młodzież 9-16
lat), soboty i niedziele 11-13
(młodzież).

PPllaassttyycczznnee:: śśrrooddyy 1111..3300-
1133..3300,, ppiiąąttkkii 1100..3300 (seniorzy),
czwartki 16.30-19.30 (dorośli).

ZZeessppóółł wwookkaallnnyy AArrss CChhoorrii:: po-
niedziałki, środy 18.30-21 (mło-
dzież i dorośli), informacje:
www.arschori.art.pl

ooddppłłaattnnee:: PPllaassttyycczznnee:: ppoonniiee-
ddzziiaałłkkii ii śśrrooddyy 1166-1177..4455 (dzie-
ci), poniedziałki i środy 18-20
(starsze dzieci i młodzież).

TTaanniieecc ttoowwaarrzzyysskkii:: ppoonniiee-
ddzziiaałłkkii 2200..3300-2211..3300,, środy 19-
21, czwartki 20.30-22 (dorośli),
informacje i zapisy: www.rytm-
dance.pl, 662 159 077.

ZZaajjęęcciiaa bbaalleettoowwee:: cczzwwaarrttkkii
1166..1155-1188..1155 (dzieci 4-7 lat).

Szkółka szachowa dla dzieci:
środy 17-18, prowadzi Mariusz
Karbowiak.

NNaauukkaa ggrryy nnaa ppiiaanniinniiee:: Joan-
na Biedrzyńska – poniedziałki i
piątki (informacje i zapisy: 880
211 393), Magdalena Kott – śro-
dy i czwartki (informacje i zapi-
sy: 608 331 137).

JJęęzzyykk aannggiieellsskkii ddllaa ddzziieeccii ii
mmłłooddzziieeżżyy–– szkoła Early Stage.
Informacje i zapisy:784 654 788.

SSzzttuukkaa wwaallkkii JJeeeett KKuunnee DDoo –
poniedziałki 16-17 (dzieci 5-8
lat), 17-18 (9-12 lat).

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

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

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

88..0099..,, ssoobboottaa,, ggooddzz.. 1177..0000 kon-
cert w ramach Inauguracji Roku
Kulturalnego SIOSTRY RAYFER
– piosenki i pieśni cygańskie , ży-
dowskie i in. Wstęp wolny.

CCaaffee RRoosskkoosszz 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 22aa

99..0099,, nniieeddzziieellaa,, 1122..0000 – „Wita-
my na Ursynowie”. Niedzielne
spacery z przewodnikiem.
Udział bezpłatny.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1111..0099 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu „Historia literatu-
ry w obrazach” pt. „Plastyczne
wizje literatury dawnej”.

1133..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w nowym cyklu „Historia medy-
cyny i higieny od czasów naj-
dawniejszych po XX wiek” pt.
„Medycyna starożytnego Egip-
tu, krajów Międzyrzecza, Indii i
Chin”.

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

KKooppaa CCwwiillaa 
PPaarrkk NNaattoolliińńsskkii 

uull.. NNoowwoouurrssyynnoowwsskkaa 8844 

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

JJaarrmmaarrkk ii kkaasskkaaddeerrzzyy

W niedzielę 9 września od
godz. 12.00 w Parku Miej-
skim w Piasecznie rozpocz-
nie się VIII Jarmark Piase-
czyński. Dwa dni wcześniej
na stadionie miejskim będzie
można oglądać popisy mię-
dzynarodowej grupy kaska-
derskiej Flott Cascaders Te-
am w imprezie pod hasłem
Gladiator’s Day.

SSuuppeerr EEnndduurroo ww MMyyssiiaaddllee

W sobotę i niedzielę (8-9
września) – w oba dni od
godz. 11.00 – na terenie byłe-
go PGR Mysiadło przy ul. Pu-
ławskiej odbędą się zawody
III rundy Pucharu Polski w
motocyklowym Super Endu-
ro – MOTOXTREME o puchar
wójta Lesznowoli Marii Jo-
lanty Batyckiej-Wąsik.

WWłłoosskkiiee aauuttaa ww OObboorraacchh

Pałac w Oborach na obrze-
żach Konstancina będzie w
dniach 8-9 września miej-
scem festiwalu kultury wło-
skiej. W programie część ku-
linarna, kulturalna, a przede
wszystkim pokaz aut wypro-
dukowanych we Włoszech. 

OOttwwaarrttee OOggrrooddyy KKoonnssttaanncciinnaa
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa „Tajemnice Co-

dzienności” w dniach 8 i 9 września odbędzie się w Konstanci-
nie-Jeziornie Festiwal „Otwarte Ogrody”. Będzie to prezenta-
cja dorobku twórczego muzyków, malarzy, rzeźbiarzy, pisa-
rzy w prywatnych ogrodach konstancińskich. Punkt informa-
cyjny w Parku Zdrojowym w pobliżu tężni. ogrody będą otwar-
te każdego dnia od 10.00 do 18.00.
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