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N ie chodzi o to, że świat stał
się o wiele gorszy, lecz o to,
że naświetlenie wydarzeń

stało się o wiele lepsze – to nader
trafna uwaga, poczyniona już do-
syć dawno przez angielskiego my-
śliciela    Gilberta Keitha Chester-
tona. Idąc tokiem jego rozumowa-
nia, można po prostu powiedzieć,
że z biegiem lat środki masowego
przekazu (jeśli mi wolno użyć tego
niemodnego terminu) zostały
znacznie udoskonalone. Wiemy
skądinąd, że pierwsi kronikarze
– z różnych względów – próbowa-
li faktyczne wydarzenia cokolwiek
przeinaczyć i w efekcie pozostawi-
li nam w spuściźnie zafałszowa-
nie dziejów. Dziś – w dobie Interne-
tu – fałszować o wiele trudniej i
nawet Kościołowi, który zawsze
potrafił ukrywać po mistrzowsku
niewygodne prawdy, już to się nie
udaje. Stąd kompromitujące
wpadki duchowieństwa rzymsko-
katolickiego w wielu krajach, po-
czynając od Stanów Zjednoczo-
nych i Irlandii, stąd ujawnienie
ogniska pedofilskiej zarazy w sa-
mym Watykanie i kłopoty papie-
ża Franciszka, który musiał na-
gle wyrzucić z roboty całe stado
chilijskich biskupów, żeby ratować
swój prestiż. No a swoistą reakcją
na światowe wieści prosto spod su-
tanny jest oczywiście bijący obec-
nie rekordy popularności film Woj-
ciecha Smarzowskiego pod tytu-

łem „Kler”, będący – zdaniem kon-
serwatywnych publicystów – ele-
mentem zorganizowanej nagon-
ki na Kościół. 

O czywiście, obraz nakreślony
w „Klerze” jest celowym
przerysowaniem. Bo nie

każdy ksiądz to chciwiec, pijak i pe-
dofil witający ministranta słowami
„Niech będzie pochylony”. Nie każ-
da zakonnica to jędza katująca
dzieci i handlująca nimi, jeśli się
zdarzy okazja. Trudno jednak za-
przeczyć, że tak podłe egzemplarze
ludzkie na pewno się za murami
kościelnymi trafiają, a w wielu wy-
padkach ich praktyki bywają lata-
mi tolerowane. I dopiero w ostat-
nim czasie – pod naciskiem opinii
publicznej, a przede wszystkim
mass mediów – Kościół musiał się
przyznać do wielu grzechów, nie
za bardzo kwapiąc się wszakże do
pokuty. O ile w USA szereg diecezji
zostało zmuszonych do wypłacenia
pokrzywdzonym odszkodowań,
które doprowadziły je nawet do
bankructwa, o tyle w Polsce daje
się żądaniom wynagrodzenia
krzywd zdecydowany odpór. A
przecież trudno nie zauważyć cho-
ciażby, że katecheci nauczający w
szkołach religii nie zostali najęci –
jak zwykli nauczyciele – w drodze
normalnego, „rynkowego”  nabo-
ru, ale przysłani, ba, niejako no-
minowani przez władze kościelne,
otrzymując od nich swego rodzaju
listy uwierzytelniające. I to Kościół
ponosi odpowiedzialność za ich nie-
godne zachowania, tak jak odpo-
wiada za poczynania swoich emi-
sariuszy na niwie duszpasterstwa.

C hesterton, który przeszedł
z anglikanizmu na katoli-
cyzm, potrafił trafnie za-

uważyć, że purytanin pragnie po-
jąć prawdę, natomiast katolik za-
dowala się jedynie tym, że prawda

istnieje i jakby przechodzi obok
niej. Tak właśnie przechodzili przez
długi czas luminarze naszego epi-
skopatu, których trzeba było w
końcu poprzez alarmy medialne i
artystyczne zmusić do przynajm-
niej częściowego powstrzymywa-
nia Zła we własnej korporacji za-
wodowej. Na pewno przydałby się
nam dzisiaj najbardziej znany bo-
hater literacki z kryminałów Che-
stertona – ojciec Brown, detektyw
w sutannie, który wyśledziłby prze-
stępstwa we własnym otoczeniu,
co zaślepionym ortodoksom wy-
trąciłoby z rąk argument, iż ktoś
chce z premedytacją atakować Ko-

ściół będąc jawnym wrogiem wia-
ry. Ale co tu gadać o atakowaniu
Kościoła, skoro diecezja warszaw-
sko-praska jakby sama ostrzega,
że księża mogą być niebezpieczni
dla dzieci i młodzieży, wydając in-
strukcję co do ochrony tych ostat-
nich przed złymi zachowaniami
tych pierwszych. Na miły Bóg! Czy
dopiero w oficjalnej instrukcji trze-
ba księdzu tłumaczyć, że nie nale-
ży częstować dziatwy papierosa-
mi i alkoholem albo środkami psy-
choaktywnymi? 

N o cóż, mamy obecnie na-
rastający bunt przeciwko
ogarnianiu mackami or-

ganizacyjnymi Kościoła niemal
każdej dziedziny życia, mamy za-
świadczający o nawrocie do Ciem-
nogrodu, coraz szerzej stosowany
proceder egzorcyzmów, od którego
już chyba tylko krok do palenia
czarownic na stosie albo ich topie-
nia. Widać więc najwyraźniej, że
Złego Ducha trzeba wypędzać
przede wszystkim z dodających so-
bie dostojeństwa mądrali, których
sam Jezus pierwszy by zganił, wi-
dząc, co czynią. 

P oprzez bezpośrednie zaan-
gażowanie w politykę stał
się dziś Kościół najsilniejszą

– bo najmajętniejszą i najbardziej

wpływową – partią w Polsce. Szko-
da tylko, że zamiast być kojarzony
z głoszeniem Dobrej Nowiny za-
czyna się kojarzyć z ujawnianiem
nowin złych. Całe szczęście, że nie
wszystkim księżom przewróciło się
w głowie i jest nadzieja, że prze-
staną bredzić ci dygnitarze, którzy
mieszają odrębne galaktyki pojęć,
porównując Ewangelię z Konsty-
tucją i próbując dowieść wyższo-
ści jednej nad drugą. Równie do-
brze mogliby wykazać wyższość
Świąt Wielkanocnych nad Świę-
tami Bożego Narodzenia. 

