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Szybkość działania, skala do-
tarcia i niespotykana daw-
niej dociekliwość mass-m-

ediów sprawiają, że o wiele trud-
niej pozostawać dziś moralnym
autorytetem. Nawet jeśli się przez
lata kreowało na mędrca lub cha-
dzało w aureoli świętego. Absol-
went Szkoły Głównej Planowania
i Statystyki (wcześniej i później
Szkoły Głównej Handlowej) Leszek
Balcerowicz był swego czasu naj-
większym mędrcem w zakresie
ekonomii pod egidą Komitetu Cen-
tralnego zwalczającej ostro kapita-
lizm Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej, by później zostać
głównym ideologiem tego rodzaju

gospodarki w nowej Rzeczypospo-
litej - z typowym dla neofity su-
perliberalnym zacięciem. Pozosta-
ję do dzisiaj zwolennikiem gene-
raliów Balcerowiczowej reformy z
roku 1989, mając pełną świado-
mość jej pobocznych błędów, do
których nawet sam autor przyznał
się bez żenady po latach. Bardzo
mnie jednak dziwi, że dziś robi do-
brą miną do złej gry, krytykując
znowelizowanie przez rząd Donal-
da Tuska reformy emerytur z 1999
roku, której był jako profesor eko-
nomii ideologicznym patronem. 

T eraz, gdy już ludzie zmą-
drzeli, dowiedziawszy się,
na jakich zasadach podpisa-

no umowy z operatorami Otwar-
tych Funduszy Emerytalnych, nasz
dawny kolega z Akademickiego
Związku Sportowego próbuje
zwekslować publiczną dyskusję na
ślepy tor. Zarzuca bowiem Tusko-
wi zabór części pieniędzy obywate-
li Rzeczypospolitej z prywatnych
kont owych operatorów. Ani się
nawet nie zająknie natomiast na
temat bandyckiego charakteru
wspomnianych umów, zmuszają-
cych do płacenia stałego 10-pro-
centowego haraczu niezależnie od
tego, czy dysponenci naszej kasy
pomnożyliby ją, czy pomniejszyli.
Gdzie był mądrala Balcerowicz,
gdy takie umowy podpisywano?
Dlaczego wtedy nie krytykował?

T ak się na niego wyżalam, z
łezka w oku odwołując się
do czasów, kiedy Leszek

pięknie biegał na średnich dystan-
sach i doskonale wiedział na czym
polega zasada Fair Play. Teraz już

chyba gra nieczysto, faulując ską-
dinąd nawet własnych partnerów.

Dostrzegając faul na tak re-
prezentacyjnym boisku, nie
dziwię się bynajmniej

wiecznemu wojownikowi samo-
rządowemu Piotrowi Guziałowi,
który w kampanii przed referen-
dum w sprawie odwołania Han-
ny Gronkiewicz-Waltz ze stanowi-
ska prezydenta stolicy aż zatrząsł
się z oburzenia, gdy HGW powie-
działa, że dobijana właśnie moko-
towska Gwardia nie jest klubem
warszawskim. I Guział od razu
zwołał zebranie gwardzistów przy
Racławickiej, by z tej co najmniej
niefortunnej, żeby nie rzec - skan-
dalicznej - wypowiedzi skorzystać
w referendalnym ultimatum. O co
dokładnie chodzi, piszemy na str.
10 i 11, ale tak Bogiem a prawdą,
pani Hanna raz jeszcze zdradziła
swoją niechęć do sportu i niech nie
liczy, że to środowisko udzieli jej
kiedykolwiek poparcia, bo war-
szawska społeczność sportowa to
nie sami kibole z Łazienkowskiej,

którym zafundowała za blisko pół
miliarda nowy stadion miejski,
zwany stadionem Legii, choć już
było wiadomo, że ta drużyna bę-
dzie mogła za chwilę grywać na
budowanym nieopodal piłkarskim
Stadionie Narodowym. 

Przeliczając ten gest rozrzut-
ności na pieniądze, można
powiedzieć, że to największy

i absolutnie bezdyskusyjny błąd
pani prezydent, którego konse-
kwencją jest teraz desperackie za-
pełnianie Narodowego imprezami
pozasportowymi, bo w przyjętym
dlań modelu ekonomicznym piłki
nożnej tam tyle, co kot napłakał. 

Zboiska przy ulicy Racławic-
kiej, jedynego pełnowymia-
rowego na Mokotowie, prze-

pędzono już piłkarzy Gwardii. Nic
dziwnego - jak informuje na swo-
jej stronie internetowej Warszaw-
ska Wspólnota Samorządowa - że
w celu rozegrania sierpniowego
meczu z inną mokotowską druży-
ną (UKS Siekierki) gwardziści mu-
sieli udać się 25 kilometrów od
Warszawy do miejscowości Zielon-
ki. Kolejni burmistrzowie Moko-
towa doskonale wiedzieli, co się
dzieje, ale nie czynili zbyt wielkich
wysiłków dla ratowania dzielni-
cowego sportu, chociaż w swoim
czasie rozwój tej dyscypliny miała
wesprzeć budowa hali na Ste-
gnach. No cóż, różnego rodzaju
długoletnich zaniedbań jest w War-
szawie tak wiele, że teraz łatwo je
zapisać na karb obecnej władzy,
nawet jeśli w jakiejś sprawie aku-
rat nie zawiniła. Ale to już koszty
uprawiania polityki. 

N ic dziwnego, że przedrefe-
rendalne harce stają się co-
raz agresywniejsze. Repre-

zentowana przez panią prezydent
Platforma Obywatelska jak naj-
słuszniej traktuje Warszawę jako
swoją kwaterę główną, której
ewentualne zdobycie przez wrogie
siły mogłoby być początkiem koń-
ca całej formacji, mającej na kon-
cie mnóstwo większych i mniej-
szych błędów, ale też dużo ewident-
nych zasług. Pewnie mało kto już
pamięta, że pierwszą z nich było
odrzucenie wprowadzonej przez
poprzedników formuły państwa
policyjnego, w którym nawet pre-
mier usiłował wmanewrować w
przestępstwo własnego wicepre-
miera, areszty “wydobywcze” słu-
żyły wymuszaniu fałszywych ze-
znań, a śmierć Barbary Blidy była
następstwem ewidentnego nad-
użycia władzy. Że już o wielu in-
nych nadużyciach nie wspomnę.

Z tym większym zaintereso-
waniem wybrałem się na ur-
synowską konferencję posła

Mariusza Kamińskiego (Prawo i
Sprawiedliwość), byłego szefa Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjne-
go, wybranego na pełnomocnika
PiS w Warszawie. 

P an poseł - wraz ze swoimi
asystentami - wytknął pa-
ni prezydent nadzwyczaj-

ną rozrzutność i z całą pewno-
ścią szereg jego zarzutów ma peł-
ne uzasadnienie. Szkoda tylko,
że sam nie wspomniał o swojej
rozrzutności w dysponowaniu
groszem publicznym i wydawa-
niem go na cokolwiek dziwacz-
ne cele z jednoczesnym wyrzą-
dzaniem społecznego zła – jak
choćby rozwalenie arcyważnych
struktur medycznych szpitala
przy Wołoskiej – bo tam akurat
akcja CBA przyniosła więcej szko-
dy niż pożytku. 

P odczas spotkania posła Ka-
mińskiego najcenniejszy
okazał się wniosek z sali.

Ktoś wytknął działaczom PiS, iż
w politycznym programie nie kła-
dą wystarczającego nacisku na
kwestię uregulowania stanu praw-
nego gruntów, na których stoją
chociażby ursynowskie domy spół-
dzielcze. Chodzi o to, by zamiast
użytkowania wieczystego spół-
dzielcy uzyskali pełną własność.
Zgłaszający ten postulat mieszkań-
cy Ursynowa mają rację! I napraw-
dę nieważne, czy do owego uregu-
lowania doprowadzi akurat PiS,
czy też inne ugrupowanie. Wszak
działanie pro publico bono każde-
mu jest miłe.
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Tym razem MOTO-PASSA
odwiedziła gościnnego de-
alera Nissana przy ulicy
Puławskiej 276. Zlokalizo-
wany w bezpośredniej bli-
skości z Ursynowem, w po-
bliżu skrzyżowaniu z uli-
cą Poleczki, nowoczesny
salon, jest naszym sąsia-
dem już od ponad 20 lat.

Firma Zaborowski rozpoczę-
ła swoją działalność w roku
1990. Początkowo, siedziba fir-
my znajdowała się przy ulicy
Bokserskiej, zaś od roku 1996
mieści się w dzisiejszej lokali-
zacji. Od początku współpracy
z Nissanem, salon należy do ści-
słej czołówki dealerów marki w
Polsce. Obecnie, w swojej sie-
dzibie firma oferuje swoim
klientom pełen zakres usług: od
sprzedaży samochodów no-
wych i używanych oraz części,
przez serwis, blacharnię i lakier-
nię, jak również ubezpieczenia,
różne formy finansowania
sprzedaży oraz bogaty park sa-
mochodów zastępczych i do wy-
najmu.

Do odwiedzenia tego wła-
śnie salonu, skłoniła mnie cie-
kawa oferta marki z wyjątko-
wym w skali światowej, nowa-
torskim, w pełni elektrycznym,
modelem LEAF. Pierwszy eg-
zemplarz nowego modelu, zo-
stał zaprezentowany w salo-
nie przy Puławskiej w czerwcu,
a do dziś sprzedanych zostało
już 10 sztuk! To niezły wynik,
biorąc pod uwagę, iż kampa-
nia reklamowa oraz szkolenia
dla personelu odbywały się w
miesiącach wakacyjnych. Sa-
lon Nissana przy ulicy Puław-
skiej 276, jako jeden z dwóch w
Polsce, prowadzi sprzedaż
elektrycznego modelu LEAF i
jako jedyny obecnie, ma moż-
liwości techniczne jego serwi-

sowania, włącznie z wymianą
akumulatorów. Do całodobo-
wej dyspozycji klientów jest tu
również zainstalowana szyb-
ka ładowarka. 

LEAF, w pełni elektryczny
model Nissana, jest najlepiej
sprzedającym się samochodem
tego typu na świecie. Łączna
sprzedaż przekroczyła już 70
tys. sztuk, z czego ponad 10 tys.
aut porusza się po drogach Eu-
ropy. Po wygranej w europej-
skim konkursie na samochód
roku przed dwoma laty,
największy

sukces LEAF odniósł w Norwe-
gii, gdzie jest numerem jeden,
spośród wszystkich sprzedawa-
nych modeli marki w tym kra-
ju. Zbierając informację na te-
mat tego nowatorskiego samo-
chodu, usłyszałem, że jego naj-
większą zaletą jest to, że jest
„normalnym samochodem”.
„Elektryczna” konstrukcja LE-
AF’a nie wpłynęła negatywnie,
ani na wymiary wnętrza, ani
na rozmiar bagażnika. Również
zasięg tego samochodu, oczy-
wiście uzależniony od warun-
ków drogowych i stylu jazdy,

określany jest przez producen-
ta, jako zbliżony do 200 km, a
nie jak ma to miejsce w więk-
szości innych oferowanych sa-
mochodów elektrycznych ok
100 km lub nawet poniżej tej
wielkości. Dotarłem również do
informacji pochodzących od
użytkowników modelu LEAF,
którzy udali się nim w po-
dróż z północy na
południe

Europy, robiąc sobie przerwę
na uzupełnienie „paliwa” w sa-
lonie przy Puławskiej, iż naj-
dłuższy etap, jaki udało im sie
pokonać „bez tankowania” to
235 km!

W standardowym wyposa-
żeniu modelu znajduje się ła-
dowarka pozwalająca „zatan-
kować zbiornik do pełna” w
czasie nie dłuższym niż 12 go-
dzin. Jako opcja oferowane są
również ładowarki „4- i 8-go-
dzinne”. Wszystko zależy od
możliwości instalacji elektrycz-
nej w naszym domu lub innych

miejsc, które będziemy odwie-
dzać w celu doładowania bate-
rii naszego pojazdu. Technicz-
ne wyposażenie samochodu w
połączeniu z internetem po-
zwala bez trudu zaplanować
trasę z uwzględnieniem do-
stępnych punktów ładowania
baterii.

Do najważniejszych modyfi-
kacji wprowadzonych w sto-
sunku do pierwszej wersji mo-
delu, zaliczyć możemy z pew-
nością, zwiększenie zasięgu
oraz objętości bagażnika aż o
40 litrów. Obecnie po złożeniu
tylnej kanapy, uzyskiwana jest
płaska podłoga bagażnika. W
celu obniżenia środka ciężko-
ści pojazdu, akumulatory zo-
stały zainstalowane pod pod-
łogą. Ma to zdecydowany
wpływ na bezpieczeństwo oraz
prowadzenia auta. Zastosowa-
ne rozwiązania techniczne po-

zwalają obecnie na odzysk 94%
procent energii wytwarzanej w
wyniku hamowania. Zamonto-
wany w LEAF’ie, wysokiej klasy
system audio, zużywa mniej o
ok. 50% energii, niż w innych,
podobnej wielkości samocho-
dach. W sumie w modelu na

rok 2013 zastosowano ok.
stu zmian i modyfikacji,

które mają pod-
nieć dodatko-
wo funkcjo-

nalność sa-
mochodu

i spra-

wić, aby jego użytkowanie, by-
ło jeszcze przyjemniejsze.

Niezależnie od codziennych
oszczędności wynikających z
różnicy kosztów paliwa i prądu,
również w naszym kraju, wzo-
rem innych państw, pierwsze
miasta zaczynają wprowadzać
realne udogodnienia dla użyt-
kowników pojazdów elektrycz-
nych. Na razie są to propozycje
bezpłatnego parkowania w płat-
nych strefach, ale miejmy nadzie-
ję, że na tym się nie skończy... 

Przy okazji spotkania z mode-
lem LEAF w salonie Nissana

przy ulicy Puławskiej 276, mia-
łem okazję obejrzeć również no-
we wersje modeli NOTE i MI-
CRA. Stale prezentowane są
tam też, kolejno ukazujące się w
sprzedaży usportowione wer-
sje Nismo!

Na zakończenie, absolutna
wisienka na motoryzacyjnym
torcie Nissana. Ostatnio dotar-
ła do nas informacja z targów
we Frankfurcie, gdzie Nissan
przedstawił pierwszy na świecie
zegarek typu smartwatch,
umożliwiający nawiązanie połą-
czenia pomiędzy samochodem
i kierowcą. Opcja ta dostępna
jest dla posiadaczy samocho-
dów właśnie w wersji Nismo.
Zegarek Nissan Nismo Watch
umożliwia kierowcom m.in.
monitorowanie wydajności po-
jazdu poprzez odczyty średniej
prędkości i zużycia paliwa, uzy-
skanie dostępu do systemu tele-
matycznego pojazdu i danych
dotyczących osiągów pojazdu,
jak również dzięki użyciu pulso-
metru, zapoznawanie się z wła-
snymi danymi biometrycznymi
w czasie rzeczywistym. Łącze-
nie się z samochodem za pomo-
cą aplikacji na smartfon, możli-
we jest dzięki technologii Blu-
etooth. Nowatorski system po-
zwala też na odbieranie sperso-
nalizowanych informacji od
marki. Już wkrótce, wszystkie te
nowości, będziemy mogli obej-
rzeć w salonie Nissana na Pu-
ławskiej! Serdecznie polecam...
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Nasi sąsiedzi...

Nissan Zaborowski – elektryzująca oferta

Janusz Chabior – aktor, reżyser,
scenarzysta. W 2010 r. zagrał
Wiktora w „Made in Poland”
Przemysława Wojcieszka (sztu-
ka wielokrotnie nagradzana na
festiwalach). 

Wystąpił w serialu „Odwróceni”,
gdzie rewelacyjnie wcielił się w postać
„Ryśka”– gangstera. Niezwykłą kreację
stworzył w filmie Juliusza Machulskie-
go „Kołysanka”, wcielając się w dziad-
ka-wampira. Obecnie możemy oglądać
go m.in. w serialu „Komisarz Aleks” ja-
ko patologa Leona Bergera i w serialu
„Na Wspólnej”. W listopadzie wejdzie
do kin thriller psychologiczny „Ostatnie
piętro”, w którym Janusz Chabior za-
grał główną rolę opętanego koszmara-
mi kapitana Derczyńskiego.

CCzzyy ww ddzziieecciińńssttwwiiee mmiiaałł PPaann jjaakkiieeśś
ddoośśwwiiaaddcczzeenniiaa zzee zzwwiieerrzzęęttaammii??

Miałem kilka lat, kiedy w moim do-
mu pojawił się bokser, miał na imię Ce-
zar.

CCoo PPaannaa zzddaanniieemm ddaajjee ddzziieecckkuu kkoonn-
ttaakktt zz ppsseemm??

Po pierwsze jest idealnym towarzy-
szem zabaw. Moi rodzice pracowali,
więc często zostawałem z psem w domu
– siłą rzeczy wszystkie moje wymyślo-
ne historie były z nim związane. Był
rzymskim Cezarem, wilkiem z „Czer-
wonego Kapturka”, psem Baskervil-
le’ów itp. Bardzo go wykorzystywałem,
więc dochodziło do trudnych momen-
tów, po prostu zniechęcony odwracał
się tyłem, puszczał bąka i odchodził.

PPrroosszzęę ooppoowwiieeddzziieećć nnaamm hhiissttoorriięę BBaatt-
mmaannaa..