T ymczasem życie zmusza
nas do zmagania się z bie-
żącymi problemami tu i te-

raz, więc wracając z uduchowio-
nych obłoków na ziemię, rzekę
na koniec słów kilka o przejezd-
ności Warszawy. Jako rekordziści
Europy w liczbie aut na głowę
mieszkańca czynią sobie warsza-
wiacy wielką krzywdę, powodu-
jąc z dnia na dzień coraz więk-
sze korki, już nie tylko w godzi-
nach komunikacyjnego szczytu.
Można się domyślać, że już nie-
długo – wzorem Nowego Jorku –
wjazd prywatnych samochodów
z okolicznych miejscowości do sto-
licy zostanie przynajmniej w
określone dni zakazany. Bo roz-
szalałej deweloperki, błyskawicz-
nie zwiększającej pogłowie na
metr kwadratowy terenu od ręki
powstrzymać się nie da. I na razie
nic na to nie poradzą promujący
się we wszystkich dzielnicach pre-
tendenci do fotela prezydenta
przy placu Bankowym. Grzech
budofilii jest wciąż popełniany
bez jakiejkolwiek kary. Jakby za-
pomniano, że domy są dla ludzi,
a nie ludzie dla domów.

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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RYS. PETRO/AUGUST
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W poniedziałek, 1 października, na boisku Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul.
Mandarynki 1 odbył się finał zbiórki #PrzytulMisiów – maskotek, wspierających
dzieci, którym pomocy udzielać będą zespoły ratownictwa medycznego. 

Misie są niezastąpionym wsparciem psychologicznym, gdyż pozwalają dziecku choć na chwilę za-
pomnieć o cierpieniu, łagodzą ich ból oraz uraz psychiczny wywołany dramatycznym przeżyciem. Ma-
skotki podarowane przez mieszkańców Warszawy ofiarowane zostaną każdemu pokrzywdzonemu
w wypadku dziecku, które przewożone będą ambulansami Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” z Ursynowa.

Burmistrz Robert Kempa, Karolina Mioduszewska Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Spo-
łecznej i Pomocy Rodzinie oraz Karol Bielski Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie podziękowali serdecznie wszystkim, którzy przy-
łączyli się do akcji.

– Przez ponad miesiąc nasi mieszkańcy przynosili do urzędu misie w ramach akcji #PrzytulMiś. Mi-
sie trafią zgodnie z założeniami akcji do dzieci przewożonych ambulansami Dziękuję wszystkim któ-
rzy pomogli zebrać potrzebne maskotki – a dzięki zaangażowaniu ursynowian zebraliśmy ich ponad
1000 – mówi burmistrz Robert Kempa.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na Zielonym Ursynowie powstanie nowa pu-
bliczna przychodnia zdrowia. We wrześniu Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął uchwałę
o przeznaczeniu lokalu o powierzchni 164 m kw. na przychodnię przy ul. Samsonow-
skiej 1. W poniedziałek (1 października) została podpisana umowa nieodpłatnego ko-
rzystania z tego lokalu użytkowego, zawarta pomiędzy Dzielnicą Ursynów a SPZOZ
Warszawa-Ursynów. Otwarcie nowej placówki nastąpi na przełomie roku. 

– Mieszkańcy zgłosili potrzebę funkcjonowania w tym miejscu publicznej przychodni podczas na-
szych zeszłorocznych spotkań, właśnie jesteśmy w trakcie ich kolejnej tury. Pokazuje to, jak ważny jest
bezpośredni kontakt z mieszkańcami,. Sprawnie zareagowaliśmy na te informacje i przeznaczyli-
śmy lokal na publiczną placówkę zdrowia. To kolejna, po ul. Kłobuckiej, przychodnia na Zielonym
Ursynowie. Wkrótce wyremontowana zostanie przychodnia przy ul. Kajakowej. Dążymy też do po-
wstania punktu nocnej opieki medycznej na Zielonym Ursynowie – informuje burmistrz Robert
Kempa.

– Bardzo się cieszę z podpisanej dziś umowy. Dzięki współpracy Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz
SPZOZ Warszawa-Ursynów powstaje kolejna tak potrzebna publiczna placówka zdrowia. Pacjenci bę-
dą mogli tu skorzystać z usług podstawowej opieki zdrowotnej i gabinetu USG. Otwarcie lokalu na-
stąpi prawdopodobnie na przełomie roku – mówi zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

Wiecie jaki jest najwyższy
budynek na Ursynowie?
To wieżowiec mieszczący
„Galerię Ursynów”, znaj-
dujący się obok stacji me-
tra Natolin (AL. KEN 36),
który wznosi się na wyso-
kość 56 metrów.

Już w najbliższą niedzielę, 7
października, biegacze będą
mieli okazję bliżej zapoznać się
ze schodami tego obiektu. Start
biegu o godzinie 9.30. Do cyklu
imprez biegowych, organizowa-
nych i wspieranych przez Dziel-
nicę Ursynów, dołącza kolejna –
„1. Ursynowski Bieg Bez Win-
dy”. Ursynowscy biegacze są już
dobrze zaznajomieni z trasami
prowadzącymi po Alei Komisji
Edukacji Narodowej, Lesie Ka-
backim czy Torze Wyścigów
Konnych. Tym razem jednak cze-
ka ich zupełnie nowe doświad-
czenie – bieg po schodach przez
szesnaście pięter najwyższego
budynku dzielnicy. 

Bieg zostanie rozegrany w
czterech kategoriach – otwartej

kobiet, otwartej mężczyzn (trze-
ba mieć ukończone 18 lat) oraz
Masters (dla uczestników powy-
żej 40 lat) obu płci. Kolejni śmiał-
kowie do zmierzenia się ze scho-
dami startować będą co 15 se-
kund. Po zdobyciu wieżowca na
uczestników czekać będzie
wspólne śniadanie. Limit 100
miejsc został wyczerpany w cią-
gu kilku godzin od uruchomie-
nia zapisów – obecnie nie ma już
możliwości zapisania się na ten
niezwykły bieg.

“Choć nie jest to Empire State
Building, nasz ursynowski bieg
będzie wyjątkowy, bo niesie ze
sobą szczyptę realizmu. W koń-
cu każdemu może się zdarzyć, że
w drodze do metra przypomni
sobie o włączonym żelazku lub
gotującej się zupie. Wracamy pę-
dem do domu, a tam... nie dzia-
ła winda. Co wtedy? Trzeba bie-
giem dotrzeć na szczyt!” – mówi
z uśmiechem zastępca burmi-
strza Ursynowa, Antoni Pomia-
nowski.

W sobotę 29 września w
kościele Piotra i Pawła w
Pyrach odbył się Ursynow-
ski Festiwal Muzyki Chó-
ralnej. 

W trwajacym ponad dwie
godziny koncercie wystąpiło
sześć chórów: Ars Chori (dy-
rygent Zbyszek Tupczyński),

Chór Iuvenis (dyrygent Ja-
kub Kaczmarek), URSYNOVIA
CANTABILE (dyrygent K. Ko-
walska-Wojucka), Cantata
(dyrygent Barbara.Paszkie-
wicz ), Vox Cordis, (dyrygent
Krzysztof Łazutka), Cantate
Domino, (dyrygent Adrianna
Szmyt). 

Ursynowskie chóry oraz je-
den gość z Grodziska Mazo-
wieckiego, czyli Cantata, zapre-
zentowały szeroki repertuar  –
od utworów religijnych poprzez
patriotyczne po świeckie. Każ-
dy z chórów wykonał po cztery-
-pięć utworów. Wśród zapre-
zentowanych pieśni były po-
wszechnie znane, takie jak
„Marsz Mokotowa”, „Czego
chcesz od nas Panie”, „Rota” czy
„Modlitwa obozowa”, jak i kom-
pozycje współczesnych auto-
rów. Na organach zagrał Krzysz-
tof Łazutka. Na koniec wszyst-
kie chóry pod kierownictwem
Zbigniewa Tupczyńskiego
wspólnie zaśpiewały dwie pie-
śni. Były to „Modlitwa o pokój”
oraz „Gaude Mater Polonia”.
Koncert bardzo podobał się pu-
bliczności, która długo oklaski-
wała występ każdego z chórów.
Muzyka chóralna cieszy się na
Ursynowie wyjątkową popular-
nością. Często organizowane
koncerty gromadzą liczne au-
dytorium słuchaczy, a do chó-
rów przyłączają się coraz to no-
wi śpiewacy. 

Jak informują ursynowscy urzędnicy,
trwają intensywne prace przy Kopie Cwi-
la – wzdłuż istniejącej drogi rowerowej
powstaje chodnik o długości 400 me-
trów, a fragment istniejącej drogi rowe-
rowej (o długości ok. 300 m) zostanie
wyremontowany. 

Umowa na realizację robót budowlanych o war-
tości 248 500 złotych miała być zrealizowana do
10 grudnia 2018 r., jednak wykonawca deklaruje
wcześniejsze zakończenie prac. Realizacja inwe-
stycji jest wynikiem wybranego w głosowaniu
mieszkańców projektu z Budżetu Partycypacyjne-
go na 2017 r. pn.: „Park im. R. Kozłowskiego ścież-
ka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej”.

– Kopa Cwila od lat jest dla mieszkańców miej-
scem spotkań, zabawy i wypoczynku. Istniejąca
droga rowerowa, biegnąca przez park, cieszyła
się dużą popularnością nie tylko wśród rowerzy-
stów, ale także wśród spacerowiczów. W wyni-

ku realizowanej właśnie inwestycji piesi będą mieć
do dyspozycji własny chodnik, a istniejąca droga
rowerowa zostanie wyremontowana – informuje
burmistrz Ursynowa Robert Kempa. 

Finał zbiórki PrzytulMisiów

Publiczna przychodnia na Samsonowskiej

Urząd Dzielnicy Ursynów wydał Ursynowski
Informator Kulturalny na październik. W
publikacji można znaleźć szczegółowy
program wydarzeń na Ursynowie oraz
informacje o dystrybucji bezpłatnych kart
wstępu. Wersję elektroniczną publikacji
można pobrać ze strony internetowej
www.ursynow.pl. 

Papierową wersję informatora dostanie się zaś w
Urzędzie Dzielnicy Ursynów, spółdzielczych domach
kultury, oddziałach biblioteki publicznej oraz podczas
poszczególnych wydarzeń.

– Trudno przewidzieć jaką pogodę przyniesie nam
tegoroczna jesień. Wiemy natomiast, że propozycja
imprez kulturalnych na Ursynowie będzie ciekawa,
ambitna i inspirująca. Zapraszamy serdecznie na
koncerty, seanse teatralne i filmowe oraz wykłady –
czytamy na pierwszych stronach informatora.

Informator Kulturalny na październik

1. Ursynowski Bieg Bez Windy 

Ursynowskie chóry w rozkwicie!

Będzie nowa ścieżka przy Kopie Cwila

III Festiwal Ursynowskich 
Organizacji Pozarządowych 

Ursynowskie organizacje pozarządowe (NGO) zapraszają na swoje święto. W dniu 6 paździer-
nika w godz. 12.00-15.00 warto być w Parku Lasek Brzozowy na III Festiwalu Ursynowskich Or-
ganizacji Pozarządowych. Na mieszkańców Ursynowa czekają: zabawy dla dzieci i całych rodzin,
warsztaty plastyczne i kulinarne, konsultacje ze specjalistami, tajniki uśmiechu seniorów, zalety
hipoterapii, wystawy naszych całorocznych działań, propozycje dla wolontariuszy, festiwalowa lo-
teria, zdrowe jabłka i wiele innych atrakcji. W tym dniu w jednej przestrzeni będą Państwo mogli
porozmawiać z organizatorami spotkań, zajęć, warsztatów i innych działań realizowanych w na-
szej dzielnicy. W ramach wolontariatu będzie można zapoznać się z ofertami lub wybrać miej-
sce dla spożytkowania własnych talentów i odrobiny czasu. 
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Kolejne spotkanie pod na-
miotem burmistrza Ro-
berta Kempy odbyło się w
czwartek 27 września na
placyku obok Dzielnicowe-
go Ośrodka Kultury Ursy-
nów przy ul. Kajakowej.
Zielony Ursynów ma wiele
problemów, które w in-
nych częściach naszej
dzielnicy są mniej dokucz-
liwe lub w ogóle nie wystę-
pują. 

Problemy te wiążą się ze
specyfiką terenów – do
niedawna jeszcze pod-

miejskich, z niską zabudową, z
nie nadążającą za rozwojem in-
frastrukturą kanalizacyjną, wod-
ną, komunikacyjną, rekreacyj-
ną.  Jeszcze kilkadziesiąt lat te-
mu spokojne wsie Grabów, Lu-
dwinów, Jeziorki, Pyry dosyć
gwałtownie – przy okazji ursy-

nowskiego boomu budowlanego
– przeistoczyły się w  osiedla i
tereny włączone do dzielnicy Ur-
synów. Niestety, wraz z przypły-
wem nowych mieszkańców i
rozbudową, nie pojawiały się
równolegle inwestycje towarzy-
szące, co pogłębiało istniejące
wcześniej niedogodności.