Miałem zdjęcia do filmu „Kilka pro-
stych słów”. Grałem postać samotnego
mężczyzny, którego jedynym przyja-
cielem był pies. Produkcja załatwiła mi
czworonożnego aktora, niestety nad-

pobudliwego, ruchliwego i nieskoncen-
trowanego. Może zżerała go trema.
Wtedy wpadł mi do głowy taki pomysł,
że pojadę do schroniska dla zwierząt i
tam wybiorę partnera do tej filmowej

sceny. Bardzo sympatyczny lekarz we-
terynarii powiedział, że chyba ma ide-
alnego kandydata – o imieniu Batman.
Rozejrzał się dookoła i zaczął go przy-
woływać. Niedaleko poruszyła się tra-
wa i wyskoczył z niej pies o trzech no-
gach. To był ułamek sekundy – popa-
trzyliśmy sobie w oczy i wiedziałem, że
będzie ze mną grać. Od razu poszedł za
mną. Nie potrzebowałem go ciągnąć
na smyczy. Świetnie zagrał w tym fil-
mie. Ja już wcześniej pracowałem z psa-
mi. Były wyszkolone i przygotowane
do zadań na planie filmowym. Jednak
Batman miał taki dar, talent, że od ra-
zu wiedział, o co chodzi i robił to świet-

nie. Miałem  z nim taki układ, że po
zdjęciach wróci do schroniska. Ale przez
te trzy dni tyle razem przeżyliśmy, że za-
cząłem w nocy, przed rannym odjaz-
dem mówić mu, jak wygląda moja pra-

ca, że dużo jeżdżę i dużo czasu spę-
dzam na próbach i że będzie musiał mi
towarzyszyć, że nie będzie mógł spra-
wiać mi kłopotów. Tak mu trułem, a on
słuchał, aż w końcu usnął. Uznałem
więc, że zaakceptował te warunki i oko-
liczności. Każda decyzja dotycząca ad-
opcji psa powinna być przemyślana.
Przede wszystkim to musi być zwie-
rzak, z którym chce się być i za którego
chce się wziąć odpowiedzialność na ca-
łe jego życie.

SSkkąądd iimmiięę BBaattmmaann??
Imię Batman miał już nadane w

schronisku. Teraz czasem się śmieję, że
– jak prawdziwy Batman –w nocy prze-

obraża się w bohatera miasta Gotham,
a w dzień chodzi incognito.

CCzzyy BBaattmmaann mmiiaałł jjaakkiieeśś pprroobblleemmyy
zzwwiiąązzaannee zz ssooccjjaalliizzaaccjjąą?? BBaałł ssiięę lluuddzzii,,
zzwwiieerrzząątt??

Nie. On miał specjalny status w schro-
nisku. Nie mieszkał w kojcu, miał budę
na zewnątrz. Psa przywieziono w stanie
agonalnym, powinien być uśpiony, ale
kiedy popatrzył na lekarza, ten powie-
dział: „spróbujemy cię wyciągnąć z te-
go”. Podobno miał 10 operacji. Tak zo-
stał poskładany i posklejany, że co praw-
da na trzech łapach, ale chodzi. Miał
wtedy około 7 lat. Teraz ma 10 – to doj-
rzały mężczyzna.

CCoo ssiięę zzmmiieenniiłłoo ww PPaannaa żżyycciiuu ppoo aadd-
ooppccjjii BBaattmmaannaa??

Na pewno przybyło mi obowiązków.
Ważnym elementem, jaki wniósł do
mojego życia jest jego pozytywne my-
ślenie i zaraźliwy optymizm. Mimo
przejść, zachował pogodę ducha. Cza-
sami, kiedy się budzę i jest szaro-buro za
oknem i niespecjalnie chce mi się cokol-
wiek zrobić, Batman przeciąga się,
wstaje i zaczyna machać ogonem. Wte-
dy po prostu uśmiecham się. Nasze wza-
jemne relacje, to prawdziwa męska
przyjaźń.

R o z m a w i a ł a  N o e l a  B e r g e r
F o t o g r a f o w a ł  M a c i e j  S t e f a ń s k i

NNaajjmmiillsszzee ppssiiaakkii
Jest nam niezmiernie miło poinfor-

mować, że już po raz kolejny organizo-
wana jest impreza plenerowa Wybory
Najsympatyczniejszego Kundelka 2013.
Organizatorami są: Miesięcznik Cztery
Łapy, Schronisko dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Lublinie, oraz Międzynarodowe
Zrzeszenie Studentów Weterynarii IVSA
Warszawa. Misją organizowanych co ro-

ku wyborów jest promowanie wśród wła-
ścicieli czworonogów odpowiedzialnej
opieki oraz dbałości o szeroko pojęte do-
bro zwierząt towarzyszących. W impre-
zie uczestniczy wielu szczęśliwych posia-
daczy kundelków, co zachęca innych
uczestników do adopcji psa lub zaintere-
sowania się losem bezdomnych zwierząt. 

W tym roku spotykamy się w dwóch
miastach Warszawie i Lublinie.

Warszawa -  5 października 2013r.,
od godz. 12.00 Klinika Małych Zwierząt
SGGW ul. Nowoursynowska 159C Ursy-
nów. Imprezę poprowadzą Małgorzata
Ohme i Paweł Pochwała. Natomiast do-
datkową atrakcją będą porady w zakre-
sie żywienia psów.

W programie imprez liczne konkuren-
cje z nagrodami dla wszystkich uczestni-
ków m.in. 

-prezentacja historii psa
-pies najbardziej podobny do właści-

ciela
-najdłuższe uszy, rzęsy i ogonki
-psie sztuczki
Sponsorami nagród są firmy: Aquael

Zoo, dr.Seidel, oraz Laboratorium Der-
mapharm

W jury konkursów zasiądą znani i lu-
biani miłośnicy zwierząt, m.in.: Janusz
Chabior z Batmanem, Krzysztof Cugow-
ski, Majka Jeżowska, Katarzyna Kwiat-
kowska, Wiesław Piątkowski, Dariusz
Tokarzewski, Michał Wendeker, Magda-
lena Wójcik oraz Agnieszka Suchora z
Lepkiem i Tulą.

Patronami medialnymi imprezy są:
Radio ESKA Lublin, tygodnik PASSA, Ra-
dio VOX FM, Kurier Lubelski, naszemia-
sto.pl

Patronat honorowy nad imprezą obję-
ło Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Wete-
rynarii Małych Zwierząt, Międzynaro-
dowe Zrzeszenie Studentów Weteryna-
rii IVSA Lublin, Urząd Miasta Lublin.

O szczęśliwym zakończeniu psiej niedoli i wyborach Najsympatyczniejszego Kundelka

Batman zaraża mnie optymizmem



5



6

Od początku października
sportowcom Gwardii za-
brania się wstępu na ich
obiekty sportowe - zgodnie
z prawem, ale wbrew inte-
resowi publicznemu, któ-
ry główny komendant po-
licji i władze Warszawy
mają w dupie. Delikatniej
tego nazwać nie można.

Nie od dziś wiadomo, że
od początku lat dzie-
więćdziesiątych ubie-

głego wieku Gwardia korzystała
bezumownie z obiektów nale-
żących do miasta i ministerstwa
spraw wewnętrznych (z jego
wciąż się zmieniającymi nazwa-
mi) i to był stan niedopuszczal-
ny na dłuższą metę. Klub zaczął
być stopniowo eksmitowany z
poszczególnych aren, poczyna-
jąc od legendarnej Hali Gwardii
(Hali Mirowskiej), gdzie treno-
wali i toczyli walki ligowe mi-
strzowie olimpijscy Jerzy Kulej i
Jerzy Rybicki, a także później-
szy mistrz świata wszech wag -
ukraiński superpięściarz Woło-
dymir Kłyczko. 

Dzisiejsza Rzeczpospo-
lita - w przeciwień-
stwie chociażby do Re-

publiki Federalnej Niemiec - nie
hołubi sportu w resortach mun-
durowych. Gdy zatem Gwardia
straciła finansowe oparcie w
MSW w ogóle, a w formacji po-
licyjnej w szczególności, jej los
został praktycznie przesądzony,
bo trudno było znaleźć sponso-
ra, gotowego łożyć na utrzyma-
nie klubu, pozbawionego wła-
snej bazy. Niemniej, teren przy
Racławickiej, będący general-
nie biorąc własnością Skarbu
Państwa, miał niby zapisaną
funkcje sportową. Tylko co z te-
go, skoro i państwo, i miasto
uznały pospołu, że na zapleczu
willi generała Czesława Kiszcza-
ka sport jest akurat najmniej po-
trzebny. A blisko tysięczny kor-
pus zawodniczek i zawodników
uprawiających piłkę nożną, lek-
ką atletykę, boks, judo, zapasy,
strzelectwo - jawi się tylko wła-
dzom administracyjnym kamie-
niem u szyi. 

Z a komuny Gwardia by-
ła sportową potęgą,
zwłaszcza w boksie,

piłce nożnej, zapasach i lekkiej
atletyce (mistrz olimpijski w
pchnięciu kulą Władysław Ko-
mar, rekordzistki świata w bie-
gu na 100 m przez płotki Tere-
sa Sukniewicz i Grażyna
Rabsztyn). W nowych realiach
klub musiał jednak ze wspo-
mnianych wcześniej powodów
podupaść, co nie znaczy jed-
nak, że w ślad za tym trzeba
likwidować sportową funkcję
obiektów przy Racławickiej. A
przecież się to robi. Policja na-
rzeka po wielekroć, iż trudno
sobie dać radę z hordami kibo-
li, rozrabiających na meczach
piłkarskich. Nie wspominając
wszelako, że najskuteczniej-
szym sposobem rozładowania
negatywnych emocji w gronie
młodzieży byłoby umożliwie-
nie jej wyżycia się w sporcie.
Tylko jak się wyżyć w mieście,
w którym obiekty sportowe li-
kwiduje się jeden po drugim, a
piłkarski Stadion Narodowy i
jego zaplecze zaplanowano
tak, żeby na tej reprezentacyj-
nej arenie prawie nie grało się
w futbol? 

Miasto toczy prawne
spory z silnymi nie-
gdyś klubami, mię-

dzy innymi z Warszawianką na
Mokotowie oraz ze Skrą na

Ochocie. Dla młodych ludzi gar-
nących się do sportu ważne jest
jednak nie to, kto wygra sprawy
sądowe, tylko kto stworzy wa-
runki do uprawiania określo-
nych dyscyplin. Procesy ciągną
się latami, a przez ten czas pił-
karze stracili regularne boiska
do gry między innymi na sta-
dionach Sarmaty, Gwardii,
Warszawianki oraz na wielu in-
nych, a w jeszcze większym
stopniu ucierpieli lekkoatleci,
którym obiektu Skry miasto na-
wet nie zamierza odbudować. Z
Gwardii pozostały niedobitki
judoków i zapaśników, trenują-
cych w szopie za przegniłym ba-
senem. 

Na ostatnim apelu klu-
bowym zebrała się
tam gwardyjska arie-

garda, która już nie ma wstępu
na boisko główne ogrodzone
płotem. Przybyli między innymi
wspomniany mistrz pięści Je-
rzy Rybicki, dawny wicemistrz
olimpijski w zapasach Andrzej
Supron, wicemistrzowie olim-
pijscy w biegach sztafetowych
Andrzej Zieliński i Jerzy Pie-
trzyk, a także wytrwały trener
trójskoku Andrzej Puławski. Na
zebraniu pojawiły się kamery
telewizyjne. Rolę moderatora
wziął na siebie największy obec-

nie w Warszawie “buntowsz-
czyk” i prawdziwy Hektor spor-
tu, burmistrz Ursynowa Piotr
Guział. Ku zdumieniu całego
gremium na salę wkroczyli po-
licjanci i wojskowi, legitymując
uczestników spotkania i kwe-
stionując legalność ich wejścia
na teren przy Racławickiej. Ta
akcja sprawiła przygnębiające
wrażenie, tym większe, że sta-
rający się obalić panią prezy-
dent Hannę Gronkiewicz-Waltz
Guział wypomniał jej, iż w wy-
wiadzie udzielanym Monice
Olejnik stwierdziła, że Gwardia
to klub, który nie jest związany
z Warszawą... 

Pogrzeb Gwardii, której -
pewnie ostatnim - pre-
zesem została Małgo-

rzata Terlecka-Fischer, już trwa.
Kto wie, czy - za sprawą samego
miasta - podobnego losu nie
zgotuje się Warszawiance. Przy
Racławickiej zaplanowano po-
noć postawienie policyjnych
biurowców, które na pewno bę-
dą sprzyjać rozwojowi kultury
fizycznej wśród warszawiaków.
Tej dziwnej akcji HGW nie jest
na pewno winna, ale żeby się jej
przeciwstawiała jako włodarz
miasta, tom nie słyszał.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

Policja i wojsko przeciwko sportowcom na Racławickiej

Dobijają nie tylko Gwardię...

JJeerrzzyy RRyybbiicckkii

AAnnddrrzzeejj ZZiieelliińńsskkii

MMaałłggoorrzzaattaa TTeerrlleecckkaa-FFiisscchheerr

DDłłuuggoolleettnnii ddyyrreekkttoorr JJaann WWeerrnneerr
nniiee zzddoołłaałł oobbrroonniićć kklluubbuu.. ZZwwiiąązzaa-
nnyy zz ttyymm ssttrreess pprrzzyyppłłaacciiłł cciięężżkkąą
cchhoorroobbąą
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120 słuchaczy rozpoczęło nowy rok akademicki na Wi-
lanowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 1 paździer-
nika w Muzeum Pałacu w Wilanowie odbyła się uroczy-
sta inauguracja. Pierwszy wykład wygłosił mistrz Bo-
gusław Kaczyński.

W tym roku akademickim dla słuchaczy przygotowano bardzo
bogaty program zajęć. Są to wykłady, ale także warsztaty i wy-
cieczki do miejsc, tematycznie związanych z prelekcjami. Np. w ra-
mach zajęć religioznawstwo - “Islam w Polsce” będzie można zwie-
dzić meczet w Wilanowie. Program obejmuje m.in. historię sztuki,
historię najnowszą (wykład pod tytułem “Romanse prezydentów
USA”, który wygłosi prof. Longin Pastusiak), zagadnienia związa-
ne ze “Przestępcy i detektywi w internecie”). Będzie sporo o prawach
konsumenta i psychologii. W tym roku akademickim ze słuchacza-
mi spotka się Stanisława Celińska, wybitna aktorka, Kazimierz
Kutz - reżyser filmowy, obecnie senator, zdrowiem, modą, muzy-
ką, farmacją, zoologią, kryminalistyką (np. wykład Przemysław
Babiarz - komentator sportowy i Krzysztof Dworczyk - podróżnik.

Dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowano tak-
że spacery po Warszawie (śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego),
lekcję muzealną w Zamku Królewskim i projekcje połączone z wy-
kładami na temat filmu w kinie “Iluzjon”.

Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w Wilanowie od dwóch lat.
Cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród seniorów. Za stro-
nę organizacyjną projektu odpowiada Centrum Kultury Wilanów.
Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku skierowana jest do osób,
które zakończyły już karierę zawodową (emeryt, rencista, rów-
nież osoba bezrobotna) lub do osób, które ukończyły 55 lat.

y b y

Co łączyło w ursynowskim Domu Sztuki SMB „Jary”
niedzielny seans filmowy z cyklu „W Starym Kinie ze
Stanisławem Janickim” z poniedziałkowym wieczorem
kabaretowym z cyklu „Marek Majewski i jego goście”? 

Sztuka pantomimy! Na ekranie zaprezentował ją król komedii,
Charles Chaplin, w zrekonstruowanych cyfrowo, niedawno po raz
kolejny wprowadzonych na polskie ekrany, genialnych „Dzisiej-
szych czasach” z roku 1936. Przed projekcją tego arcydzieła red. Sta-
nisław Janicki podkreślił, że dla Chaplina kino było właśnie sztuką
pantomimy, dlatego twórca „Dzisiejszych czasów” długo nie dawał
się przekonać do filmu dźwiękowego.

Gra mimiką i gestykulacją okazała się również specjalnością re-
welacyjnego kabaretu Świerszczychrząszcz ze Szczebrzeszyna, za-
prezentowanego przez Marka Majewskiego. Po każdym, niemal bez-
słownym, „numerze” kabaretowym widzowie rwali boki ze śmie-
chu, a po ostatnim – brawurowo odśpiewanej i odtańczonej piosen-
ce „ADHD” – zgotowała artystom burzliwą owację na stojąco!

Nie były to bynajmniej wszystkie atrakcje programu Domu Sztu-
ki z ostatnich dni. W sobotę rozgościło się tu Kino Dokumentu z
przedpremierowym pokazem „Obietnicy dzieciństwa” – wstrzą-
sającego filmu Ryszarda Kaczyńskiego i Piotra Morawskiego o dra-
macie niefortunnie zaadoptowanego rodzeństwa. Po projekcji wy-
wiązała się długa, ciekawa dyskusja z twórcami.

Wszystkie wyżej opisane wydarzenia kulturalne zostały sfinan-
sowane ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

A B

Do historii ursynowskiego kościoła pod wezwaniem bł.
Władysława z Gielniowa przy ul. Przy Bażantarni zo-
stała dopisana wykuta w marmurze karta pamięci o
tzw. Rzezi Wołyńskiej. 

W dniu 25 września br. w kościele została odsłonięta okoliczno-
ściowa tablica w 70. rocznicę ludobójstwa, dokonanego przez ukra-
ińskich nacjonalistów na Polakach żyjących w II Rzeczypospolitej
na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Tablicę, która powstała z inicja-
tywy Fundacji im. Św. Kazimierza Królewicza i Akcji Katolickiej Ar-
chidiecezji Warszawskiej, odsłonił poseł Artur Górski (PiS), zaś
poświęcenia tablicy dokonał JE Tadeusz Pikus, biskup pomocniczy
Archidiecezji Warszawskiej.

Odsłonięcie tablicy, przy której wartę trzymali harcerze ZHR z Ur-
synowa, było bardzo uroczyste. Sztandary wystawiła ursynowska
młodzież z Liceum im. Heleny Modrzejewskiej, Społeczne Liceum
Ogólnokształcące nr 4 i Gimnazjum im. Batalionu AK „Parasol”,
Gimnazjum 92 im. Juliana Ursyna Niemcewicza, a także działacze
katoliccy z Parafii bł. Władysława z Gielniowa. Wieńce złożyli m.in.
poseł Artur Górski, wiceburmistrz Dzielnicy Ursynów Witold Koło-
dziejski, a także radni klubu Prawo i Sprawiedliwość na Ursynowie.

Na tablicy, obok informacji o tzw. Rzezi Wołyńskiej, widnieją
fragmenty wiersza pt. „Dwie matki” Zygmunta Jana Rumla, żołnie-
rza BCh i AK, bestialsko zamordowanego przez UPA w 1943 r. „Był
to jeden z diamentów, którym strzelano do wroga. Diament ten mógł
zabłysnąć pierwszorzędnym blaskiem” – napisał po jego śmierci Ja-
rosław Iwaszkiewicz.