Infrastrukturalne pięty
achillesowe Zielonego Ur-
synowa są, niestety, bar-

dzo liczne. To zadawnione nie-
dostatki inwestycyjne, z który-
mi nie mogą się uporać od lat
kolejne władze dzielnicy. Nic
więc dziwnego, że gdy tylko w
okolicy pojawi się jakiś przed-
stawiciel władz, a najlepiej bur-
mistrz, zarzucany jest pytania-
mi i postulatami. Co prawda, już
na początku spotkania jakiś
krewki mieszkaniec stwierdził,
że burmistrz Kempa “jest bezna-
dziejny i on doprowadzi do jego
odwołania”, jednak po odejściu
owego mieszkańca dalsza część
spotkania przebiegała już spo-
kojnie i merytorycznie.

– Przesiąkanie, wzbierające
wody gruntowe – to nasz ciągły
problem – rozpoczął pan Woj-
ciech. – Mieszkamy w rejonie
Gawota od strony Stawek. Tu
często przesiąka, ale jeszcze nie
zalało z góry. Ale jeśli chodzi o

wodę gruntową, to po dużych
intensywnych opadach potrafi
pojawić się ona w piwnicy. Od
góry się jeszcze nie przelało, ale
podczas ulew bardzo się boimy
– niepokoił się mieszkaniec. 

– Jak kupimy grunt przy Ga-
wota, to będziemy projektować
– obiecywał burmistrz Kempa.
–  Chciałbym, żeby to się udało
wspólnie z MPWiK, bo wtedy bę-
dzie dla nas taniej. Jeśli do wio-
sny przyszłego roku nie kupimy,
to obawiam się, że MPWiK pój-
dzie ze swoim projektem tak da-
leko, iż to my będziemy musieli
się do tego dostosować. A jak my
się dołożymy z kanalizacją bu-
rzową, to MPWiK – odtwarzając
nawierzchnię – będzie musiał
nam ją zrobić ze studzienkami –
wyjaśniał Kempa.

– A co z progami spowalniają-
cymi przy ul. Kujawiaka od wia-
duktu do ul. Ludwinowskiej, nie-
którzy tam jadą stówą, to jest
norma... – dopytywał mieszka-
niec. 

– Jeszcze ich nie ma? – dziwił
się Kempa i wyciągnął telefon. –
Panie Wojtku, dlaczego jeszcze
nie mamy progów na Kujawia-
ka? Mówiliście mi miesiąc temu,
że zostało zlecone – burmistrz
indagował urzędnika. – No tak ...
to myślę, że jak ich się pogoni, to

będzie w ciągu paru dni, jest za-
twierdzona organizacja przez
Biuro Polityki Mobilności, więc
byłem zdziwiony, że progółw
jeszcze nie ma –  po interwencji
tłumaczył Robert Kempa.

– Kto z ramienia ratusza koor-
dynuje remont drogi rowerowej?
Z jednej strony rozkopane, z dru-
giej rozkopane, ani przejechać
rowerem, ani przejść na piecho-
tę...  – złościł się inny mieszka-
niec. – To Zarząd Dróg Miejskich,
to nie my – odpowiadał bur-
mistrz. –  Dyrektor ZDM Łukasz
Puchalski obiecuje, że do końca
października będzie zrobione
wszystko. Oni muszą to zrobić
do końca października, bo to jest
realizacja w ramach zintegrowa-
nych inwestycji transportowych
i inaczej nie dostaną pieniędzy.
Niestety, utrudnienia są, ale to
wynika z bardzo szerokiego
frontu prac, żeby szybciej skoń-
czyć. Przebudowa ciągnie się od
“Dworca Południowego” aż do
granic miasta. Tak gigantycznej
liczby chodników nie zrobiliśmy
jako miasto od lat siedemdziesią-
tych – tłumaczył burmistrz Kem-
pa. 

– Teraz może ja – pan Jan
przecisnął się bliżej burmistrza.
– Chodzi mi o -plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla za-
chodniej części Ursynowa – rejo-
nu ul. Spornej. Plan został pod-
pisany przez panią prezydent,
ale uchylił go wojewoda. Co z
tym się dzieje?

– Wojewoda miał rację –
stwierdził burmistrz Kempa. –
Tak jak się z wojewodą nie zga-
dzam w wielu kwestiach, tak tym
razem się z nim zgadzam. My ja-
ko dzielnica protestowaliśmy
przeciwko temu planowi. Tam
jest chociażby zakaz budowania
szamb do czasu wybudowania
przewidzianej infrastruktury.
Zresztą, wojewoda nie uchylił ca-
łego projektu, ale tylko około
dwustu punktów tego planu
miejscowego. W tej chwili trwa-
ją działania proceduralne, ale nie
chciałbym wprowadzić pana w
błąd, nie mam obecnie pełnej
wiedzy – wyjaśniał Kempa.

U ruchomienie autobu-
su z ul. Krasnowol-
skiej, łączącego Zielo-

ny Ursynów z metrem Stokłosy,
wszyscy przyjęli z radością, ale
jak zwykle – nie ma róży bez kol-
ców. Pani Małgorzata mieszka
przy Poleczki i przystanek jest
tak pechowo usytuowany, że
wszystkie spaliny wpadają do jej
domu. Zaproponowała, żeby au-
tobus zamienić na elektryczny. 

– Generalnie miasto wymie-
nia sukcesywnie autobusy,
zwłaszcza te duże – wyjaśniał
burmistrz. – Zarząd Transportu
Miejskiego ogłosił już przetarg
na wybudowanie ponad dwu-
dziestu stacji, umożliwiających
doładowanie akumulatorów w
autobusach w ciągu dnia. To jest
kierunek, w którym teraz idzie-
my. Na razie ZTM wymienia au-
tobusy długie, ale krótkich –
elektrycznych i hybryd – oni jesz-
cze nie mają. A jeśli chodzi o lo-
kalizację przystanku obok Pani
domu, zrealizowaliśmy  to na
podstawie wytycznych Zarządu
Transportu Miejskiego. Projek-
tując rozwiązania, zwróciliśmy
się do ZTM, aby w oparciu o
możliwości techniczne, jak i na
podstawie przepisów określają-
cych odległości między przystan-
kami, wskazał lokalizację. I
mieszkańcy są generalnie zado-
woleni, że mają blisko do przy-
stanków. Natomiast autobusy
będą wymieniane sukcesywnie
w miarę starzenia się, choć to
proces rozłożony na lata – uspo-
kajał burmistrz. 

– Mamy gigantyczną prośbę,
ponieważ w naszej szkole jest
problem z panią pielęgniarką –
zaczęła pani Monika, przewod-
nicząca Rady Rodziców z SP
384. – Jest tylko dwa razy w ty-
godniu, ale coraz więcej małych
dzieci i przydałaby się ta pielę-
gniarka codziennie. Niestety, jest
problem z funduszami. Czy
mógłby pan dofinansować szko-
łę w tej sprawie? – Co do zasady
– tak – stwierdził burmistrz. –
Tylko diabeł tkwi zawsze w
szczegółach. Są konkretne prze-
pisy miasta mówiące, że liczba
dzieci przekłada się m. in. na
liczbę pielęgniarek. Gdy otrzy-
mam wystąpienie w tej sprawie
od dyrektora szkoły, wówczas
przeanalizuję, co będziemy mo-
gli zrobić w tej sprawie. Dyrektor

wystąpi o zmiany w arkuszu or-
ganizacyjnym szkoły i my na to
odpowiemy. Czekam na wystą-
pienie dyrektora – zapowiedział
Robert Kempa.

P roblemów z opieką me-
dyczną jest wiele, zresz-
tą jak i w wielu innych

rejonach Warszawy. Przychod-
nia w Grabowie przy ul. Samso-
nowskiej, prowadzona przez
prywatny podmiot, przestała
funkcjonować we wrześniu i we-
dług zapowiedzi burmistrza –
już jako Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej – roz-
pocznie działalność w grudniu.
Natomiast przychodnia przy Ka-
jakowej jest obecnie przebudo-
wywana.  Budynek jest podwyż-
szany, będą windy i inne wygod-
ne funkcjonalności. Remont ma
trwać do wiosny. – Gdyby pry-
watny podmiot przekazał obiekt
przy Samsonowskiej w terminie,
czyli w kwietniu, część pacjen-
tów mogłaby być tam przenie-
siona znacznie wcześniej –
stwierdził burmistrz.

Brak placów zabaw, bała-
gan w niektórych miej-
scach, mniejsze ulice

(np. Jemiołuszki) z dziurami nie-
widocznymi po deszczu, niedo-
statek obiektów rekreacyjnych,
opóźniające się podłączenia do
wodociągu, niepokój – czy za-
planowany obiekt sportowy bę-
dzie budowany przez nową wła-
dzę po wyborach, co z nowym
przedszkolem, nową szkołą – to
kwestie, które przewijały się
wśród postulatów mieszkańców.
No cóż, większość spraw zrodzi-
ły wcześniejsze zaniedbania albo
obiektywnie uwarunkowane
niemożności. Jednak tempo róż-
nych inwestycji na Zielonym Ur-
synowie wyraźnie rośnie. Jeśli
tylko nowe władze po wyborach
będą rozwijać istniejący trend
rozwojowy, opóźnienia infra-
strukturalne tego pięknego za-
kątka Ursynowa powinny się ra-
dykalnie zmniejszyć.

Następne i ostatnie już
spotkanie pod “jesien-
nym namiotem burmi-

strza” w najbliższy czwartek 4
października przy stacji metra
Ursynów w godz. 16 - 18.

Jesienny namiot burmistrza Roberta Kempy

Problemy Zielonego Ursynowa wiecznie żywe

We wtorek, 2 października, w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów odbyło się spotkanie
dotyczące bezpieczeństwa w  ruchu dro-
gowym w ramach akcji „Senior na dro-
dze. Jestem świadomy - będę bezpieczny”. 

Dla seniorów przygotowano filmy oraz porady
dotyczące bezpiecznych zachowań w ruchu dro-
gowym. Ci, którzy zdecydowali się na przyjazd ro-
werem, mogli liczyć na bezpłatny przegląd jedno-
śladu oraz doposażenie w światła i odblaski. 

– Dużo robimy, aby na Ursynowie zwiększyć
poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu. Wie-
lokrotnie podkreślałem, że uzupełnieniem inwe-
stycji jest szeroko rozumiana edukacja. W lutym
zrealizowaliśmy w szkołach cykl spotkań i pre-
zentacji „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”,
skierowanych do uczniów klas pierwszych wszyst-
kich ursynowskich szkół podstawowych. Celem

spotkań było zarówno skuteczne uczenie dzieci
bezpiecznych zachowań na drodze, jak i zwróce-
nie uwagi osób dorosłych, opiekujących się dzieć-
mi, na tę niezwykle ważną tematykę. Wiosną zre-
alizowano również program dotyczący bezpiecz-
nego poruszania się rowerem – skierowany do
uczniów klas czwartych, który kończył się możli-
wością przystąpienia do egzaminu na kartę ro-
werową. Z tego programu skorzystało blisko 2000
uczniów.  Środowe spotkanie,  tym razem przezna-
czone dla seniorów, miało ten sam cel  – zwiększe-
nie bezpieczeństwa w tej grupie wiekowej. 

– Zaprosiliśmy pieszych i rowerzystów 60+ na
spotkanie z policjantami i ekspertami ruchu drogo-
wego. Dziękuję za tak liczny udział w spotkaniu i
mam nadzieję, że zdobyta wiedza pozwoli uczestni-
kom spotkania uniknąć niebezpiecznych sytuacji na
drodze – mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa. 

Przez edukację do bezpieczeństwa

Wybierz swojego sąsiada!
Do wyborów samorządo-
wych pozostało już nie-
spełna kilkanaście dni. 

Dokładnie 21 października, w
niedzielę, udamy się do obwodo-
wych komisji wyborczych i doko-
namy aż czterech decyzji – wy-
bierzemy swoich przedstawicie-
li do Rady Dzielnicy Ursynów,
Rady Miasta, Sejmiku Woje-
wódzkiego oraz wskażemy naj-
lepszego kandydata na prezy-
denta Warszawy.

Przyjrzyjmy się bliżej tej
pierwszej, najbliższej nam struk-
turze. Rada Dzielnicy na Ursy-
nowie składa się z 25 radnych,
wybieranych w pięciu okręgach
wyborczych, na które jest po-
dzielona nasza dzielnica. W każ-
dym obszarze wyłaniamy zatem
po pięć osób, które – teoretycznie
– najbardziej zasłużyły się lokal-
nej społeczności. Ale czemu tyl-
ko teoretycznie?