M o n i k a  R z e m i e n i e w s k a - K u s z p i t
F o t o :  B o g d a n  L e ś n i e w s k i

Tablica wołyńska na UrsynowieMistrzowie pantomimyUniwersytet Trzeciego Wieku
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Warszawiacy zdecydują, czy odwołać Hannę Gronkiewicz-Waltz ze stanowiska prezydenta stolicy                              Warszawiacy zdecydują, czy odwołać Hannę Gronkiewicz-Waltz ze stanowiska prezydenta stolicy

Referendum, głosowanie
ludowe, czyli pytanie o
zdanie wszystkich obywa-
teli stanowi nieodłączną
cechę najbardziej podzi-
wianych demokracji, jak
szwajcarska, w których
rozstrzyga ono najważ-
niejsze sprawy. 

WeFrancji generał Char-
les de Gaulle, wcze-
śniej jeden ze zwycięz-

ców II wojny światowej, właśnie z
powodu porażki w referendum
(dotyczącej błahej z pozoru kwestii
reformy Senatu) zakończył karie-
rę charyzmatycznego męża stanu.

Politologowie nazywają
je elementem demokra-
cji bezpośredniej, skoro

– w odróżnieniu od zwykłych
wyborów – obywatele sami wy-
rażają opinię w szczegółowej
kwestii, a nie powierzają jej roz-
strzygnięcie wybranym przez
siebie przedstawicielom.

WPolsce instytucja re-
ferendum powinna
kojarzyć się dobrze,

skoro w tej właśnie formie przed
dziesięciu laty podjęliśmy decy-
zję o przystąpieniu do UniiEu-
ropejskiej, które zaowocowało
wielomiliardowymi funduszami
pomocowymi, przekuwanymi
przez samorządowców w zmie-
niające cywilizacyjny krajobraz
inwestycje.

Warto powtórzyć
prawdy tak oczywi-
ste, gdy festiwal de-

mokracji, jaki przeżywamy na
ulicach stolicy, skonfundowani
politycy z partyjnych central i
sprzyjający im komentatorzy
próbują sprowadzić do proble-
mu kosztów głosowania (jakby
sami nie marnowali milionów z
podatniczych dotacji i subwen-
cji), opłacania osób zbierających
podpisy lub wojny plemiennej
PiS z „kondominium”, względ-
nie PO z „ciemnogrodem”.

R ównocześnie jednak w
miarę rozwoju demo-
kratycznej akcji podpi-

sowej – wystraszeni jej rozmachem
politycy zmieniają strategię. Zo-

baczyć minę Jarosława Kaczyń-
skiego, kiedy z nieszczerym
uśmiechem podpisywał się pod
nie swoją inicjatywą, w której
sens jego aparatczycy jeszcze
niedawno zgryźliwie powątpie-
wali – bezcenne! Inicjatorami
zbierania podpisów pod wnio-
skiem o referendum w sprawie
odwołania Hanny Gronkiewicz-
Waltz byli samorządowcy ze
Wspólnot: Mazowieckiej i War-
szawskiej, autorytety lokalne,
jak dynamiczny burmistrz Ursy-
nowa Piotr Guział, aktywiści or-
ganizacji „zadaniowych”, a włą-
czyli się nawet osiemnastolatko-
wie dotąd nie politykujący. 

A kcja okazała się praw-
dziwym festynem de-
mokracji. Warszawa

rozkwitła dziesiątkami stolików,
przybierających role lokalnych
Hyde-Parków, gdzie zwykli lu-
dzie – tak podpisujący się pod
apelem, jak i broniący w dys-
kusjach pani prezydent – przy-
stawali, by pomówić o proble-
mach miasta.

Po raz kolejny okazało
się, że samorząd to ni
eaparat suto opłaca-

nych urzędników – ale, że jak
wynika z definicji konstytucyj-
nej, tworzą go wszyscy miesz-
kańcy danej miejscowości. War-
szawa nie stanowi wyjątku. Suk-
ces akcji „podpisowej” zaprze-
czył ukutemu przez zakomplek-
sionych propagandystów obraź-
liwemu stereotypowi stolicy, za-
siedlonej przez pozbawionych
tu zakorzenienia „słoików” i my-
ślących wyłącznie o spłacaniu
kredytów„lemingów”. W ostat-
nich tygodniach Warszawa po-
kazała obywatelską i nie wolną
od troski odobro publiczne
twarz. Pokazała też figę polity-
kom z Wiejskiej, pochłoniętym
anachronicznymi sporami o rzeź
wołyńską czy trotyl w aktówce
Macierewicza.

P rzyjście zawodowych
polityków na gotowe,
ich podłączenie się do

samorządowego sukcesu – bo
tak przyjąć można wybąkiwa-

ne z trudem poparcie dla lokal-
nej akcji, na zasadzie„konia ku-
ją, żaba nogę podstawia” – sta-
nowi niezawodny miernik zwy-
cięstwa demokratycznej inicja-
tywy lokalnych liderów.

R eferendum nie jest ani
lewicowe, ani prawi-
cowe, jak można po-

myśleć z enuncjacji zacietrze-
wionych posłów i usłużnych wo-
bec Wiejskiej publicystów. W
Łodzi mieszkańcy odwołali kon-
serwatywnego prezydenta i by-
łego więźnia politycznego w
PRL Jerzego Kropiwnickiego, a
sprężyną akcji okazał się lokal-
ny SLD.

Z kolei w Olsztynie wy-
borcy pozbyli się z pre-
zydenckiego fotela by-

łego działacza PZPR i cenzora z
czasów PRL Czesława Małkow-
skiego, gdy jedną z molestowa-
nych przez włodarza urzędni-
czek wsparł mecenas Andrzej
Rogoyski, w 1981 r. przewod-
niczący Niezależnego Zrzesze-
nia Studentów na warszawskiej

Akademii Teologii Katolickiej.
Poprzez referendum mieszkań-
cy Częstochowy wyrzucili
wspieranego przez PiS Tade-
usza Wronę, wyborcy z Elblą-
ga – prezydenta z PO Grzegorza
Nowaczyka.

Nie tylko w Szwajcarii
referenda organizuje
się w sprawach kon-

trowersyjnych, do których roz-
wiązania zwykły mechanizm ka-
dencyjnej wymienności władzy
nie wystarcza. Trudno dziś
uznać kwestie budowy drugiej
linii metra czy wykonywania w
stolicy ustawy śmieciowej za ta-
kie, w których możemy z przeko-
naniem zawierzyć urzędnikom.

Pozwólmy ludziom zde-
cydować. Nie wiemy
jeszcze, jakie rozstrzy-

gnięcie zapadnie w Warszawie.
Nie ulega jednak wątpliwości,
że stołeczna polityka po samo-
rządowej akcji referendalnej nig-
dy już nie będzie taka, jak przed-
tem.

Ł u k a s z  P e r z y n a

13 października pójdę na referendum. Przy urnie wybor-
czej nie tylko będę pamiętał o nieudolnie wprowadzonej
ustawie „śmieciowej”, podwyżkach cen biletów komuni-
kacji miejskiej, próbach zlikwidowania linii 195, reduk-
cji personelu w przedszkolach i wielu innych. 

W tym dniu spełnię swój obywatelski obowiązek również, dlatego,
że jestem lokalnym patriotą. Nie mogę już dłużej słuchać o bezradno-
ści Pani Prezydent w sprawie połączenia Ursynowa z Wilanowem, ko-
lejnym wstrzymaniu budowy pierwszego samorządowego Domu Kul-
tury na Ursynowie, ale przede wszystkim nie zgadzam się na oszuki-
wanie mieszkańców Ursynowa w sprawie Szpitala Południowego. 

Startując w wyborach samorządowych obiecałem mieszkańcom, że
nie pozwolę zapomnieć władzom Warszawy o Szpitalu Południo-
wym. W październiku 2012 roku została zorganizowana specjalna se-
sja Rady Dzielnicy poświęcona budowie
Szpitala Południowego, na którą zapro-
siliśmy Panią Prezydent, jednak wysłała
ona tylko swoich podwładnych. Osobiście
napisałem cztery interpelacje dotyczące
tej inwestycji. Ostatnią z dnia 24 lipca
br., na którą do dnia dzisiejszego nie
otrzymałem odpowiedzi. Przypomnę tyl-
ko, że odpowiedź na interpelację radne-
go powinna się pojawić w ciągu 21 dni.
Czyżby pytania, które zadaję Pani Pre-
zydent były dla niej na tyle niewygodne,
że chce uniknąć odpowiedzi tuż przed
referendum? 

Niespełniona obietnica
Tematyka Szpitala Południowego nie

sprowadza się tylko do tego, że nie został
on wybudowany. Tak naprawdę wystar-
czy, że przeanalizujemy wnikliwie jego fi-
nansowanie, cały projekt, dialog z instytucjami, czy chociażby sposo-
by wyboru jego lokalizacji, aby na podstawie tych informacji zobaczyć,
jak Pani Prezydent zarządza, albo raczej nic nie robi w tej sprawie. 

Pani Prezydent startując w wyborach w 2006 roku wydała kilkuna-
stostronicową książeczkę ze swoim programem. Jednym z ważniej-
szych punktów była budowa Szpitala Południowego. Dodatkowo Pa-
ni Prezydent złożyła mieszkańcom Ursynowa obietnicę jego wybudo-
wania podczas Dni Ursynowa w 2007 roku. Od tamtej pory wszyst-
ko, co jest związane z budową Szpitala Południowego należy uznać
za klęskę. Jeżeli do tej pory nie byli Państwo przekonani czy udać się
na referendum, poniżej przedstawię obraz, który powinien Państwa
jednoznacznie przekonać o pzzzotrzebie udania się do urn w dniu 13
października. 

Brak pieniędzy na budowę 
Od kilku lat było wiadomo, że na budowę Szpitala Południowego

nie ma wszystkich potrzebnych na tę inwestycję pieniędzy. Brakowa-
ło niebagatelnej kwoty ponad 123 milionów złotych, aby domknąć bu-
dowę placówki na 288 łóżek. Tym samym władze Warszawy od same-
go początku nie traktowały tej inwestycji poważnie. Od samego począt-
ku miasto traktowało tę pozycję w kategorii miejsca, z którego moż-
na przesunąć środki na inne potrzeby, a nie, jako kluczowy projekt po-
prawiający infrastrukturę medyczną mieszkańców stolicy.

Wydatki na budowę i wyposażenie Szpitala Południowego szaco-
wane na około 350 milionów złotych, nie były jedynym kosztem tej
inwestycji. Jak dziś pamiętam, gdy podczas specjalnej sesji Rady
Dzielnicy Ursynów dotyczącej budowy Szpitala Południowego wła-
dze dzielnicy Ursynów, na czele z Burmistrzem Piotrem Guziałem,
pytały się przedstawicieli Pani Prezydent, czy miasto zagwarantu-
je pieniądze na rozbudowę infrastruktury drogowej w okolicy prze-
widywanej inwestycji. Mowa tu o poszerzeniu ul. Pileckiego oraz
przedłużeniu ul. I.Gandhi od ul. Pileckiego do ul. Płaskowickiej.
Należy pamiętać, że pytania o inwestycje drogowe związane z bu-
dową szpitala były o tyle zasadne, że szacowane były na kolejne 70
milionów złotych. Koszty zapewnienia odpowiedniej infrastruktu-
ry drogowej nie zostały nawet przewidziane w miejskim budżecie.
To kolejny przykład braku całościowego planowania kosztów poważ-
nej miejskiej inwestycji. 

Wspomnieć należy również, że projekt szpitala kosztował nas 2,8
miliona złotych. Obym się mylił, ale na chwilę obecną jest duże praw-
dopodobieństwo, że projekt Szpitala Południowego podzieli los innych
projektów inwestycji, takich jak: most Krasińskich (14 milionów zło-
tych za projekt) czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej (11 milionów zło-
tych za projekt), które to projekty zostały odłożone na półkę. Oby nie
na wieczne zapomnienie.

Nietrafione lokalizacje 
Historia budowy Szpitala Południowego sięga jeszcze lat 90. ubie-

głego stulecia. Pierwsze przymiarki do jego powstania jeszcze do dziś
możemy obserwować w postaci ogrodzonych ruin budynku przy ul.
I.Gandhi na wysokości przedszkola przy ul. Teligi. 

Następnie przymiarki były robione na rogu ul. I.Gandhi i ul. Roso-
ła. Echa tych działań można odnaleźć w miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego tego terenu, który do dziś ma utrzymaną
w tej lokalizacji funkcję usług zdrowia. Teren ten jednak należy do pry-
watnego właściciela. Władze Warszawy mogłyby się zastanowić, czy
nie realizować budowy Szpitala Południowego w partnerstwie publicz-
no-prywatnym. Tu jednak trzeba zaznaczyć, że władze naszego mia-
sta nie umieją lub nie chcą korzystać z tej formy współpracy. Jak się
skończyła pierwsza i jak na razie ostatnia inwestycja miejska we
współpracy podmiotu publicznego i prywatnego możemy obserwo-
wać na przykładzie straszącego od lat szkieletu ratusza w Wilanowie.
Może, zatem to i lepiej, że obecna ekipa nie podejmuje tego wyzwa-
nia w tej formule.

Kolejnym miejscem pod lokalizację szpitala był teren naprzeciwko
Straży Pożarnej przy ul. Płaskowickiej. Forsowanie tego usytuowania
przez ekipę Pani Prezydent było najlepszą ilustracją zdolności anali-
tycznych władz Warszawy. Przez dłuższy czas lokalizacja ta była po-
ważnie rozpatrywana mimo licznych głosów sprzeciwu. Radni Dziel-
nicy, w tym również radni „Naszego Ursynowa”, w poprzedniej kaden-
cji pytali się Pani Prezydent, jak może być budowany szpital na tere-
nie przewidzianym pod budowę Południowej Obwodnicy Warszawy
(POW). A były to czasy kiedy POW jeszcze nawet nie przybliżała się
do granic naszej dzielnicy, jednak zastanawiający był upór miejskich
urzędników, którzy widocznie nie umieli czytać planów tej ważnej in-
westycji drogowej. Ostatecznie tę lokalizację wykluczono w związku
pojawieniem się kolejnej nieprzewidzianej sytuacji w postaci nieure-
gulowanej własności gruntów.

Ostatnią i obecnie rozpatrywaną lokalizacją pod Szpital Południo-
wy jest teren na tyłach Centrum Onkologii i Instytutu Hematologii i
Transfuzjologii.

Konflikt z Centrum Onkologii
Ta ostatnia lokalizacja, przy Centrum Onkologii, również budzi

kontrowersje. Od lat Centrum Onkologii zabiega o budowę nowo-
czesnej przychodni z całym zapleczem diagnostycznym, które mo-
że powstać w miejscu lokalizacji planowanego obecnie szpitala.
Centrum Onkologii, jako największa tego typu placówka nie tylko
w Warszawie, ale i w Polsce, apelowało do władz stolicy, aby
uwzględniały jego potrzeby rozwojowe. Kierownictwo tej wiodącej
placówki służby zdrowia, obserwując tendencje rozwoju chorób

nowotworowych w Polsce, alarmowało, że przy obecnych warunkach
nie może spełnić podstawowych standardów obsługi pacjentów,
którzy muszą stać w kilkugodzinnych kolejkach, czekając na przy-
jęcie do lekarza specjalisty. 

Miasto, zamiast się porozumieć z Centrum Onkologii i wsłuchać się
w jego potrzeby, nadal dąży do budowy Szpitala Południowego w je-
go pierwotnej formule samodzielnej placówki zdrowia. W mojej oce-
nie dalsze upieranie się władz Warszawy przy tym usytuowaniu ma
sens tylko wówczas, jeżeli zostaną uwzględnione oczekiwania Centrum
Onkologii. Założenia funkcjonalne projektu szpitala mogłyby przewi-
dywać, że część powierzchni szpitalnej zostanie użyczona pod potrze-
by pacjentów chorób onkologicznych. Odnoszę wrażenie, że kolejny
raz zabrakło wizji i dialogu pomiędzy władzami miasta i kierownic-
twem Centrum Onkologii. Konflikt ten doprowadził do tego, że Cen-
trum nie wyraziło zgody na dysponowanie gruntem na cele budow-

lane, blokując tym samym możliwość ubiega-
nia się przez miasto o wydanie pozwolenia na
budowę Szpitala Południowego. 

Funkcje szpitala
Szkoda, że pomysł na szpital w naszej dziel-

nicy nie został gruntownie przeanalizowany i
przedyskutowany mimo upływu tak wielu lat.
Gdyby tak się stało, można by było uniknąć
kolejnej „wpadki” władz Warszawy. Ponieważ
opracowywanie projektu Szpitala Południo-
wego trwało tak długo, w międzyczasie okaza-
ło się, że miasto zaczęło inwestować w inne
placówki służby zdrowia, jak chociażby szpital
ginekologiczno-położniczy im. „Świętej Rodzi-
ny” przy ul Madalińskiego. Po rozbudowie tej
placówki zdrowia powstał bardzo duży i silny
wyspecjalizowany ośrodek na terenie połu-
dniowej Warszawy. W tym samym czasie został
zatwierdzony projekt Szpitala Południowego,

gdzie przewidywano, że powstanie również ośrodek położniczo-gine-
kologiczny. Z punktu widzenia mieszkańca naszej Dzielnicy jestem za
tym, aby nasi mieszkańcy mieli jak najbliżej do takiego oddziału, jed-
nak nasuwa się pytanie, czy jest to uzasadnione z punktu widzenia eko-
nomicznego, utrzymania obu placówek. 

Jednoznaczna konkluzja
Niezrealizowanych przez obecne władze Warszawy obietnic jest

naprawdę wiele. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości – wystar-
czy zajrzeć do programu wyborczego Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jed-
nak brak jakiegokolwiek postępu w sprawie budowy Szpitala Połu-
dniowego, którego powstanie było jedną z kluczowych obietnic, o na-
prawdę ogromnym dla mieszkańców znaczeniu, woła o pomstę do
nieba. Na realizację tego postulatu były dwie kadencje, zatem nie
można powiedzieć, że szpital nie powstał, gdyż zabrakło czasu, że
nie można było znaleźć odpowiedniej lokalizacji. W tej kwestii ra-
tusz zawiódł na całej linii i nie można tu mówić o jakimś „pechu”, czy
„niesprawiedliwości losu”. Jest to przede wszystkim prawdopodob-
nie brak autentycznej woli wybudowania szpitala, a następnie nie-
udolność i zamknięcie na racjonalne potrzeby mieszkańców. Reali-
zowanie ich oczekiwań powinno być celem nadrzędnym wobec
wszystkich innych, tym bardziej, że na południu Warszawy brak
szpitala jest ewidentny. Tymczasem pozostał tylko niesmak i słowa
rzucane na wiatr, i wygląda to tak, jakby sprawa powstania szpita-
la była tylko punktem w programie wyborczym, przepustką do wku-
pienia się w łaski wyborców, tylko po to, by zdobyć władzę. Miesz-
kańcy Ursynowa powinni mieć to na uwadze, gdy będą podejmowa-
li decyzję w sprawie referendum. Dlatego, że nie lubię być po pro-
stu „oszukiwany” idę 13 października na referendum w sprawie
odwołania Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz z funkcji prezydenta
miasta stołecznego Warszawy. Idę na to głosowanie, ponieważ Pa-
ni Prezydent nie dotrzymała obietnicy w kluczowej dla mieszkańców
Ursynowa i Warszawy sprawie i uważam, że nie można nad tym
przejść do porządku dziennego.

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

K l u b  r a d n y c h  „ N a s z  U r s y n ó w ”

Podobno będzie-
my mieli za parę lat połu-
dniową obwodnicę Warsza-
wy. Ciekawe, co na to miesz-
kańcy Łomianek i Janek, któ-
rzy zostali pozbawieni wylo-
tówek, odciążających ruch w
tych miejscowościach i na ra-
zie na otarcie łez niektórzy
dostaną tylko kładki nad
jezdnią. 

Korki na Gdańsk i Katowice też
będą dalej, i to tak pewnie gdzieś do
2030 r. Może niech obywatele tych
wszystkich miejscowości zorganizu-
ją referendum w sprawie odwołania
burmistrzów. Wtedy miałby Premier
zagwozdkę…

Ale spokojnie. Fakty są takie, że
wszystko to są słowa, które łatwo się
wypowiada, bo mało, kto sprawdzi,

co się za nimi kryje. To, co nam nie-
dawno obiecano, to ogłoszenie

przetargów za 3 miesiące, roz-
poczęcie robót w roku 2015

i ich zakończenie „już” w
2018 r., także w najlep-
szym przypadku poży-
jemy jeszcze bez ob-
wodnicy jakieś 5 lat, a
znając szczęście tego
rządu do przesuwania
terminów oddania do
użytku kolejnych in-
westycji – znacznie
dłużej. Ciekawe, kto
będzie jeszcze o tym
pamiętał powiedzmy

za rok. W przypadku
przegranego referen-

dum Premier strzeli tzw.
focha, obrazi się na nie-

wdzięcznych Warszawiaków
i zapomni o wszystkim. W

przypadku wygranego – obiek-
tywne trudności, kryzys, co to jak
trzeba to jest, a jak trzeba to znika…,
zawsze znajdą się powody, żeby wy-
cofać się z obietnic. Albo po prostu,
jak w tym roku, minister Rostowski
pomyli się na głupie kilkanaście mi-
liardów i w drugiej połowie roku nie
tylko nie będzie można wydawać,
ale trzeba będzie ciąć.

Na miejscu mieszkańców Łomia-
nek i Janek spałabym spokojnie, a
jako mieszkanka Ursynowa nie przy-
wiązuję do tego wielkiej wagi. Trak-
tuję je, jako dość prymitywną za-
grywkę propagandową na czas
przed referendum. Abstrahując, od
tzw. obietnic Premiera, których wia-
rygodność stała się w naszym kraj
wręcz przysłowiowa, w biznesie, a
grube miliardy, jakie wchodzą tu w
grę pokazują, że to przede wszystkim
biznes i to duży, a więc w biznesie li-

czy się to, co napisane, a nieopowie-
dziane. Akurat kilka dni przed dekla-
racją Premiera na posiedzeniu Rady
Dzielnicy Ursynów w tej sprawie to-
czyła się dyskusja. Zakończyła się
ona uchwałą wzywającą do podjęcia
niezbędnych działań mających na
celu kontynuowanie budowy ob-
wodnicy inwestycji niezwykle waż-
nej dla mieszkańców Ursynowa. Nie-
pokój radnych wzbudził fakt, że zo-
stała ona przeniesiona przez GDD-
KiA z „planowanych” na lata 2015-19
na „inwestycję w przygotowaniu”,
bo nie ma pieniędzy budżetowych
na realizację. Nie znalazła się jed-
nak również w wykazie przedsię-
wzięć finansowanych ze środków
unijnych do roku 2020. Mimo to,
dwa dni później Premier nagle pod-
czas konferencji z ministrem Nowa-
kiem obiecuje, że inwestycja na Ur-
synowie będzie realizowana. Czy za-
tem mieszkańcy Ursynowa mogą
spać spokojnie? No nie koniecznie.
Nam chodzi, raczej mówiąc brutal-
nie, o papier. Znając PR-owskie prio-
rytety tego rządu, można zadać py-
tanie, czy w ogóle konsultowano to
z GDDKiA, a jeśli tak, to, do którego
dokumentu, poza sprawozdaniem
z konferencji prasowej, to wpisano.
Dopóki nie ma takiego twardego do-
wodu na piśmie, dopóty nic się zmie-
nia. Doszło tylko „słowo honoru”
Premiera i Ministra, w które, nieste-
ty, mało, kto już wierzy. Niektórym
może to wystarczy, ale głębiej wnika-
jącym w te sprawy samorządowcom
– nie. Co zrobią mieszkańcy Janek i
Łomianek, jeśli jednak Premier do-
trzyma słowa? Mam nadzieję, że nie
przyjdą z kosami na Ursynów wszak,
kto daje i zabiera… 

E w a  C y g a ń s k a
R a d n a  K l u b u  N a s z  U r s y n ó w

Pani Prezydent, gdzie jest Szpital Południowy? 

Wszystko możliwe, kiedy nóż na gardle
Ja nie idę!

Referendum? Nie idę i
proszę wszystkich war-
szawian, którym zale-
ży, aby Hanna Gron-
kiewicz-Waltz nie zo-
stała odwołana, żeby
również pozostali w
domu i nie zechcieli
Jej bronić, idąc do

urn, bowiem w ten
sposób zwiększaliby ko-

nieczną do ważności re-
ferendum frekwencję.

Niech żaden głos zwolenni-
ka Pani Hanny nie zasili puli gło-

sów potrzebnych Jej przeciwnikom! 
Nie bierzcie udziału w politycznej hucpie PiS i burmistrza

Ursynowa. Ich warunek zwycięstwa, to frekwencja, więc
nasz logiczny, mądry wybór – to absencja! Miejcie świado-
mość, że idąc, pomagacie przeciwnikom, więc nie idźcie!
Nieuczestniczenie w referendum, to jedyny skuteczny spo-
sób, aby Pani Prezydent pozostała na swoim stanowisku,
a powinna pozostać, bo żaden prezydent, jak dotąd, tak
wiele dla naszego miasta nie zrobił! 

EEllżżbbiieettaa IIggrraass
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Jakiś anioł stróż poprawności wiary z Kartuz dostrzegł w gazetce informacyj-
nej sieci „Lidl” promocję serów francuskich w cenie 6 złotych i 66 groszy za opa-
kowanie (najlepiej podać cenę w groszach – 666). Kozie rogi i ta cena – toż to

szatan wcielony w nabiał! A kto to zrobił? Wydawca gazetki. O ile wiem, jeszcze ża-
den oszołom nie zaproponował hasła: „Nie kupujcie w Lidlu – to narzędzie szatana”!
Ale poczekajmy. Na razie „Lidl” się zaczął tłumaczyć – facetowi, od którego czuć z daleka schizofrenię.

Do tego momentu uśmiechałem się jedynie do swoich myśli o nieszczęśliwym człowieku, który dia-
belskie sztuczki spostrzega na każdym kroku. Jeden widzi niebo lub piekło, innego na każdym kroku prze-
śladuje sąsiad, a ten nieszczęśliwy człowiek widzi szatana. Norma, choć to nienormalne. Poprawność po-
lityczna nakazuje mi zapewne szanowanie ich poglądów na równi ze swoimi. Szkopuł zaczyna się w mo-
mencie stwierdzenia, że najczęściej są to ludzie z jednokierunkowo rozbudzoną wyobraźnią lub bez niej,
popularnie zwani wariatami. Kartuski obywatel, nie przynoszący chwały swemu miastu, ponoć stwier-
dził, że na co dzień nie zwraca uwagi na tego typu rzeczy, ale tym razem... Widzi trzy szóstki, nie reagu-
je, dodajmy do tego kozi łeb i... „nie, nie jestem fanatykiem religijnym, ale...”. A rozbudowaną historię znam
z Gazety Wyborczej i tu zaczyna się problem. Artykuł napisany w duchu „obiektywnej” poprawności po-
litycznej, poszerzony o wiedzę z portali katolickich sugeruje jedynie, że coś jest nie tak.

Owszem, jest bardzo nie tak, tyle że po co owijać w bawełnę? Mnie także nasunęły się na myśl
różne osoby i grupy ludzi, którym nie wystarczyłaby pomoc psychologa. Poczynając od sławetnej,

czytającej swe natchnione teksty z kartki umiesz-
czonej nad kamerą Elżbiety Gas, jej męża Bogu-
sława Gasa lub ich kompana Romualda Statkie-
wicza, poprzez moherowe towarzystwo, które w
obliczu śmierci szuka odkupienia za okres komu-
ny w kruchcie, a nie w sobie, a kończąc na roz-

pasanych pedofilach w sukienkach, strojących się nawet w szaty biskupie. 
Wyborcza odpytuje z pełną powagą Tyarę Elżbietę Gas, „świecką egzorcystkę”. Ludzie – czy już

naprawdę nie potrafimy odróżnić wariata, fanatyka, psychola, od człowieka psychicznie zrówno-
ważonego. Przecież te cwane prymitywy nazywające się egzorcystami, uzdrowicielami, czy wró-
żami odwracają role, a wy na to pozwalacie. Jak można poważnie podchodzić do „przesłań”, „ob-
jawień”, czy „wizji” osób, których stan psychiczny zdradzają już pierwsze ich słowa. Szczerze
współczuję dziennikarzowi trójmiejskiego wydania Gazety Wyborczej, który musiał poważnie roz-
mawiać z panią Gas. Chyba że potraktował to jak niezłą zabawę, ale skąd w takim razie artykuł bi-
jący obiektywizmem i fachowością po oczach.

Media z całą powagą podają suche fakty o księdzu Johnie Bashoborze z Ugandy, który na Stadio-
nie, nomen omen, Narodowym za jednym zamachem uzdrawiał kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Pisze
się o pośle Godsonie, który twierdził, że widział wskrzeszenie. Nieco późniaj, przyciśniety do mu-
ru dopowiedział, że widział, ale na filmie. Poprawność nie pozwala mi na wyrażenie swego zdania
o posłach PiS, modlących się w kaplicy sejmowej o... deszcz (czytali Karola Maya?). 

Kpina ze zdrowego rozsądku trwa w najlepsze, mimo że okres inkwizycji mamy ponoć za sobą. Postę-
puje inkwizycja rozumu. Wielka figura w kościele katolickim, generał zasłużony na polu walki z alkoho-
lem, który walił go w mordę, teraz wytoczył z góry przegraną wojnę szatanowi – nasłał na Gdańsk i oko-
lice trzech dodatkowych egzorcystów, bo tamci dwaj już nie dawali rady. Ja bym na jego miejscu pode-
słał dodatkowo wyspecjalizowanego wyganiacza diabłów do Kartuz, a nuż tam jest siedlisko Złego?

Jeśli można dyskutować na łamach prasy o broszurze egzorcysty Przemysława Sawy, opubliko-
wanej swego czasu w witrynie Diecezji Warszawsko-Praskiej Archidiecezji Warszawskiej, to ja po-
nownie, z trudem zachowując powagę, pytam: „Czy miast dyskutować z oszołomem (to eufemizm
– wiecie, poprawność), nie odesłać go – przynajmniej na początek do psychologa?”. Twierdzę, że
tak byłoby lepiej dla nas, a i być może dla samego egzorcysty, mimo że psychologów też uważam
za „skaleczonych psychicznie”. Jedno jest pewne – łatwo się ze sobą dogadają.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Diabelskie sztuczki

„Okres inkwizycji mamy
ponoć za sobą. Postępu-
je inkwizycja rozumu”

Wtę niedzielę, w oliwskim Pałacu Opatów Lech Wałęsa powiedział do
swoich gości: Mógłbym co rok obchodzić swe siedemdziesiąte urodzi-
ny. Dzisiaj wszyscy są mili dla mnie, jak nigdy. Gorzko to zabrzmia-

ło, choć tego dnia Wałęsa był w dobrym nastroju. Przed południem nagrodę
swego imienia nadaną Michaiłowi Chodorkowskiemu wręczył jego synowi Paw-
łowi. W parku oliwskim oczekiwała na Jubilata spora gromadka gdańszczan chcących Go pozdro-
wić. Goście też byli przyjemni.

Życzenia, dobre słowa, uśmiechy. W końcu byli tam ludzie, którzy chcieli być. Zaproszeni. Przy-
jaźni. Jego goście.

Rozumiem gorycz „Lecha”. 
Polki i Polacy nie mieli nadmiaru przywódców, którzy nie tylko osiągnęli to, co wydawało się nie-

osiągalne (stąd trauma rodziny pisowskiej – gdyby jej członkowie wiedzieli jak blisko była wolność,
i niepodległość, jak niewiele trzeba było by zachować własną godność w czasach słusznie zaprze-
szłych i sami się zaangażowali w przyspieszenie końca PRL nie byliby tak nieprzyjaźni tym, którzy,
jak Wałęsa zaryzykowali swoim zachowaniem ówczesnym i zaświadczyli, że wolność trzeba po pro-
stu brać), ale przeżyli swój sukces. Dzisiaj są kłopotem. Wyrzutem. I mają nadal jakieś swoje poglą-

dy. I można ich oglądać z bliska. Dotknąć.
Posłuchać.

Co za pech! A mogli przecież zginąć! Za
naszą wolność. A są. Jak kolec w stopie.

Jarek Kurski, fenomenalnie dobry brat
swego brata Jacka, też zdolnego, tyle że in-
aczej – powiedział tego jubileuszowego

dnia, w studio opiniotwórczej telewizji, odwołując się do Bismarcka, że jedząc parówki lepiej nie
widzieć jak je się robi. 

Trafnie powiedział. Lech Wałęsa nie zginął 13. grudnia 1981 roku. Ani wcześniej, na przykład w
marcu, w trakcie tzw. konfliktu bydgoskiego. Ani jeszcze wcześniej – na barykadzie Stoczni w Sierp-
niu. Lech Wałęsa nie zginął też, skurczybyk w maju 1988. Zamknął strajk bez porozumienia, ale i bez
zwycięstwa. I za chwilę, w sierpniu, znów przewodził, razem z Jackiem Merklem, kolejnym strajkom.
I nie od razu zwyciężył. Był spokojny. Był cierpliwy. Znał wartość czasu. A potem gadał z Kiszczakiem.

I wygadał niepodległość. 
Gdyby nie gadał a zginął, za naszą i waszą wolność, a po prostu i po ludzku – za nas, byłby dzi-

siaj ludu pisowego bohaterem. 
Szkopuł w tym – że nie byłoby pisowego ludu. Partyjnego kadrowca w Płocku Wojciecha Ja-

sińskiego w takim przypadku dzisiaj w sejmie by nie było. Sędziego Kryże, który skazywał Ko-
morowskiego za demonstrację niepodległościową jeszcze w 1988 roku też raczej w ministerstwie
sprawiedliwości u Lecha Kaczyńskiego by nie było. Syna równie usłużnego PRL sędziego. Mor-
dercy w todze sędziego w 1965 roku. Nie byłoby posłanki Sobeckiej – żony PRL-owskiego pod-
pułkownika. I wielu jakoś dziwacznie i śmiesznie im podobnych. Wałęsa, żywy, im to zabrał. Nik-
czemnik. Więc trzeba opluć, nasrać, oskarżyć. My bohatery! My przeciw Ruskiemu! My ginę-
liśmy w Smoleńsku! I wszędzie wcześniej. Na szczęście dobry Bóg nas reinkarnował. Żebyśmy
mogli dzisiaj, jakże pożytecznie dla Ojczyzny, pluć z sejmowej, a lepiej jeszcze z telewizyjnej try-
buny na Lecha.

Gorycz Wałęsy. Zastanówcie się, proszę nad tym. 
W RPA Nelson Mandela. W Ameryce Martin Luther King. W Wielkiej Brytanii Winston Churchill

(codzienna flaszka whisky). A u nas? Kto u nas? U nas, dla trzeciej części Polaków i Polek wielki pol-
ski wódz – Jarosław. I wierny przyboczny Antoni M. Gratulacje Pisowy Narodzie! Gratulacje.

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

Gratulacje

„Gdyby nie gadał a zginął,
za naszą i waszą wolność,
byłby dzisiaj ludu pisowego
bohaterem”

Piórem Derkacza

Jacek Chudzik (1944-2013)
sąsiad

Był bez wątpienia człowiekiem, który swoją osobowością wypełniał „obszar zabudowany” zwa-
ny Ursynowem. Mimo że mieszkał na głównej alei Ursynowa, to chadzał zazwyczaj bocznymi,
mniej reprezentacyjnymi drogami. Wcielał się w różne postacie nadając im nowe nazwiska, imio-
na. Te postacie były animatorami kultury, pisały, rysowały, ilustrowały książki, fotografowały,
wydawały gazety, a nawet grały utwory Chopina. A przecież pod każdą z tych postaci ukrywa-
ła się jedna osoba; Jacek Chudzik. J e r z y  D e r k a c z

Do inauguracji Roku Kulturalnego 2013/2014 na Ursynowie dołączyła również Pracownia Sztuki
Dziecka – Galeria Działań. 26 września TVP Warszawa w programie Echo Mazowsza pokazała spo-
sób pracy oraz efekty profesjonalnie prowadzonych zajęć z dziećmi i młodzieżą przez artystów pla-
styków Irenę Moraczewską i Katarzynę Derkacz-Gajewską. O swoich pracach w sposób ciekawy wy-
powiadali się również młodzi adepci sztuki. Nic dziwnego, że tak przygotowani i motywowani odno-
szą koleje sukcesy w konkursach plastycznych. Miło nam donieść, że w XVI Międzynarodowym Kon-
kursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Piękno Beskidów i Bieszczadów” jedną z głównych nagród
otrzymał Jeremi Morka lat 15. Gratulujemy sukcesów i czekamy na kolejne. Przecież mamy dopiero
początek Roku Kulturalnego 2013/2014.