W przypadku wielkich partii
politycznych ten system się nie
sprawdza. Ich wynik z wyborów
parlamentarnych, zbudowany na
rozpoznawalności w ogólnopol-
skich mediach i tematach z wiel-
kiej polityki, niekoniecznie prze-
kłada się na wynik w wyborach
samorządowych. Sprawia to, że
twarze startujące z „biorących”
miejsc na partyjnych listach nie

są wcale znane mieszkańcom z
działania. Tylko i wyłącznie decy-
zja władz partii sprawia często,
że są oni wybierani do rad. 

Kolejnym argumentem, dla-
czego w wyborach samorządo-
wych warto jest poprzeć lokalny
komitet, jest fakt, że partie poli-
tyczne w strukturach samorzą-
dowych umieszczają osoby, które
- w odróżnieniu od społeczników
– pracowały na rzecz partii, a nie-
koniecznie swojego najbliższego
otoczenia. Z kolei specyfika ko-
mitetów działających oddolnie
wymusza na nich budowanie
swojego wizerunku wraz z roz-
wiązywaniem kolejnych proble-
mów i spraw dla mieszkańców.

Opisany wyżej klucz doboru
kandydatów powoduje występo-
waniu wielu niepożądanych zja-
wisk w samorządzie. Tak oto, czę-
sto do rad dzielnicowych trafiają
osoby zamieszkałe zupełnie gdzie
indziej. W następstwie, radni nie
głosują według własnego przekona-
nia, a ich osądy nie są oparte na
merytorycznej wiedzy o regionie, o
którym mają przecież decydować.

Dnia 21 października zdecy-
dowanie warto jest wybrać te
osoby, które nie pojawiły się zni-
kąd przed samymi wyborami po
to, by regularną pracę na rzecz
ursynowian zastąpić dobrą stra-
tegią marketingową. Zachęcam
osobiście do tego, aby w nad-
chodzących wyborach samorzą-
dowych postawić na lokalne,
skuteczne działanie!

B a r t o s z  Z a w a d z k i
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Kłobucka odzyskana dla Ursynowa

PPAASSSSAA:: PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,, oossttaattnniiee
llaattaa ttoo pprraawwddzziiwwaa mmeettaammoorrffoozzaa WWyy-
cczzóółłeekk?? 

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Na dawnych tere-
nach przemysłowych dynamicznie roz-
wijają się osiedla mieszkaniowe. Nowe
bloki budują tam zarówno deweloperzy,
jak i Urząd Dzielnicy Ursynów. Obecnie
w sześciu budynkach  na osiedlu komu-
nalnym  przy ul. Kłobuckiej 14 -18D znaj-
duje się 187 lokali mieszkalnych oraz 6
lokali użytkowych. Od początku kaden-
cji chcieliśmy, aby Kłobucka stała się mo-
delowym osiedlem na mapie Ursynowa.
W latach 2015 – 2018 miejsce to nabie-
rało i nadal nabiera osobliwego charak-
teru, opierającego się w znacznej mierze
na wzmacnianiu relacji międzysąsiedz-
kich, budowaniu społeczności lokalnej
oraz rozwijaniu usług publicznych, któ-
re aktualnie są bądź w niedługim czasie
będą na „wyciągnięcie ręki” okolicznych
mieszkańców. Jednym słowem, odzy-
skaliśmy Kłobucką dla Ursynowa.

CCoo zzaatteemm wwyyddaarrzzyyłłoo ssiięę nnaa KKłłoobbuucc-
kkiieejj ww cciiąągguu oossttaattnniicchh llaatt??

W październiku 2016 r. działalność
rozpoczęło „Ognisko Ursynów”, czyli
placówka wsparcia dziennego. Celem
istnienia „Ogniska” jest integracja ro-

dzin poprzez działania animacyjne pe-
dagogów prowadzących zajęcia i wspól-
ną zabawę dzieci i rodziców, wzrost
rozwoju społecznego dzieci oraz pod-
niesienie kompetencji wychowawczych
rodziców. W tym miejscu również odby-
wają się zajęcia dla najmłodszych, jak
również dla starszej młodzieży w za-
kresie pomocy w nauce, wspomaganiu
lub eliminowaniu trudności szkolnych,
budowaniu dobrych wzorców oraz re-
lacji w grupie rówieśniczej, a także po-
zytywnego oddziaływania na otacza-
jące środowisko lokalne.  Warto podkre-
ślić, iż na terenie osiedla funkcjonują
dwa lokale chronione dla osób niepeł-
nosprawnych. Utworzyliśmy także Miej-
sce Aktywności Lokalnej. MAL „Kłobuc-
ka 14” wpisuje się w najbliższe środowi-
sko. To tutaj dzieci, młodzież jak rów-
nież dorośli mają możliwość aktywne-
go, twórczego spędzania wolnego cza-
su, poszerzania swojej wiedzy, rozwija-
nia hobby czy nawiązywania pozytyw-
nych relacji. MAL doskonale zintegro-
wał się z sąsiedztwem – świadczą o tym
choćby jego pierwsze urodziny, które
celebrowaliśmy przed dwoma tygo-
dniami. Liczba świętujących wspólnie
sąsiadów była naprawdę imponująca.  

ZZddaajjee ssiięę,, żżee OOggnniisskkoo ttoo jjeesszzcczzee nniiee
wwsszzyyssttkkoo......

Zgadza się, z „Ogniskiem Ursynów”
sąsiadują  dwa oddziały biblioteki – w
tym Spokoteka, czyli oddział przeznaczo-
ny wyłącznie dla młodzieży. Obydwie
filie biblioteki słyną z najmniejszych w
naszej dzielnicy kolejek do nowości książ-
kowych, dlatego są często odwiedzane
także przez mieszkańców innych części
Ursynowa. Z kolei od czerwca na parte-
rze budynku przy ul. Kłobuckiej 14 funk-
cjonuje  publiczna przychodnia zdrowia,
świadcząca usługi medyczne w zakre-
sie podstawowej opieki zdrowotnej dla
dzieci i dorosłych – w tym ginekologii
oraz urologii. W przychodni jest także ga-
binet USG oraz punkt pobrań. Zdecydo-
waliśmy się na przekazanie tego lokalu
do SPZOZ Ursynów, ponieważ uważa-
my, że inwestowanie w instytucje ochro-
ny zdrowia dobrze przysłuży się lokalnej
społeczności.  