Na reprodukcji grafika Jeremiego Morki -„Wypas owiec” wykonana techniką suchej igły.
F o t o  i  t e k s t  J J D

Inauguracja sukcesów
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EE-ppaappiieerroossyy ppoojjaawwiiłłyy ssiięę nniiee-
ddaawwnnoo nnaa nnaasszzyymm rryynnkkuu,, ii oodd
rraazzuu wwyywwoołłaałłyy dduużżee zzaammiieesszzaa-
nniiee.. PPrroosszzęę ppoowwiieeddzziieećć,, jjaakkaa jjeesstt
rróóżżnniiccaa ddllaa ppaallaacczzaa,, kkiieeddyy zzddeeccyy-
dduujjee ssiięę jjuużż nnaa wwyybbóórr wwaasszzeeggoo
pprroodduukkttuu.. 

Tak naprawdę e-papierosy są
już obecne od 2008, jednak wol-
no zdobywały zwolenników. Do-
piero teraz doświadczamy praw-
dziwego boomu na na e-palenie,
które zrobiło się szalenie modne
i pomocne w walce z nałogiem.
Zasadniczą kwestią dla każdego
palacza chcącego zerwać z nało-
giem w postaci tradycyjnych pa-
pierosów poprzez e-palenie jest

zakup dobrego e-papierosa oraz
oryginalnego, markowego liqu-
idu do niego. Szczególnie ważna
jest jakość liquidu, gdyż to wła-
śnie on jest inhalowany i bezpo-
średnio oddziałuje na organizm.
Firma FlavourArt oraz Ultrabio
daje nam gwarancję, że zbadała
dokładnie swe produkty i oferu-
je najwyższą, sprawdzoną jakość.
Co najważniejsze - Europejską ja-
kość, która jest restrykcyjnie kon-
trolowana, co jest podyktowane
raz przepisami, a dwa bardzo od-
powiedzialnym podejściem do
biznesu producentów. Docenili
już to e-palacze w wielu krajach
na świecie. Tak jak w przypadku
innych produktów, tak i przy e-p-
apierosach i liquidach, co tanie
to drogie. Niestety kupując tanie,
niemarkowe urządzenie i liquid,
można się zrazić, nie mieć satys-
fakcji z e-palenia i wrócić do tra-
dycyjnego palenia. Dlatego od
początku należy postawić na ja-
kość. Postawić na wysoką jakość
urządzenia, ale przede wszyst-
kim zbudować swą pewność i za-
ufanie do produktu którym na-
pełniasz swój e-papieros. Dlatego
warto wybrać produkty Euroli-
quid. Zarówno liquidy Euroliqu-
id, jak i najwyższej jakości sprzęt
i akcesoria są dostępne w reno-
mowanej sieci dystrybucyjnej
www.FreeSmoking.pl – warto
postawić na sprawdzonych sprze-
dawców. 

DDllaacczzeeggoo ppoowwiinnnniiśśmmyy wwyybbrraaćć
aakkuurraatt WWaasszząą mmaarrkkaa,, cczzyymm oonnaa
ssiięę rróóżżnnii oodd iinnnnyycchh??

Przede wszystkim nasze liqu-
idy są produkowane w Europie.
A to już bardzo wiele mówi o ja-
kości produktów. Odwiedziliśmy
obie fabryki naszych dostawców

(FlavourArt we Włoszech oraz
Ultrabio w Niemczech) i na wła-
sne oczy mogliśmy zobaczyć, jak
są produkowane liquidy, jakie
przechodzą kontrolę, jak wyglą-
da przestrzeganie procedur.
Włoski producent FlavourArt ma
wdrożony certyfikat ISO
9001:2008, co gwarantuje nam
że produkt powstaje w restryk-
cyjnie uregulowanych warun-
kach. Ultrabio posiada Certyfikat
TUV (Niemieckie Laboratorium
Analityczne) dla swoich produk-
tów, co także dowodzi wielkiej
dbałości o wysoką jakość pro-
duktów. Naprawdę nie jest bez
znaczenia, co wdychamy w trak-

cie e-palenia i lepiej wydać kilka
złotych więcej, ale być w posia-
daniu bezpiecznych i sprawdzo-
nych produktów. 

CCzzyy ww jjaakkiiśś ssppoossóóbb ssąą ppooddzziiee-
lloonnee ssmmaakkoowwoo,, ttoo zznnaacczzyy,, cczzyy
kkaażżddyy ccoośś zznnaajjddzziiee ddllaa ssiieebbiiee?? 

Z pewnością tak. Liquidy są
podzielone w ramach smaków
na: tytoniowe, owocowe, men-
tholowe. Każdy może znaleźć
smak odnoszący się do jego
upodobań. Zwykle osoby zaczy-
nające przygodę z e-paleniem
proszą o smak „papierosa”, a po-
tem odkrywają przygodę zwią-
zaną z wyborem różnych sma-
ków, od truskawkowego, przez
smak czarnej porzeczki, anana-
sa, a na zielonej herbacie koń-
cząc. Zapewniam, że każdy znaj-
dzie coś dla siebie, a podróż po
świecie aromatów może być fa-
scynująca. W dobrych sklepach
doradcy klienta pomogą dobrać
odpowiedni liquid oraz zasuge-
rują odpowiedni sprzęt, opowie-
dzą czym jest e-palenie, a nawet
zaoferują test. Tak się dzieje tyl-
ko w profesjonalnych punktach,
gdzie znakomita obsługa klien-
ta jest na pierwszym miejscu –
polecam sieć www.FreeSmo-
king.pl. 

CCzzyy ee-ppaappiieerroossyy uuzzaalleeżżnniiaajjąą??
TToo wwaażżnnee ppyyttaanniiee,, OObbyy nniiee ookkaa-
zzaałłoo ssiięę,, żżee zz jjeeddnneeggoo uuzzaalleeżżnniiee-
nniiaa ppaallaacczzee wwppaaddaajjąą ww ddrruuggii..

Najczęściej osobami które się-
gają po e-papierosa są osoby uza-
leżnione od tradycyjnych, bar-
dzo szkodliwych papierosów.
Chcą zerwać z nałogiem, ale po-
trzebują czegoś, co im da na-
miastkę palenia. Liquidy do na-
pełniania e-papierosów mogą

zawierać nikotynę, a jest to sub-
stancja uzależniająca, jednak
można ją w prosty sposób kon-
trolować. Po prostu wybierając
poziom nikotyny w płynie. Ten
poziom można zmniejszać, z
czasem pozbywając się nikotyny
z liquidu. Wtedy zostaje nam tyl-
ko przyjemność przysłowiowego
elektronicznego dymka, wolne-
go od brzydkiego zapachu i szko-
dliwych substancji. 

CCzzyy ee-ppaappiieerroossyy ww rrzzeecczzyywwii-
ssttoośśccii ppoommaaggaajjąą rrzzuucciićć ppaalleenniiee??

Oczywiście, i mam kilka przy-
kładów w mym najbliższym oto-
czeniu. Mój Tata był nałogowym

palaczem, od długich lat nie roz-
stawał się z paczką papierosów
(a nawet dwoma dziennie). Jed-
nak namówiłem go na spróbo-
wanie e-palenia. Był pewien
opór, jednak udało się go przeła-
mać i dziś nie rozstaje się z swo-
im e-papierosem, dzięki które-
mu na pewno jest zdrowszy, le-
piej się czuje, i sporo miesięcznie
oszczędza. E-papierosy poma-
gają w walce z nałogiem to pew-
ne, i to w sposób, który jest dla
palacza akceptowalny, nadal po-
zostaje dymek oraz rutyna za-
ciągania się. Można próbować
wielu aromatów, co także jest
pozytywem w walce z nałogiem. 

CCzzyy gglliikkooll pprrooppyylleennoowwyy,, zzaa-
wwaarrttyy ww ee-ppaappiieerroossaacchh jjeesstt sszzkkoo-
ddlliiwwyy ddllaa cczzłłoowwiieekkaa?? 

Wedle badań przeprowadzo-
nych przez FlavourArt – nie. Fir-
ma przeprowadziła cykl badań,
a najnowsze badania kliniczne,
potwierdzają że e-palenie nie ma
negatywnego wpływu na nasze
zdrowie, oczywiście zależy to od
producenta liquidu, jakim inha-
lujemy. Używając liquidów na-
szej firmy mamy pewność, że to
sprawdzony i dobry jakościowo
produkt. 

Firma FlavourArt przedsta-
wiała wyniki swych badań „Cle-
arStream Clinic” na wielu sym-
pozjach naukowych, by przeko-
nać świat naukowców, ale nie
tylko ich, że e-palenie to nic złe-
go, należy tylko zwracać uwagę
na dobór liquidów. W Europie
zachodniej było głośno na ten
temat w prasie i telewizji, nie-
stety u nas temat wciąż nie jest
rozpowszechniony i ludzie po-
sługują się zasłyszanymi pogło-
skami. Często bardzo mylnymi i

krzywdzącymi dla e-papierosów.
Każdego kto chce się więcej do-
wiedzieć na temat e-palenia za-
chęcam do odwiedzenia naszej
firmy w Piastowie, z chęcią wy-
jaśnimy i pokażemy na czym ten
„e-fenomen” polega, bądź do od-
wiedzenia jednego ze sklepów
stacjonarnych, czy stoisk sieci
www.FreeSmoking.pl 

EE-ppaappiieerroossyy eemmiittuujjąą „„ddyymm””..
CCzzyy jjeesstt oonn jjaakkiimmśś zzaaggrroożżeenniieemm
ddllaa nnaass ii ddllaa nnaajjbblliiżżsszzeeggoo oottoo-
cczzeenniiaa?? 

Technicznie, e-palenie to ina-
czej inhalowanie pary powsta-
łej w wyniku podgrzania liquidu

do temperatury ok. 150 do 190
stopni C, w urządzeniu zwanym
elektronicznym papierosem. Li-
quid jest mieszaniną glikolu pro-
pylenowego, gliceryny oraz sub-
stancji aromatycznych. Może też
zawierać nikotynę w różnym stę-
żeniu (ta informacja podana jest
na opakowaniu oraz na samym
produkcie. Uwaga!!! Nikotyna
jest substancją uzależniającą).
E-papieros składa się z trzech
elementów: baterii, będącej źró-
dłem zasilania urządzenia, ato-
mizera (on wytwarza parę) i
wkładu zawierającego liquid.
Kiedy się zaciągasz, bateria zasi-
la atomizer, który pobiera liquid
z wkładu i odparowuje go. Po-
wstała mgiełka do złudzenia
przypomina dym powstający
przy paleniu tradycyjnego pa-
pierosa. Pozwala to kontynu-
ować rytuał palenia, wciągać i
wypuszczać dym. Same wkłady
mają różne smaki, mogą, choć
nie muszą zawierać nikotynę.
Elektroniczny papieros stanowi
alternatywę dla niewątpliwie
szkodliwych papierosów trady-
cyjnych. Stosując e-palenie mo-
żemy świadomie pozbyć się nie-
zwykle negatywnego wpływu
związków chemicznych, nie
wdychać ponad 4 tysięcy szko-
dliwych substancji smolistych i
rakotwórczych, które zawiera
dym tytoniowy, powstały w pro-
cesie palenia tradycyjnego pa-
pierosa. E-palenie może zaspo-
koić nie tylko głód nikotynowy,
lecz także potrzebę trzymania
papierosa w ręku i odruch pale-
nia. Samo urządzenie, czyli e-p-
apieros może swym wyglądem i
rozmiarem przypominać trady-
cyjnego papierosa i to już jest
bezsprzecznie alternatywa dla

tradycyjnego palenia. Wybiera-
jąc e-palenie zamiast tradycyj-
nych papierosów zyskujesz świe-
ży oddech (w porównaniu z tra-
dycyjnym papierosem), unoszą-
cy się aromat oraz okazujesz tro-
skę nie tylko o swoje zdrowie,
ale również o zdrowie swoich
najbliższych. Możesz e-palić w
miejscach publicznych, w pracy,
w domu, nawet w samolocie – e-
palenie jest po prostu modne. 

SSkkąądd cczzeerrppaaćć iinnffoorrmmaaccjjee??
Wszelkich wyczerpujących in-

formacją mogą udzielić prze-
szkoleni sprzedawcy w specjali-
stycznych sklepach u punktach

sprzedaży sieci www.FreeSmo-
king.pl. W niektórych krajach e-
papierosy uznawane są za nie-
bezpieczne dla zdrowia, u nas
jeszcze nie ma takiego przesą-
du, choć słyszy się już że jeśli
chodzi o ich palenie w miejscach
publicznych będą ograniczenia.
Jak Panu się wydaje czy to bę-
dzie dobre, i co w tym jest, że
tak władze próbują ograniczyć
ich dostępu.

W świetle najnowszych badań
– e-papierosy nie są szkodliwe
dla zdrowia, i myślę że wkrótce
właśnie ten pogląd będzie do-
minujący wśród opinii publicz-
nej. Natomiast używanie e-papi-
erosa w przestrzeni publicznej
jest zgoła inną kwestią. Myślę że
nie jest problem, ani nie jest
uciążliwe e-palenie np. w pubie,
natomiast dmuchanie drugiej
osobie w twarz w autobusie bądź
tramwaju, już może zostać uzna-
ne na zachowanie niegrzeczne.
E-papieros nie emituje dymu, to
jest po prostu mgiełka, która za-
raz znika. Nie ma nieprzyjem-
nego zapachu. Temat e-palenia

staje się coraz bardziej popular-
ny, a to sprzyja chęciom regula-
cji. Mam nadzieje, i dołożymy
starań, by nie poszły one za da-
leko, paraliżując branżę. Zapew-
ne kwestią najważniejszą jest za-
dbanie by na rynku były tylko
bezpieczne dla użytkownika pro-
dukty używane do e-palenia, a
przede wszystkim markowe, naj-
lepszych producentów, spraw-
dzone liquidy do uzupełniania
wkładów. 

AA wwssppoommnniiaannee kkwweessttiiee
pprraawwnnee??

Chciałbym dodać, że w tej
chwili trwają prace w Parlamen-

cie Europejskim, mające na celu
uregulowanie tej kwestii, a w re-
zultacie powstanie specjalnej dy-
rektywy dotyczącej branży e-p-
apierosów. 

PPooddssuummuujjmmyy nnaa kkoonniieecc kkoo-
rrzzyyśśccii wwyynniikkaajjąąccee zz pprrzzeejjśścciiaa zzee
zzwwyykkłłyycchh ppaappiieerroossóóww nnaa ee-pp-
aappiieerroossaa..

Pozbywamy się wielu szkodli-
wych substancji, 

Pozbywamy się przykrego za-
pachu papierosów, 

Oszczędzamy ciężko zarobio-
ne pieniądze – e-palenie jest
znacznie tańsze. 

Zostawiamy sobie przyjem-
ność puszczenia dymka (
mgiełki ) i wyboru bardzo wie-
lu aromatów, które możemy
używać w zależności od chęci,
humoru itp. 

Pokazujemy rodzinie, znajo-
mym, że zależy nam na zdro-
wiu swoim i naszych bliskich,
gdyż nie narażamy ich na bier-
ne palenie. 

Z  P a w ł e m  J a c h o w i c z e m  
r o z m a w i a ł  J a n  K o ł o w a t y

PPaawweełł JJaacchhoowwiicczz 
DDyyrreekkttoorr hhaannddlloowwyy

SSppaacceeGGrroouupp
wwwwww..eeuurroolliiqquuiidd..ppll 

PPiiaassttóóww
AAlleejjaa KKrraakkoowwsskkaa 1166AA

TTeell..:: ++4488 2222 337788 2255 7755
KKoomm..:: ++4488 778833 330099 665522

E-papierosy ulżą palaczom
Wywiad z Pawłem Jachowiczem, dyrektorem SpaceGroup, dystrybutorem papierosów elektronicznych 
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Wysoka Izbo, Pani Marszałek, chciałbym odnieść się do bezprecedensowe-
go wystąpienia pani Kai Godek, pełnomocniczki Komitetu Inicjatywy Usta-
wodawczej „Stop Aborcji”, która bez umiaru szermuje dzisiaj terminem

„dzieci nienarodzone”. Nie mam zamiaru wchodzić z tą panią w słowny spór, jak zro-
bił to kolega poseł Armand Ryfiński, bo z doświadczenia wiem, że byłaby to robota
bez żadnej przyszłości. Osoby pokroju tej pani są bowiem impregnowane na argumenty z zewnątrz i
objawiają jedynie słuszną prawdę. Chcę usłyszeć definicję - jasną, prostą, zrozumiałą. Mam ponad prze-
ciętne zdolności do pisania, nieźle filozofuję, doskonale przyswajam wiedzę, natura wyposażyła mnie
w dosyć dużą wyobraźnię (napisałem dwa scenariusze filmowe, jeden został sfilmowany), ale ni w ząb
nie mogę pojąć terminu „dzieci nienarodzone”. Bo jeśli nie są narodzone, to po prostu nie ma ich na tym
świecie, więc jak można zabić kogoś, kogo nie ma? Nie ma w rejestrach urzędów stanu cywilnego, nie
można odnaleźć go za pomocą PESEL, czy innych centralnych kartotek. Ziemia też rodzi, ale czyż
można zżąć zboże, którego ziemia jeszcze nie narodziła? Dlatego uprzejmie proszę o zmianę nazew-
nictwa misji, z którą przybyła do Sejmu pani Godek, bo dotychczasowa nazwa jest bez sensu.

Zwrócę się teraz bezpośrednio do misjonarki. Walczy pani jak lwica o „dzieci nienarodzone” po-
suwając się w tej walce do obrażania osób, które prezentują odmienny światopogląd. Usiłuje pani
narzucić swój punkt widzenia większej części społeczeństwa, bo jednak w Polsce większość obywa-
teli opowiada się za dopuszczalnością aborcji w konkretnych przypadkach. Pani Godek zdecydo-
wała się urodzić dziecko z zespołem Downa i chwała jej za to. To wyłącznie jej sprawa i jej wybór.
Ale niegodziwością jest odbieranie prawa wyboru innym kobietom i zmuszanie je do ślepego na-
śladowania pani Godek. Co to jest? „Macie postępować dokładnie tak jak ja i wszyscy wyznawcy pro-
-life, bo inaczej jesteście morderczyniami?”. 

Pani żyje w średniowieczu, paniusiu, pani myli epo-
ki. Świat się zmienił i osiągnięciem naszych czasów jest
m. in. to, że po wielowiekowym niewolnictwie czło-
wiek wreszcie stał się wolny i ma prawo podejmowania
suwerennych decyzji w swoich sprawach osobistych
oraz bytowych. Nie musi już słuchać nakazów księży,
kłaniać się w pas ekonomowi, dawać wykorzystywać
pracodawcy, czytać i mówić tylko to, na co zezwala
władza. Zaraz po pani sejmowym wystąpieniu w serwi-

sach informacyjnych pokazywano wyjących z bólu ludzi dotkniętych chorobą nowotworową, któ-
rzy miesiącami czekają na chemioterapię, bo lecznice nie mają na ten cel pieniędzy. Przeważnie sta-
rych ludzi, ale los starców w tym kraju chyba paniusi niezbyt interesuje. Pokazuje się dzieci już NA-
RODZONE, które są bite, gwałcone, głodne, a nawet zabijane. Coraz częściej przez własnych rodzi-
ców. Kończę, bo moja irytacja może przerodzić się w gniew, a to byłoby nie na miejscu. Dziękuję.

Tak mniej więcej wyglądałoby moje wystąpienie, gdybym był posłem na Sejm. To, co stało się na
ostatniej sesji parlamentu jest objawem schorzenia, które degeneruje debatę publiczną w naszym
kraju. Kwestie światopoglądowe zdominowały merytoryczną dyskusję. Zupełnie utraciliśmy zdol-
ność osiągania politycznych kompromisów. Każda ze stron usiłuje narzucić przeciwnikom swój punkt
widzenia, ani kroku do tyłu. W związku z tym tak w parlamencie, jak i w studiach telewizyjnych do-
chodzi do żenujących i bezpłciowych pyskówek, podczas których interlokutorzy usiłują nawzajem
się przekrzyczeć. Efekt jest taki, że na sejmowej mównicy pojawia się paniusia z klapkami na oczach
nazywająca niezgadzających się z nią w kwestiach światopoglądowych posłów mordercami! To bar-
dzo zły znak i oby nie był to przedsmak tego, co swego czasu miało miejsce w USA. 

Dochodziło tam do ataków na kliniki aborcyjne lub personel medyczny dokonujący aborcji. Ruch
antyaborcyjny zaczął przybierać agresywne formy, a z biegiem czasu także kryminalne. Kliniki abor-
cyjne nie tylko pikietowano, ale podkładano bomby i ostrzeliwano. W maju 2009 r. ginekolog dr Geo-
rge Tiller służył podczas mszy w kościele luterańskim w Witchita (Kansas), kiedy aktywista antyabor-
cyjny Scott Roeder strzelił mu z bliska w głowę śmiertelnie raniąc doktora. Był to akt zemsty za „za-
bijanie nienarodzonych dzieci”. Wstrząśnięte społeczeństwo amerykańskie zażądało szybkiej rozpra-
wy z radykałami. Zabójca dr. Tillera został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o wa-
runkowe zwolnienie nie wcześniej niż po odsiedzeniu 50. lat kary. To znacznie wyhamowało krwio-
żercze zapędy antyaborcyjnych ultrasów. Pojawiają się za to w kwestii aborcji coraz bardziej kontro-
wersyjne wypowiedzi amerykańskich polityków. Republikański kongresmen Todd Akin powiedział w
telewizji, że „zgwałcona kobieta nie zachodzi w ciążę”. Ultrakonserwatywny kandydat Republikanów
do senatu Richard Mourdock stwierdził natomiast, iż to „Bóg zaplanował ciążę w wyniku gwałtu”. Po
fali krytyki obaj panowie przeprosili za swoje beznadziejne i jątrzące wypowiedzi. 

Polska to wolny kraj. Nie mam nic przeciwko prowadzeniu działalności służącej obronie życia czło-
wieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Ostatnia debata w Sejmie pokazała, że można przedsta-
wić swoje racje także na najwyższym szczeblu władzy, o ile zbierze się stosowną liczbę podpisów.
Pani Godek nie przedstawiła jednak swoich racji, to była agresja, dyktat i próba zdominowania więk-
szości przez mniejszość, a to bardzo mi się nie podoba.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Pomyliła pani epoki, paniusiu

„Ruch antyaborcyjny
zaczął przybierać
agresywne formy, a z
biegiem czasu także
kryminalne”

Sloty na rękawach

Pasażerowie często zarzucają nam, że na Lotnisku Chopina samoloty zbyt
rzadko są ustawiane przy rękawach. Czy rzeczywiście tak jest? Na lotni-
sku w Warszawie mamy do dyspozycji od 23 do 27 stanowisk dla samo-

lotów  wyposażonych w pomosty pasażerskie, popularnie nazywane „rękawami”,
które umożliwiają przechodzenie bezpośrednio z pokładu samolotu do budynku
terminala. Liczba nie jest jednoznaczna, ponieważ na kilku stanowiskach posto-
jowych można alternatywnie ustawiać jeden duży samolot lub dwa mniejsze.

Nie każdy jednak samolot może być dostawiony pod rękaw. Wynika to zarówno z konstrukcji
samych pomostów jak i z ograniczeń techniczno-eksploatacyjnymi samolotów. 

W maszynach takich jak ATR-72, czy Embraer 145 drzwi wejściowe umiejscowione są po pro-
stu zbyt nisko, by dało się do nich bezpiecznie dostawić rękaw. 

Udział procentowy statków powietrznych wykonujących rejsy pasażerskie, które nie mogą być ob-
sługiwane przez rękaw na Lotnisku Chopin wynosi obecnie około 25 proc. całego ruchu pasażerskie-
go. Ponadto około 17 proc. samolotów ustawianych na stanowiskach oddalonych (czyli tam, gdzie
pasażerów trzeba dowozić autobusem) należy do przewoźników, którzy nie chcą być obsługiwani przez
rękaw. Do tej grupy przewoźników należą: Ryanair, WizzAir, Enter Air, Bingo Airways i Air One.

Z rękawów korzysta natomiast około 70 proc. przylatujących i około 75 proc. odlatujących sa-
molotów spośród tych, które mogą i chcą być ustawiane przy  rękawach. 25-30 proc. pozostałych
operacji nie może być obsłużonych na rękawach albo z powodu ich niedostępności w danym mo-
mencie, albo z powodu niemożliwości obsłużenia samolotu na takim stanowisku przez służby ob-
sługi naziemnej (chodzi tu przede wszystkim o rotacje mieszane Schengen/NonSchengen, które

wymagają więcej czasu do obsłu-
gi i angażują większą liczbę sił i
środków).

Ponadto niedawno zamonto-
wane nowe pomosty pasażerskie
na stanowiskach od 1 do 7 umoż-
liwiają, po niewielkich modyfika-
cjach, obsługę samolotów (w tym
Bombardierów Q400 NextGen
zakupionych niedawno przez li-
nie lotnicze Eurolot), które nie
mogły być obsługiwane na wcze-
śniej wykorzystywanych ręka-
wach. Jednakże właściciele tych
samolotów w większości nie wy-
razili chęci korzystania z takiej
możliwości.

Oczywiście ciągle poszukujemy
możliwości wypełnienia wolnych
„slotów” na rękawach. Jednym z ta-
kich działań było przywrócenie w

ostatnim czasie obsługi przez pomost pasażerski tylko przylotów lub odlotów w rotacjach mieszanych.
Pozwala to, w ścisłej współpracy z przewoźnikiem, na minimalizację czasu obsługi pasażerów (również
transferowych), a także równomierne obciążenie przejść paszportowych i kontroli bezpieczeństwa. 

Przy okazji chciałbym również wyjaśnić inną sprawę. Mieszkańcy Ursynowa, żalą się na nocne
loty nad tą dzielnicą, których w tym roku we wrześniu jest rzeczywiście więcej niż w tym samym
czasie w ubiegłych latach. Rozumiem jaką stanowi to uciążliwość i przyjmuję do wiadomości nie-
zadowolenie mieszkańców. Od razu jednak wyjaśniam, że nie jest to żadna złośliwość, ani zła wo-
la ze strony lotniska. Powodem są przyczyny operacyjne.

Jedną z takich przyczyn są warunki atmosferyczne związane z silnym wiatrem wiejącym od stro-
ny zachodniej, co odnotowywaliśmy kilkukrotnie na początku września. Innym powodem jest ko-
nieczność malowania pasów na dłuższej drodze startowej lub oczyszczanie jej nawierzchni z gu-
my. Nadal trwają również prace przy budowie nowych dróg kołowania i płyt postojowych zloka-
lizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi startowej nr 3 - prowadzenie prac budowlanych w
tym obszarze wyklucza wykonywanie operacji lotniczych ze względu na bezpieczeństwo lotów. 

Te wszystkie przyczyny, które akurat zbiegły się w czasie we wrześniu rzeczywiście spowodowa-
ły nieco większy ruch nad Ursynowem. Przypomnę jednak, że Lotnisko Chopina dysponuje dwie-
ma drogami startowymi i zgodnie z prawem może przez całą dobę korzystać z nich obu. Oczywi-
ście staramy się ograniczać wykorzystywanie drogi skierowanej w kierunku Ursynowa, nie zawsze
jednak jest to możliwe. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość - pracy lotniska inaczej zorganizować
się nie da. Za wszelkie uciążliwości przepraszam. 

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

Ppłk w stanie spoczynku
Tomasz Kostuch ps.„Bry-
ła” mieszkał na Ursyno-
wie od początku powsta-
nia tej dzielnicy, aż do
końca swego życia , do
kwietnia 1992 roku. Lubił
spotykać się z dziećmi i
młodzieżą ursynowskich
szkół, a oni słuchali go z
ogromnym zainteresowa-
niem. 

Od córki i wnuczki Tomasza
Kostucha dostaliśmy książkę je-
go autorstwa „Podwójna pętla”.

Tomasz Kostuch ur. w 1916 r.
tuż przed wojną ukończył Szko-
łę Podchorążych Broni Pancernej
w Modlinie. Rozpoczął praktykę
oficerską w 12. batalionie czoł-
gów w Łucku i w sierpniu 1939
r został podporucznikiem broni
pancernej.

W kampanii wrześniowej 1939
r. pełnił funkcje zastępcy dowód-
cy plutonu czołgów w 21.  batalio-
nie czołgów lekkich R-35,  włą-
czonego do odwodu Naczelnego
Wodza. 17 września przekroczył
granicę rumuńską ,tam został in-
ternowany. Uciekł z obozu inter-
nowania w Baile-Govora i po po-
bycie w Bukareszcie, gdzie otrzy-
mał dokumenty na nazwisko To-
masz Dulębiak ,wyruszył przez
Zagrzeb i Split do Marsylii. Tam
dostał przydział do 10 zmotoryzo-
wanej Brygady Kawalerii Pancer-

nej gen. Maczka, z którą w czerw-
cu 1940 brał udział w kampanii
francuskiej. 

Dalsza droga do Szkocji wiodła
przez Algier, Oran, obóz dla inter-
nowanych w Mascara, obóz kon-
centracyjny Mecheria na połu-
dnie od Oranu oraz obozy Co-
lomb Bechar w Algierii i Erfoud
Tafillet na południu Maroka.Po
inwazji Aliantów  w listopadzie
1942 roku przedostał się do Casa-
blanki, a stamtąd do Gibraltaru.
5 grudnia przypłynął do portu w
Szkocji. Tu rozpoczął służbę w 1.
Pułku Pancernym XVI Brygady
Pancernej jako dowódca plutonu
czołgów.

Po trzech i pół miesiącach
podjął decyzję o przerzucie do
kraju.

„Bryła” tak opisuje szkolenie
cichociemnych: „Nie wolno na-
wiązywać żadnych kontaktów z
miejscową ludnością. Z budynku
wolno wychodzić, a raczej wy-
skakiwać tylko oknami z pierw-
szego piętra (parterowe były
zresztą zakratowane). Przez ota-
czające dom płoty trzeba było
obowiązkowo skakać. Przecho-
dzenie przez furtki kursantom
zabronione. A wreszcie: normal-
nym krokiem chodzi się wyłącz-
nie w pomieszczeniach. Na ze-
wnątrz zaś zawsze biegiem.

Pierwszy ranek. /.../ Bieg w
szyku zwartym, 5 km po kale-

dońskich wertepach. Zmiennym
tempem dyktowanym przez in-
struktora. Każdego dnia oprócz
porannego biegu czeka nas 9 go-
dzin zaprawy fizycznej. Cały ty-
dzień tylko gimnastyka, łamańce
na przyrządach, wspinanie się po
linach, rzuty granatem, wymyśl-
ne tory przeszkód itp. To samo w
następnym tygodniu, wszystko
biegiem. A tu mięśnie odmawia-
ją posłuszeństwa, serce podłazi
gdzieś pod gardło, płuca pracują
jak miechy. Nie mogę prawie nic
jeść, tylko pić i pić!”(…)

„Teraz czas na akademię ci-
chego zabijania. Musimy umieć

zabijać wroga po cichu. Ręką ,
nożem, obcasami. Naczelna za-
sada działać z zaskoczenia, bły-
skawicznie i niezawodnie. 

Po zakończeniu kursu „ko-
rzonkowego ” zostałem skiero-
wany na kurs spadochronowy w
Ringway pod Manchesterem.”
Tomasz Kostuch pisze, iż zawsze
przy skokach ze spadochronu to-
warzyszył mu lęk. Przy pierw-
szym skoku bał się niewiadome-
go, przy ostatnim zaś nocnym-
wypadku, który mógłby go wyeli-
minować z przerzutu do kraju.

Dalsze szkolenie cichociem-
nego obejmowało, miedzy inny-

mi: szkolenie minerskie, dywer-
syjne , na końcu szkolenia był
kurs odprawowy. Cichociemnym
został 23 września 1943 roku
składając przysięgę .Teraz już
tylko wyczekiwanie na lot do
Polski.

Przerzut do kraju odbył się na
pokładzie Dakoty w nocy 15/16
kwietnia 1944 roku w ramach
operacji „Wildhorn I -Most I” na
placówkę odbiorczą „Bąk” w
okolicach Bełżyc.

Jako Tomasz Dulębiak, ubra-
ny w sak palto w jodełkę i cykli-
stówkę rozpoczął życie w oku-
powanej Polsce.

Aklimatyzację przechodził w
Warszawie pod opieką „ciotki”
Jagi (Jadwigi Ciechomskiej).

Z początkiem maja 1943 roku
rozpoczął pracę instruktora w
referacie wyszkolenia broni pan-
cernej Komendy Obszaru AK
Warszawa. Ludzi szkolił do ostat-
nich dni przed wybuchem po-
wstania.

Kiedy Powstanie wybuchło,
był zaledwie 3 tygodnie po ślu-
bie z Zofią z Grzymskich.

Tego dnia wpadł do mieszka-
nia żony na Szustra -chciała ,by
zjadł obiad, miała nawet ciasto
,ale on po usłyszeniu pierwszych
strzałów pognał w okolice No-
wogrodzkiej, by uzyskać od „Me-
chanika”(mjr Stanisław Łętow-
ski) potwierdzenie wybuchu po-

wstania ,nikt bowiem wcześniej
nie dotarł do niego z żadną wia-
domością.

3 sierpnia w zgrupowaniu
Warszawa-Śródmieście Południe
objął dowództwo patrolu mio-
taczy ognia między innymi w
walkach pod Sejmem. Od 12
sierpnia pełnił funkcję adiutan-
ta dowódcy Podobwodu War-
szawa –Śródmieście-Południe
majora „Mechanika”, a 28 sierp-
nia został oficerem operacyjnym
odcinka „Sarna”, którym dowo-
dził mjr Narcyz Łopianowski.
Odcinek obejmował teren od ro-
gu ulic Marszałkowskiej i Alei
Jerozolimskich do Muzeum Na-
rodowego.

Po upadku powstania od 5
października 1945 roku przeby-
wał w niewoli niemieckiej w
obozach w Ożarowie, Sandbo-
stel i Lubece.

2 maja 1945 roku wyzwolo-
ny przez wojska brytyjskie.

Tomasz Kostuch zmarł 17
kwietnia 1992 roku w Warsza-
wie.

Odznaczony Virtuti Militari
5kl., dwukrotnie Krzyżem Wa-
lecznych, Złotym Krzyżem Za-
sługi, Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski.

F u n d a c j a  i m .  C i c h o c i e m n y c h
S p a d o c h r o n i a r z y  A r m i i  

K r a j o w e j

Tomasz Kostuch pseudonim „Bryła” – cichociemny z Ursynowa



1 5

Szczegółowy program znajduje się na stronie www.spotkaniaz-
piosenka.org i na facebooku: Festiwal Piosenki Retro

Gala Festiwalowa (Kolacja z Gwiazdami). 
Niepowtarzalna okazja spędzenia wieczoru w towarzystwie Ro-

dziny Foggów i Gwiazd Polskiej Piosenki. Gośćmi Honorowymi
będą: Olgierd Buczek, Ewa Kuklińska, Halina Kunicka, Zbigniew
Kurtycz, Bohdan Łazuka, Jerzy Połomski, Slawa Przybylska, Han-
na Rek, Rena Rolska, Irena Santor, Tadeusz Woźniakowski.

W programie: finał konkursu wokalnego, pokaz tanga, występ
kabaretu Gentlemen (Jacek Borkowski i Tomasz Stockinger), wy-
kwintna kolacja w zabytkowym wnętrzu Sali Ludwikowskiej Hote-
lu Polonia (al. Jerozolimskie 45). 