AA ccoo ww ppeerrssppeekkttyywwiiee??
To nie koniec tak bardzo potrzebnych

w tej okolicy inwestycji. Już zakończy-
liśmy budowę trzech kolejnych budyn-
ków na osiedlu komunalnym przy ul.
Kłobuckiej. Nowe lokale jeszcze w tym
roku będą zasiedlone przez 67 najbar-
dziej potrzebujących pomocy mieszka-

niowej rodzin z Ursynowa i innych czę-
ści Warszawy. W jednym z nowych lo-
kali otworzymy żłobek. Nowa placów-
ka będzie zapewniała opiekę najmłod-
szym mieszkańcom okolicznych osie-
dli.  Dodatkowo w październiku przeka-
żemy do Warszawskiego Centrum Po-
mocy Rodzinie na potrzeby osób niepeł-
nosprawnych kolejny lokal chroniony. 

Warto wspomnieć, że zadbaliśmy
także o komfort mieszkańców podczas
głosowania w wyborach. Do niedaw-
na mieszkańcy Wyczółek mogli głoso-
wać w obwodowej komisji przy ul. Ta-
necznej. Od najbliższych wyborów ob-
wodowa komisja wyborcza dla miesz-
kańców ul. Kłobuckiej i okolic będzie
miała swoja siedzibę w MAL „Kłobuc-
ka 14”.

AAllee mmiieesszzkkaańńccyy oocczzeekkuujjąą ttaakkżżee zzmmiiaann
ww ttrraannssppoorrcciiee ppuubblliicczznnyymm ii iinnffrraassttrruukk-
ttuurrzzee ddrrooggoowweejj......

To prawda. Mieszkańcy coraz czę-
ściej zmagają się z niedostatkami in-
frastruktury drogowej oraz komunika-
cji publicznej. Zarząd Dróg Miejskich
obiecuje kompleksową przebudowę ul.

Kłobuckiej, ale – niestety – dotąd nie
wpisano tego do planów inwestycyj-
nych Warszawy. Zabiegamy o przepro-
wadzenie tej inwestycji zarówno ze
względu na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców, jak i z uwagi na to, że do
czasu przebudowy ul. Kłobuckiej ZDM
odłożył w czasie realizację trzech wy-
branych przez mieszkańców projektów
zeszłorocznej edycji Budżetu Partycy-
pacyjnego.  

Wspieramy także starania mieszkań-
ców  o przedłużenie do Wyczółek linii
autobusowej 193. We wrześniu prze-
kazaliśmy do Zarządu Transportu Miej-
skiego pismo z uwagami. Podobnie jak
mieszkańcy uważamy, że wydłużenie li-
nii 193 nie może odbywać się kosztem
likwidacji obsługującej ten rejon linii

165.  Wyczółki powinny być obsługi-
wany przez dwie linie.   

Wierzę, że będziemy w stanie pomóc
i doprowadzić do pozytywnego rozwią-
zania tych problemów. Podobnie jak
udało się nam zrealizować  poprzednie
postulaty mieszkańców, np. we wrze-
śniu położyliśmy chodnik o długości

ponad 200 metrów, umożliwiający doj-
ście do Stacji PKP od ulicy Kłobuckiej.
Zarząd Dzielnicy poważnie podchodzi
do postulatów mieszkańców i jest mi
bardzo miło, że mogę stwierdzić, iż do-
trzymujemy złożonych obietnic. Mo-
dernizacja i rozbudowa infrastruktury
drogowej oraz transport publiczny na
Wyczółkach z pewnością będą jednymi
najważniejszych wyzwań nowej kaden-
cji samorządu.   

ŁŁuukkaasszz CCiioołłkkoo jjeesstt zzaassttęęppccąą bbuurrmmii-
ssttrrzzaa UUrrssyynnoowwaa zz rraammiieenniiaa ssttoowwaarrzzyy-
sszzeenniiaa PPRROOJJEEKKTT UURRSSYYNNÓÓWW..  WW zzaarrzząą-
ddzziiee ddzziieellnniiccyy ooddppoowwiiaaddaa zzaa wwyyddaarrzzee-
nniiaa kkuullttuurraallnnee,, kkoommuunniikkaaccjjęę zz mmiieesszz-
kkaańńccaammii,, llookkaallee kkoommuunnaallnnee ii BBuuddżżeett
PPaarrttyyccyyppaaccyyjjnnyy..

W ten kontekst wpisywał się
również bogaty program wybor-
czy koalicji przedstawiony przez
Piotra Skubiszewskiego, lidera
Otwartego Ursynowa, ale daj-
my pierwszeństwo Wojciecho-
wiczowi:

– To kolejna dzielnica, z któ-
rej problemami chcemy się za-
poznać w ramach akcji “18
dzielnic w 18 dni”. Trzeba w

dzielnicach bezpośrednio roz-
mawiać z ludźmi, aby dobrze
zarządzać całą Warszawą – ty-
mi słowami rozpoczął konferen-
cję prasową niedawny wicepre-
zydent stolicy. Oprócz Wojcie-
chowicza mówcami na konfe-
rencji byli: dr Lech Jaworski – li-
der z listy koalicji do Rady War-
szawy, Piotr Skubiszewski lider
OU oraz prof. Lech Królikowski

– były przewodniczący Rady Ur-
synowa.

Bez przynoszenia 
burmistrzów w teczkach
– Uważamy, że mieszkańcy po-

winni wiedzieć, kto będzie kandy-
dował na zaszczytną funkcję bur-
mistrza w dzielnicy Ursynów –
mówił Piotr Skubiszewski z OU. –
Dlatego wzywamy inne komitety,
które startują do wyborów, aby
także poinformowały kto będzie
ich kandydatem. Mieszkańcy ma-
ją prawo wiedzieć, na kogo głosu-
ją. Sprzeciwiamy się polityce “ka-
ruzeli stanowisk” i przynoszenia
burmistrzów “w teczce”. Platfor-
ma Obywatelska okłamała w
2014 r. mieszkańców, ponieważ
kandydatem na burmistrza był

Tomasz Sieradz, a ostatecznie
zgłoszono Roberta Kempę. Sprze-
ciwiamy się takim praktykom.
Jednocześnie chcielibyśmy za-
apelować do zgłoszonych kandy-
datów na burmistrza, aby na Ur-
synowie odbyła się debata umoż-
liwiająca ocenę, co zostało zro-
bione lub nie zrobione w tej ka-
dencji samorządu i aby porozma-
wiano o programie dla Ursynowa
na następne lata. Będziemy też
postulowali o zmianę ustroju m.
st. Warszawy, aby burmistrzami
dzielnic mogli być dotychczasowi
radni. Uważamy, że ci, którzy rzą-
dzą dzielnicą, powinni posiadać
mandat zaufania społecznego –
podsumował wypowiedź Piotr
Skubiszewski.