Rezerwacja stolików i sprzedaż biletów: biuro@oakgroup.pl lub
za pomocą portalu www.wspieramkulture.pl Informacje: tel.
664 366 690. Liczba miejsc ograniczona.

ppiiąątteekk- ssoobboottaa,, 44-55 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, ggooddzz.. 1199,, TTeeaattrr BBuuffffoo, ul. Konop-
nickiej 6, widowisko muzyczne Tyle miłości (szlagiery lat 20-30), 

nniieeddzziieellaa,, 66 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, ggooddzz.. 1144..3300,, ooggrróódd SSaasskkii, impreza
plenerowa (w ramach Pikniku Rodzinnego z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Ludzi Starszych), koncert piosenek retro, scenariusz i pro-
wadzenie: Wojciech Dąbrowski

niedziela, 6 października, godz.18, Kalinowe serce, al. Krasińskie-
go 25: premiera spektaklu Jak meteor –  o Zuli Pogorzelskiej

niedziela, 6 października, godz.18, Dom Sztuki, ul. Wiolinowa
14: XXXVII Spotkanie z cyklu W starym kinie, film archiwalny Za
winy niepopełnione (1938) i film dokumentalny Eugeniusz Bodo,
wprowadzenie: Stanisław Janicki

poniedziałek, 7 października, godz. 17, mała scena Teatru Żydow-
skiego, pl. Grzybowski 12/16 gościnny występ Teatru Hybrydy,
widowisko poetycko-muzyczne Monogram M. Miłość ci wszystko
wybaczy

wtorek, 8 października, godz. 17, kawiarnia Retrospekcja, ul. Bed-
narska 28/30: Retrowtorek, czyli spotkanie z piosenką retro, wspól-
ne śpiewanie piosenek (prowadzi: Wojciech Dąbrowski), gość spe-
cjalny: Igor Strojecki: O Elżbiecie Barszczewskiej w stulecie urodzin

czwartek, 10 października, godz. 18, Kluboteka Dojrzałego Czło-
wieka, Ursynów, ul. Lanciego 13/U9 W starych nutach babuni,
wspólne śpiewanie piosenek (prowadzenie: Wojciech Dąbrowski),
wystąpi Marta Szymanowska, laureatka III OFPR.

Tak nazwano koncert, który odbył
się w niedzielę w Domu Sztuki SMB
„Jary”. 

Koncertem tym został wznowiony – po prze-
rwie wakacyjnej – cykl „Tam, gdzie gra muzy-
ka”, adresowany głównie do dzieci i młodzie-
ży, łączący słuchanie dobrej muzyki z przeka-
zywaniem ciekawej wiedzy na jej temat czyli
przyjemne z pożytecznym.

„Irlandzkie pożegnanie lata”, choć trwało –
zgodnie z regułami tego cyklu – tylko godzinę,
zdążyło olśnić publiczność (która dopisała!)
bogactwem programu artystycznego. Stało się
tak dlatego, że na scenie występowały w tak
krótkim czasie aż trzy zespoły nawiązujące do
irlandzkich i szkockich tradycji muzycznych:
dwa taneczne – Inis An Rince i związana z Do-
mem Sztuki Reelandia oraz duet instrumental-
ny Ceili. Utwory w wykonaniu duetu brzmia-
ły zarazem melodyjnie i dynamicznie, zaś tań-
ce – także dzięki kostiumom tancerek – wy-

glądały niezwykle efektownie. Muzy-
ka i taniec przeplatały się z objaśnienia-
mi dotyczącymi kostiumów, instru-
mentów muzycznych, technik tańcze-
nia itp.

Warto podkreślić, że ten perfekcyjnie
przygotowany koncert miał jednocze-
śnie w sobie sporo młodzieńczego lu-
zu. I właśnie ta niewymuszona atmos-
fera sprawiła, że na słuchaczach zrobił
– jak sami mówili, gdy dobiegł końca –
wrażenie dobrej, przyjemnej zabawy.
Zapewne też zachęcił kolejnych rodzi-
ców do zapisywania swych pociech na
bezpłatne (finansowane – podobnie
jak koncerty z cyklu „Tam, gdzie gra
muzyka” ze środków Dzielnicy Ursy-
nów m.st. Warszawy) warsztaty tańca
irlandzkiego, prowadzone w Domu
Sztuki przez Reelandię.

b a

Irlandzkie pożegnanie lata

Trwa X Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Retro 

im. Mieczysława Fogga
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Aż trudno uwierzyć, że już
po raz szesnasty odbędzie
się ten słynny bieg na prze-
łaj. W tym roku także spo-
tykamy się pod Kopą Cwi-
la, start już w najbliższą
sobotę, 5 października
punktualnie o godzinie 12.

Jednym z największych atu-
tów imprezy jest fakt, że liczy się
przede wszystkim wspólna, do-
skonała zabawa. Każdy, uczest-
nik biegu, niezależnie od tego,
czy na mecie przybiegnie jako
pierwszy czy jako ostatni otrzy-
ma pamiątkowy upominek, nikt
nie wróci do domu z pustymi rę-
kami. A pamiętajmy, że co roku
sekretariat zawodów rejestruje
około tysiąca biegaczy z ursy-
nowskich szkół i przedszkoli! 

Przez cały bieg zawodnicy nie
konkurują jedynie o indywidual-
ne wyróżnienia, ale walczą też o

nagrody dla swoich szkół. Pla-
cówki, które wystawią najwięk-
szą liczbę zawodników, otrzy-
mają komplety piłek do gier
sportowych renomowanych
firm, które zasilą szkolne maga-
zynki. Warto więc zgłaszać
wszystkich chętnych.

Zakończenie zawodów spor-
towych, to jednak w żadnym wy-
padku nie koniec imprezy. Po
wysiłku przychodzi bowiem czas
na przyjemności, a tych przygo-
towaliśmy w tym roku co nie-
miara.

Ponadto, co roku wśród wi-
dzów pojawiają się znane twarze
ze świata sportu, co też przycią-
ga rzesze kibiców. Gościli już u
nas, między innymi, czterokrot-
ny mistrz olimpijski w chodzie
sportowym Robert Korzeniow-
ski, mistrz olimpijski w skoku
wzwyż Jacek Wszoła, sławna

tyczkarka Anna Rogowska, były
trener piłkarskiej reprezentacji
Polski Jerzy Engel, czy dwukrot-
ny mistrz olimpijski i przy tym
nasz sąsiad z Ursynowa Tomasz
Majewski.

Kto z różnych powodów jesz-
cze nigdy nie był na biegu Passy,
koniecznie powinien pojawić się
w tym roku. To nie tylko zawody
sportowe, ale również, a może
nawet przede wszystkim dosko-
nały piknik dla całych rodzin.
Trzymajmy kciuki jedynie za po-
godę, oby dopisała nam tak, jak
w zeszłym roku, kiedy to pano-
wała iście tropikalna aura. Nie-
zależnie jednak od wszystkiego,
widzimy się pod Kopą!

Impreza jest organizowana
przy współudziale środków fi-
nansowych Urzędu Dzielnicy Ur-
synów m.st. Warszawa.

( r e d . )

Yared Shegumo, Etiopczyk
z polskim paszportem,
wpadł pierwszy na metę
na Stadionie Narodowym.
Ursynów i Wilanów kibi-
cowały w niedzielę bardzo
gorąco.

Do biegu na dystansie 42 kilo-
metrów 195 metrów wystarto-
wały na praskim krańcu Mostu
Poniatowskiego 11 834 osoby,
a do mety na Stadionie Narodo-
wym dobiegło 8506 zawodni-
czek i zawodników. Uczestnicy
maratonu biegli przez Śródmie-
ście, Wisłostradę do Świątyni
opatrzności w Wilanowie, skąd
Arbuzową dotarli na Ursynów,
by dalej Puławską i Alejami
Ujazdowskimi powrócić do Alej
Jerozolimskich i kończyć zawo-
dy na Stadionie Narodowym,
który miał przy tej okazji zasu-
nięty dach.

Podobnie jak w roku ubiegłym
najgorętsza była ursynowska
Strefa Kibica przy alei KEN, gdzie
dopingowano burmistrza Piotra
Guziała, który w maratońskim
debiucie uzyskał 4:50:35. Ale
śmiało można powiedzieć, że za-
interesowanie maratonem było
w całym mieście bardzo duże.
Tłumy ludzi waliły na Stadion
Narodowy, gdzie spikerem był
nasz sąsiad z Ursynowa Przemy-
sław Babiarz, a na biorące udział
w maratonie cztery osoby z naj-
bliższej rodziny czekał znany ko-
mentator piłki nożnej Stefan
Szczepłek, również długoletni
ursynowianin. Dopingowany
przez uczniów Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy z ul. Dem-
bowskiego dyrektor Tomasz Gór-
ski zdołał ukończyć maraton, a
kolejna reprezentantka Ursyno-
wa Teresa Polak zajęła trzecie

miejsce w swojej kategorii wieko-
wej, chociaż dopiero debiutowa-
ła na tak długim dystansie. 

W Strefie kibicowania opra-
wę muzyczną dla maratończy-
ków tworzyli muzycy:

Im Rock Scena DK Imielin, We-
ronika Bieńkowska, Radosław
Duda, Dariusz Rączka oraz zespół
Johny Rockers w składzie: Janek
Halicki, Mateusz Halicki, Bole-
sław Adamiec. Nad wszystkimi
czuwała Małgorzata Wiercińska

Chociaż trasa maratonu wio-
dła przez reprezentacyjne rejony
miasta, udało się bez kłopotu
utrzymać płynność ruchu samo-
chodowego poprzez dobrze do-
brane objazdy. 

Dyrektor Maratonu Marek
Tronina może być też zadowolo-
ny ze sportowego poziomu.
Yared Shegumo, zawodnik war-
szawskiego AZS AWF, zwyciężył
w czasie 2:10:34 (rekord życio-
wy poprawiony o prawie dwie
minuty), a co ciekawe pokonał
całą gromadę renomowanych
biegaczy ze swej macierzystej
Etiopii i z Kenii.

Triumfatorka rywalizacji ko-
biet, Etiopka Goitetom Haftu Te-
shema ustanowiła rekord na tra-
sie warszawskiej - 2:29:32. Szó-
sta na mecie amerykańska
prawniczka Caroline Birbach-L-
eFrak, matka dwóch synów, ma-
jąca polskich przodków, ukoń-
czyła konkurencję wraz z mę-
żem, zbierając rzęsiste brawa.
Nie tylko za bardzo dobry wynik
2:53:53, lecz także za to, że
przywiozła do Warszawy okrą-
gły milion dolarów na potrzeby
polskiej lekkoatletyki. 

Warto dodać, że maraton na
wózkach (hand-bike’ach) wy-
grał wielki faworyt, mistrz
igrzysk paraolimpijskich Rafał
Wilk, a w maratonie na rol-
kach najlepsi byli równie sław-
na Aleksandra Goss i Wojciech
Baran.

P E T R O

RREEGGUULLAAMMIINN 
XXVVII eeddyyccjjii BBIIEEGGUU PPAASSSSYY 22001133

TTEERRMMIINN::  5 października 2013 r.
MMIIEEJJSSCCEE:: Kopa Cwila Park im. Romana Kozłowskiego
SSTTAARRTT::      godzina 12.00

DDYYSSTTAANNSSEE
I    kategoria – przedszkolaki 100 m,
II   kategoria – klasy 0-2 300 m,
III kategoria – klasy 3-4                                            600 m,
IV kategoria – klasy 5-6 800 m,
V  kategoria – gimnazjum 1000 m,
VI  kategoria
- grupa open (powyżej 16 lat):

kobiety 2500 m,
mężczyźni 5000 m,

Dziewczęta i chłopcy biegną oddzielnie w każdej kategorii.
Start do każdego biegu będzie następował sukcesywnie od I do VI kategorii.

ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIAA
– zbiorowe przedszkoli i szkół do dnia 3 października 2013 r. W lokalu Tygodnika Passa, ul. Lach-

mana 4, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-15.00 lub faxem (22) 648 44 00
– indywidualnie w dniu imprezy – sekretariat biegu w godzinach 9.30-11.00

UUWWAAGGAA:: listy powinny zawierać imię, nazwisko, rok urodzenia, numer przedszkola, szkoły.
W dnia 1 – 3 października nauczyciele mogą odebrać karty startowe w siedzibie Tygodnika Pas-

sa, w godzinach 10.00-15.00, to znacznie ułatwi przygotowania organizacyjne zawodów.

ZZAASSAADDYY RRYYWWAALLIIZZAACCJJII
Biegi dla uczniów rozgrywane będą w formie coubertinowskiej, a więc liczy się przede wszyst-

kim udział. Miejsce na mecie i czas pokonania trasy są najmniej ważne, natomiast każdy uczeń za
zakończenie biegu zdobywa dla barw swojej szkoły 1 punkt. Te szkoły, które będą miały ich naj-
więcej otrzymają nagrody w postaci zestawu piłek sportowych. Najlepsza szkoła otrzyma też Pu-
char Burmistrza Ursynowa.

IINNFFOORRMMAACCJJEE OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNEE
Organizator biegu zobowiązuje się do zapewnienia opieki medycznej oraz ubezpieczenia OC

uczestników biegu podczas trwania imprezy.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas biegu.
Wyniki szczegółowe zostaną opublikowane na łamach tygodnika PASSA oraz na stronie inter-

netowej www.passa.waw.pl.

OOSSOOBBYY DDOO KKOONNTTAAKKTTUU
Marek Kondej tel. 602-213-555, Grażyna Waszczyńska tel. 609-280-807 oraz redakcja Tygodni-

ka Passa tel/fax (22) 648 44 00.

XVI Ursynowski Bieg Przełajowy pod Kopą Cwila

Biegamy po Ursynowie

FOTO LECH KOWALSKI

Guział i milion dolarów w maratonie
FOTO LECH KOWALSKI
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Setna już edycja prestiżo-
wej gonitwy Wielka War-
szawska miała godną ju-
bileuszu oprawę. Na tor
przybyło około 15 tysięcy
widzów, liczba niespoty-
kana od wielu lat. Wyjazd
z toru po zakończeniu mi-
tyngu zajmował zmotory-
zowanym nie mniej niż
pół godziny. 

W serialu „Jan Serce” jeden z
bohaterów stwierdził, że w życiu
prawdziwego warszawiaka
ważne są tylko trzy daty: uro-
dzenia, Powstania Warszawskie-
go i... rozgrywania Wielkiej
Warszawskiej. Można z tym
stwierdzeniem polemizować, bo
gdzie na przykład w tym katalo-
gu ważności narodziny dzieci,
ale coś w tym jest. Derby są pró-
bą dzielności wyłącznie dla 3-
letnich folblutów, w Wielkiej
Warszawskiej startują także ko-
nie starszych roczników, więc
wygranie tej gonitwy jest znacz-
nie trudniejsze. Może dlatego
dla wielu znawców WW jest pod
kątem selekcji ważniejsza niż
Derby. W tym roku kroczący od
zwycięstwa do zwycięstwa 5-
letni ogier Camerun miał wspól-
nie z 4-letnim Lucky Peterem
zweryfikować umiejętności ry-
wali z rocznika derbowego, któ-
rych liderem był triumfator te-
gorocznego wyścigu o Błękitną
Wstęgę, gniady Patronus. 

Na Patronusie miał pojechać
Kieren Fallon, jeden z najlep-
szych dżokejów obecnych cza-
sów. Irlandczyk nie pojawił się
jednak w Warszawie, prawdo-
podobnie z powodu kontuzji
(nie jeździł w sobotę na Wy-
spach, mimo że był zapisany do
kilku ważnych gonitw). W tej
sytuacji trener Andrzej Walicki
zdecydował się zaproponować
dosiad młodemu, wyjątkowo
utalentowanemu Szczepanowi
Mazurowi, który w ekspreso-
wym tempie wywalczył tytuł
dżokeja, a w ubiegłym roku wy-
grał Derby na klaczy Natalie of
Budysin. Młody jeździec nie za-
wiódł zaufania starego mistrza
i wraz z Patronusem nie dał żad-
nych szans bardzo wymagają-
cej konkurencji zwyciężając w
imponującym stylu. Nieobec-
ność Fallona stworzyła Mazuro-
wi wyjątkową szansę do zapi-
sania na swoje konto pierwszej
Wielkiej Warszawskiej. Utalen-
towany młodzieniec nie zmar-
nował jej. Drugie miejsce wy-
walczyła wicederbistka Kunda-
lini, także ze stajni Andrzeja Wa-
lickiego. Dubletem w Wielkiej
Warszawskiej trener Walicki po-
twierdził swoją dominację na
torze w tym sezonie. Jest pra-
wie pewnym kandydatem do
miana Trenera Roku.

Tegoroczna Wielka Warszaw-
ska była dużym sukcesem orga-

nizacyjnym. Bez żadnej kokie-
terii należy przyznać, że służe-
wiecka ekipa Totalizatora Spor-
towego pod wodzą Włodzimie-
rza Bąkowskiego wykonała ka-
wał dobrej roboty. Znakomicie
spisała się młodzież z działu mar-
ketingu, bo zwabienie na impre-
zę nie cieszącą się specjalnym
zainteresowaniem mediów pra-
wie 15-tysięcznej widowni to du-
ża sztuka. Obroty końskiego to-
talizatora wielokrotnie przekro-
czyły służewiecką przeciętną,
wyliczono je łącznie na 515 tys.
zł. Pula porządków w gonitwie
Wielka Warszawska wyniosła aż
45.780 zł, a za jedną wygraną
“czwórkę” w tym wyścigu totali-
zator wypłacił 22.373 zł. Widzo-
wie najchętniej obstawiali grę
porządkową (łączna pula 146
tys.) oraz “góry” (zwycięski koń
w gonitwie) - 110 tys. Kwinta
nie została trafiona i pula w wy-
sokości 26.789 zł przechodzi na
sobotę 5 października. Staty-
stycznie rzecz ujmując, skumulo-
wana kwinta powiększa się w
kolejnym rozdaniu ponad dwu-
krotnie, należy się więc spodzie-
wać w sobotę w tym zakładzie
puli rzędu 50 tys. zł. 

Spośród wielu oficjeli przyby-
łych na mityng uwagę zwracał
Mr Sami Jassin Al Boenain, dy-
rektor zarządzający katarskiego
Jockey Clubu oraz prezydent
IFAHR (International Federation

of Arabian Horse Racing), naj-
ważniejszej na świecie organi-
zacji organizującej wyścigi koni
arabskich, m.in. rozgrywaną w
Paryżu gonitwę Qatar Prix Ara-
bian World Cup z pulą nagród
w tym roku 500 tys. euro! Katar-
ski dostojnik był zachwycony
Warszawą i służewieckim hipo-

dromem. - Sądziłem, że zobaczę
skromny lokalny tor, a tymcza-
sem zobaczyłem wspaniały hi-
podrom jaki trudno znaleźć
gdzie indziej na świecie, spotka-
łem uroczych ludzi mówiących
w obcych językach oraz duże
grono miłośników i znawców ko-
ni czystej krwi - powiedział w
prywatnej rozmowie. - Dziękuję
dyrektorowi Bąkowskiemu za
zaproszenie i deklaruję, że będę
dążył, aby już od przyszłego se-
zonu katarski Jockey Club znacz-
nie mocniej akcentował swoją
obecność na Służewcu. 

Należy przypomnieć, że Ka-
tarczycy sponsorują również go-
nitwę Łuk Triumfalny, najwyżej
dotowany (4 mln euro) wyścig
w Europie, więc zacieśnienie
współpracy z tak poważnym
partnerem daje Służewcowi
wielką szansę rozwoju i zyska-
nia prestiżu w wyścigowym
światku. Przedstawiciele TS po-
jechali do Paryża, gdzie omó-
wią z Katarczykami szczegóły
dotyczące zorganizowania w
przyszłym roku na Służewcu
Qatar Day, będą również uczest-
niczyć w poniedziałkowej sesji
IFAHR. Wreszcie obrano właści-
wy kierunek, jak idzie o rozwój
i przyszłość służewieckich to-
rów. Przykład Paryża pokazuje,
że partnerzy z Bliskiego Wscho-
du patronują nie tylko goni-

twom dla koni czystej krwi.
Przeznaczyli przecież kilka mi-
lionów euro na nagrody w Łuku
Triumfalnym, gonitwie dla fol-
blutów. Tor na Służewcu w ni-
czym nie ustępuje Longchamp
Racecource, więc jeśli ma się tak
mocnego partnera można mieć
nadzieję, że za kilka lat, po wy-
remontowaniu trybun, wyści-
gowej infrastruktury i urządze-
niu sztucznego oświetlenia, tak-
że do Warszawy zjedzie creme
de la creme europejskich koni
pełnej krwi angielskiej. 

Przykra niespodzianka cze-
kała warszawiaków złaknio-
nych widoku prezydent stolicy
Hanny Gronkiewicz-Waltz, któ-
ra z racji piastowania tego urzę-
du jest patronem Wielkiej War-
szawskiej. W ubiegłym roku pa-
ni prezydent solennie obiecy-
wała, że nie opuści jubileuszo-
wej gonitwy. Miała na tę oko-
liczność przygotować sobie spe-
cjalny strój na przedwojenną
modłę. Fani HGW musieli
obejść się smakiem, bowiem
Pierwsza Obywatelka Stolicy
zamiast na Służewiec pojecha-
ła do Gdańska czcić 70. urodzi-
ny Lecha Wałęsy. Jak widać, wy-
wiązywanie się ze składanych
obietnic nadal jest piętą achille-
sową pani prezydent. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

W Wielkiej Warszawskiej derbista Patronus nie dał rywalom najmniejszych szans

Mazur dozgonnie wdzięczny Fallonowi

Ważne wygrane SEMP-a
Ostatnia kolejka ligowa to w większości potyczka drużyn KS SEMP z zespołami z Piaseczna. Aż

czterokrotnie stawały naprzeciwko siebie obie ekipy. W trzech przypadkach lepsi okazali się zawod-
nicy z Ursynowa raz padł remis. Seniorzy KS SEMP w meczu z liderem UKMS Piaseczno pomimo
straty dwóch bramek, doprowadzili do wyrównania i w meczu na szczycie tabeli zremisowali
2:2. Wyjazdowe zwycięstwo zanotował rocznik 1999, który pokonał na wyjeździe 1:0 zawodników
z Piaseczna. Takim samym rezultatem zakończyła się konfrontacja młodszych kolegów z roczni-
ka 2000, którzy pokonali UMKS Piaseczno na ich terenie, dzięki czemu pozostają niepokonana dru-
żyną w lidze i z kompletem punktów prowadzą w tabeli. O miano lidera grupy walczyli chłopcy z
rocznika 2003, którzy pokonali UMKS Piaseczno 9:7 i zostali samotnym liderem. Drugi zespół te-
go rocznika pewnie pokonał Zaborowiankę Zaborów 6:3. Wygrane padły również łupem roczni-
ka 2002. Pierwszy zespół wygrał na wyjeździe z Przyszłością Włochy 4:1, natomiast drugi poko-
nał Rakovię 4:1. Porażką zakończyła się potyczka zespołu 2004 z Dragon Bielany 6:4. K L

Zostań mistrzem
Rekordzistka Polski w rzucie oszczepem Genowefa Patla zaprasza młodych adeptów lekkoatle-

tyki na zajęcia treningowe.
Szkolenie prowadzone jest na obiektach sportowych Ursynowa.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres Akademicki Klub Lekkoatletyczny Ursynów ul. Ciszew-

skiego 10 p. 101 /Obiekty sportowe SGGW/. 
Tel 604 201 797, akl@sggw.pl.

Siatkarska uczta w Arenie
W dniach 4-6 października w hali widowiskowo-sportowej Arena Ursynów odbędzie się Memoriał

Zdzisława Ambroziaka. Na trzy dni Ursynów zamieni się w siatkarską stolicę Polski. Kibice będą
mogli podziwiać grę sześciu drużyn, w tym grającej we włoskiej Serie A Sir Safety Perugia. 

– Dzielnica Ursynów już po raz siódmy wspiera Memoriał Zdzisława Ambroziaka. W sportowym
kalendarzu jest to dla nas najważniejsze wydarzenie sportowe roku. Jesteśmy dumni, że Memoriał
wypełnia po brzegi trybuny największej miejskiej hali sportowej – areny Ursynów oraz dostarcza
niezapomnianych przeżyć tysiącom widzów, a wśród nich młodzieży szkolnej, która mamy nadzieje,
że dzięki turniejowi zarazi się trwale entuzjazmem dla uprawiania siatkówki i kibicowania
gladiatorom tej dyscypliny – mówi burmistrz Piotr Guział o tegorocznej siatkarskiej imprezie. 

W tym roku w ursynowskiej hali zobaczymy: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Wkręt-Met AZS
Częstochowa, Carrad Czarni Radom, Lotos Trefl Gdańsk, AZS Politechnika Warszawska oraz
gości specjalnych z Włoch – Sir Safety Perugia.

Szermiercze sukcesy d’Artagnana
Klub Sportowy d’Artagnan-Ursynów rozpoczął nowy sezon dwoma znaczącymi sukcesami swo-

ich zawodniczek. 21.09.2023 r. w Ogólnopolskim Turnieju Młodzików we florecie, który odbył się
w Toruniu pierwsze miejsce zajęła Sylwia Lenard, podopieczna trenera Lecha Koziejowskiego. W
tydzień później 28.09.2013r. z Gdańska z Ogólnopolskiego Turnieju Floretowego „Kaszubska Je-
sień” ze srebrnym medalem wróciła Aleksandra paluch a z medalem brązowym – Natalia Gondek.
Obie zawodniczki trenują pod opieką trenera Waldemara Wróblewskiego. 

Zawodniczki i zawodnicy Klubu startowali z sukcesem także w Warszawskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży Juniorów Młodszych, gdzie Daria Przybylska, Edyta Misior i Edward Sucharda wywalczy-
li brązowe medale.

W najbliższym tygodniu - starty zawodników d’Artagnana w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików, więc trzymamy kciuki.

Rok 2013 jest dla Klubu rokiem jubileuszu 20-lecia działalności. Klub powstał w 1993 jako je-
den z pierwszych szkolnych klubów sportowych w Polsce. Od tego czasu działa nieprzerwanie w
środowisku Ursynowa, prowadzi treningi szermiercze, dopracował się wielu medali a jego zawod-
niczki i zawodnicy odnosili na przestrzeni 20 lat znaczące sukcesy na planszach Polski, Europy i
świata. 

Ostatnie sukcesy pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.
A n n a  W o j c i e c h o w i c z - S u s f a ł

SSzzcczzeeppaann MMaazzuurr nnaa zzwwyycciięęsskkiimm
PPaattrroonnuussiiee
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KREDYTY trudne, też prywatne,
668-308-435

LOMBARD - POŻYCZKI pod
zastaw, skup złota i srebra, 
al. KEN 97 lok.19, 
tel. 22 299-39-29, 531-501-301

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
bez BIK

668-441-668

AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 504-017-418

ANTYKI, monety, znaczki,
pocztówki, meble, obrazy,

srebro, 22 235-38-79, 
601-235-118

DREWNO opałowe i
kominkowe, 602-77-03-61

KOLEKCJONER kupi stare
książki, pocztówki, monety,
zegarki, 502-011-257

KUPIĘ płyty winylowe i CD -
dojazd, 609-155-327

1-2 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

3-4 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

31 m2 kwaterunek centrum na
większe, status obojętny, 
601-35-85-82

AUTO każde kupię, całe,
uszkodzone, prod. po 1998
r.,gotówka, 730-750-888

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

ANGIELSKI - efektywnie, 
502-371-607

ANGIELSKI, różne poziomy,
609-373-575

FIZYKA, MATEMATYKA, 
609-41-66-65

FORTEPIAN - lekcje dla dzieci,
506-446-854

FRANCUSKI, 880-321-787
FRANCUSKI, ROSYJSKI, 

608-058-494
HISZPAŃSKI, 507-087-609
HISZPAŃSKI, 603-97-40-04
KOMPUTER seniorom, 

22 219-50-00
AA MATEMATYKA, 

606-197-553
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, doswiadczona

nauczycielka gimnazjum i SP, 
693-329-929

MATEMATYKA, FIZYKA, 
22 649-40-27

MATEMATYKA,FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

NIEMIECKI, 607-204-097
POLSKI - liceum, gimnazjum,

duże doswiadczenie, 602-159-910
POLSKI, matura, doświadczona,

22 641-66-59, 507-52-96-01

DZIAŁKA budowlano-usługowa
przy trasie 722, tel. 602-77-03-61

GRUNT rolny 1,10 ha Prażmów,
602-77-03-61

GRUNT rolny 7 ha Prażmów,
602-77-03-61

SPRZEDAM dom nowy,
wykończony 305/1000 Zalesie
Dolne, 602-444-658

EMERYT sprawny z
samochodem szuka pracy, 
606-181-949

FIRMA sprzątająca przyjmie,
606-332-332

FIRMA zatrudni na pół etatu
gospodarzy domów. Mile widziani
sprawni renciści i emeryci, 
605-613-451

KARDIOLOGA do przychodni
lekarskiej, 22 651-70-75, 
605-440-831, 609-373-582

PRACE pomocniczo-
montażowe, Nadarzyńska 53,
Piaseczno, od pon.do piątku 
10.00-12.00

OPIEKA nad grobami,
tanio i solidnie, 
500-336-607

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

ANTENY, 603-375-875

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

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

DACHY papą, 725-229-079
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji,
kilkunastoletnie doświadczenie,
501-62-45-62

DOCIEPLANIE poddaszy -
solidnie, 501-624-562

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734

ELEKTRYK
501-236-987

ELEKTRYK - kuchnie, 
507-153-734

ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GŁADŹ bezpyłowo, panele,

malowanie, płyty k/g, ocieplenia,
885-397-821

HYDRAULIK, 22 644-31-29,
517-197-718

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

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, Pasaż

Ursynowski 9, 
tel. 22 644-26-05, 

601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374
LUSTRA w domu klienta 

602-27-17-18
MALARSKIE, tapetowanie, 

22 644-94-55, 607-775-259,
www.malarskieursynow.pl

MALOWANIE, szpachlowanie,
referencje, 722-920-650

AAA TELENAPRAWA, 
22 641-80-74

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

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

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

PRANIE dywanów, wykładzin,
tapicerek u klienta, 693-778-112

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

ROLETY, PLISY, ŻALUZJE,
VERTICALE, MOSKITIERY,
MARKIZY, 602-380-218, 
22 641-18-85

ROLETY, 602 27 17 18
STOLARKA, pełny zakres,

panele, 22 641-54-84, 
601-751-247

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki kuchenne, szafy
wnękowe na wymiar, 
22 641-34-38, 604-637-018

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

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

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

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

WIERCENIE, KARNISZE,
itp.608-303-530

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

ŻALUZJE, rolety 602-380-218,
22 641-18-85

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

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

DOM OPIEKI - Piaseczno, 
22 757-20-19

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

LEKARZ INTERNISTA - wizyty
domowe, 508-216-824

MASAŻYSTKA, odstresowujący
masaż całego ciała LomiLomi, 
695-873-000
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 
TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355 

NNiieeddzziieellaa,, 66 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1188..0000:: „W Starym Kinie ze Stani-
sławem Janickim” – wydanie
specjalne z okazji 70. rocznicy
śmierci Eugeniusza Bodo. W
programie film „Za winy niepo-
pełnione” (Polska 1938, reżyse-
ria i w jednej z głównych ról: Eu-
geniusz Bodo).

Słowo wstępne wygłosi histo-
ryk sztuki filmowej red. Stani-
sław Janicki. Wstęp wolny.*

Od 16 października, w środy i
piątki w godzinach 11.00-13.00,
Dom Sztuki zaprasza seniorów
na bezpłatne zajęcia z języka an-
gielskiego na poziomie podsta-
wowym.* 

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

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii: 

Klubu Seniora (ul. Pięciolinii
10, tel. 22 643 02 10)

Modelarni Lotniczej (ul. Służ-
by Polsce 1, tel. 22 643 12 82)

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

55..1100.. gg.. 1177 – Kabaret Czesuaf
z Poznania – trzykrotni laureaci
nagród na przeglądzie kabare-
towym PAKA – w najnowszym
programie „Nie w kij dmuchał”.
Bilety w cenie 20/25 zł – przyj-
mujemy telefoniczne rezerwa-
cje pod nr 855 35 17.

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

tteell//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

Galeria Ucznia DK Imielin

66 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((nniieeddzziieellaa))
ggooddzz.. 1177 – Otwarcie wystawy
Dorota Zamkowska - mieszkan-
ka Ursynowa tworzy w różnych
technikach: akryl, olej na płót-
nie, akwarela, batik a także ma-
luje na szkle i jedwabiu. Zapra-
szamy serdecznie. Wystawa bę-
dzie czynna do 10 listopada,
zwiedzanie od poniedziałku do
piątku 14-20.

1133 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((nniieeddzziieellaa))
ggooddzz.. 1199 – Z cyklu “Gwiazdy Pol-
skiego Kabaretu”: Kabaret Łow-
cy.B. Bezpłatne zaproszenia do
odbioru w DK Imielin od wtorku
8 października od godz. 18.

1188 ii 1199 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((ppiiąątteekk ii
ssoobboottaa)) ggooddzz.. 1177 –– 2211 – Warszta-
ty Rockowe iM Granie. Info: 504
703 087 Małgorzata Wiercińska.

KKlluubbootteekkaa DDoojjrrzzaałłeeggoo
CCzzłłoowwiieekkaa 

uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk.. 99
tteell..:: 888877 1133 1144 1144

CCzzwwaarrtteekk,, 1100..1100..22001133,, ggooddzz..
1177::0000 – Otwarcie wystawy: ma-
larstwo olejne Teodory Kurek pt.
,,Wieś ojców naszych’

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

88..1100 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu „Historia literatu-
ry w obrazach”,pt. „Obrazy z sa-
natorium pod Klepsydrą –
Schulz”.

1100..1100 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu „Wielkie odkrycia geo-
graficzne od antyku po XX wiek
i ich następstwa”, pt. „Epoka śre-
dniowiecza: Arabowie, Norma-
nowie…”.

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

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
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
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
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

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
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Jesienne zagadkiJesienne zagadki
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje EEmmiilliiaa BBaazzaarrnniikk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

Istnieją koncerty, na które
można pójść oraz takie, na
które wręcz koniecznie
trzeba iść. Do tych drugich
można zaliczyć sobotni
koncert obiecującej artyst-
ki z Radomia – Pati Cze. 

Koncert promujący nową pły-
tę „EGO” odbył się nie byle gdzie,
bo w Muzycznym Studio Polskie-
go Radia im. A. Osieckiej w War-
szawie. Dlaczego piszę o tym
muzycznym wydarzeniu? 

Niecodziennie na scenie wy-
stępuje 16 muzyków, którzy two-
rzą jedną, spójną całość. To nie
była jakaś tam gra przypadko-
wych ludzi. Muzycy rozumieli
się na scenie bez słów. Między
nimi dało się wyczuć dobrą at-
mosferę. Dało się zauważyć, że
łączy ich nie tylko wspólna gra
zaplanowanych wcześniej
dźwięków, ale coś więcej. Przy-
jaźń. To było naprawdę niesa-
mowite.

„Podobała mi się aranżacja na
tak szeroki zespół – mówi Bar-
tosz Stępień – w brzmieniu każ-
dy detal był dopracowany. Każ-
dy drobiazg był dobrze słyszalny,

co cieszyło ucho, nie mówiąc już
o wokalistce, która błyszczy.”

Pati Cze już pierwszymi
dźwiękami przeniosła słuchaczy
w swój świat. Niezwykle magicz-
ny, ale zarazem prawdziwy. Na
scenie artystka dźwiękami opo-
wiadała nam swoją historię. Hi-
storię pełną emocji. Zapatrzona
gdzieś w dal, rozmarzona, może
zakochana?

Można powiedzieć, że świat
Pati Cze jest bardzo poukłada-
ny. Instrumenty idealnie się do-
pełniały tworząc harmonię i
spokój. 

Na scenie Pati emanowała
skromnością, niewinnością, lecz
jednocześnie zmysłowością i
pewnością siebie. Wie co chce
przekazać słuchaczowi i robi to
subtelnie. Jak przyznaje artyst-
ka, są chwile, gdy chce się wie-
le powiedzieć, ale brakuje słów
i dźwięków. Myślę, że Pati ich
w sobotę nie zabrakło. Nieba-
nalne teksty sprawiały, że
uczestnicy byli wsłuchani nie
tylko w muzykę samą w sobie,
ale także w słowa. 

„Nie potrzeba słów, bo w każ-
dym Twoim geście miłość tkwi.
Tylko tyle chcę...”. 

Niesamowite efekty świetlne
wprowadzały dodatkowo w spo-
kojny nastrój. Spokojny nie ozna-
cza nudny. Artystka swoją histo-
rią całkowicie porwała słucha-
czy w świat niezwykle magiczny
i inny. Po prostu – w jej świat.
Świat Pati Cze.

M a g d a l e n a  Z w o l a k

Zgubiono aparat
20 września br. ok. godziny

19 pod Domem Kultury Sto-
kłosy zgubiono mały czerwo-
ny aparat fotograficzny w
etui. Aparat był własnością
Jacka Chudzika. Uczciwego
znalazcę prosimy o kontakt z
redakcją Passy, ul. Lachmana
4, tel 22 648 44 00.

Magiczny świat Pati Cze
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