– Od wielu lat w Warszawie
istnieje tak zwana “stajnia bur-
mistrzów”, grupa polityków, któ-
rzy są rozdzielani w zależności
od pogody na poszczególne
dzielnice  – stwierdził prof. Lech
Królikowski. –  Jest właściwe, że-
by człowiek, który uzyskał za-
ufanie w dzielnicy i został wy-
brany radnym jeden czy dziesięć
razy, mógł sprawować funkcję
burmistrza. Jest to stanowisko, z
którym Nasz Ursynów i Otwarty
Ursynów występuje – powiedział
prof. Królikowski.

Prezydent ma być 
politycznie bezstronny

– Prezydent nie może być
uczestnikiem politycznych spo-
rów. Jest to stanowisko zarów-
no moje, jak  i komitetu “Akcji

Warszawa” –  dodał Jacek Woj-
ciechowicz.  – Mówiłem już
wcześniej przy różnych oka-
zjach: trzeba dać lokalnym spo-
łecznościom możliwość, by wy-
bierały władze lokalne same.
Prezydent może być co najwy-
żej arbitrem i taka jest jego ro-
la. Natomiast partie polityczne,
które zawłaszczają samorząd,
oczywiście chcą tą karuzelą bur-
mistrzowską opanowywać
wszystkie dzielnice w Warsza-
wie. Różnymi kruczkami praw-
nymi  powodują niejednokrot-
nie paraliż prac Rady Dzielni-
cy. Tak było na Bemowie, tak
było w Białołęce, przykładów
można by podawać więcej.  Na-
sza koncepcja jest zupełnie in-
na. Daje większy głos Radzie
Dzielnicy i samym mieszkań-
com – stwierdził kandydat na
prezydenta Warszawy. 

Punkt wyjścia to: 
nic o nas bez nas

Warto zwrócić uwagę na duży
ładunek merytoryczny propozy-
cji i programów prezentowanych
przez uczestników konferencji
prasowej, chociaż brak było ja-
kichś efektownych pomysłów
dotyczących Warszawy. Szcze-
gółowe propozycje – również ra-
mowe – zawarte zostały w pro-
gramie koalicji NU i OU. Nato-
miast pojawiły się najważniejsze
sprawy: mieszkańcy wybierają
radnych i spośród nich powinien
być wybierany nie tylko prze-
wodniczący rady, ale również i

burmistrz, gdyż to ich mieszkań-
cy obdarzyli kredytem zaufania.
Jest zrozumiałe, że osoba wy-
wodząca się z puli politycznej –
w pierwszej kolejności będzie
dbała o poparcie swojej partii,
natomiast opinia i akceptacja
mieszkańców często będzie mia-
ła znaczenie drugorzędne. Wia-
domo, “psy szczekają, karawana
idzie dalej”. 

Wybór spośród radnych zmie-
nia radykalnie sytuację. To miesz-
kańcy stają się wyborcami burmi-
strza i mieszkańcy będą oceniać,
dawać żółte i czerwone kartki,
mogące mieć znaczenie podczas
następnych wyborów samorzą-
dowych. Brzmi to pięknie, może
nawet aż nazbyt pięknie, a i dro-
ga do takich procedur jeszcze da-
leka, przy czym warunkiem ko-
niecznym byłoby odpolitycznie-
nie Rady Warszawy. W tym mo-
mencie wygląda to niczym kwa-
dratura koła. Ale idea jest słusz-
na. Można nie lubić pomysło-
dawców, czy też ich lubić, nie ma
jednak wątpliwości – koncepcja
jest zdrowa i we właściwym kie-
runku. Tym kierunkiem jest spo-
łeczeństwo obywatelskie z wła-
snym, wybranym całkowicie
przez siebie, a nie przez realizu-
jących swoje partykularne cele
polityków – samorządem. 

Tylko jak do tego doprowa-
dzić? To sprawa złożona i wyma-
gająca zarówno akceptacji jak i
współpracy szerszych gremiów.
Ale o samej idei warto pamiętać.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Droga do społeczeństwa obywatelskiego

Doprowadzenie do zmiany ustroju Warszawy, wybiera-
nie burmistrzów spośród radnych, debata programo-
wa zgłoszonych kandydatów na burmistrza, koniec ze
“stajniami burmistrzów” to kluczowe postulaty wypo-
wiedziane 26 września pod ursynowskim Ratuszem
podczas konferencji prasowej koalicji wyborczej Nasze-
go Ursynowa i Otwartego Ursynowa oraz Jacka Wojcie-
chowicza – popieranego przez tę koalicję  kandydata
na prezydenta Warszawy. 
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Weszliśmy w okres kampanii wyborczej,
niektórzy z nas już to widzą, czują, inni
poczują dopiero niedługo. Najgorszy za-
razem dla kandydatów jak i mieszkań-
ców będzie ostatni tydzień przed wybo-
rami, bowiem wtedy przy każdym wyj-
ściu z metra będziemy otrzymywać (i
rozdawać) setki ulotek, będą porozwie-
szane plakaty. To jednak jest czynnik de-
mokracji i prawo kampanii wyborczej. 

Najsmutniejsze jest to (i piszę to jako radny), że
nie wszyscy radni wzięli sobie do serca, to że
kampania wyborcza powinna rozpoczynać się
dzień po wyborach i trwać 4 lata, a nie wyłącznie
miesiąc przed nimi. 

Część radnych, co zauważają niektórzy wy-
borcy, nie przysłużyła się własnymi osiągnięcia-
mi, pomysłami, stałym kontaktem z mieszkańca-
mi. Podczas kampanii będą obiecywać co zrobią
i chwalić się. Pytanie czym? Czy swoimi osią-
gnięciami (przykładowo w moim przypadku są to
projekty „własne”, takie jak największa warszaw-
ska garażówka – Ursynowska Ratuszowa Wy-
przedaż Garażowa, zdrój wody pitnej, trampoli-
na w Parku Przy Bażantarni czy wygrane projek-
ty w ramach Budżetu Partycypacyjnego – tuli-
pany w parkach, zamontowanie trampolin czy
oświetlenie z prawdziwego zdarzenia Al. KEN
na święta Bożego Narodzenia), czy może jedynie
osiągnięciami wspólnymi, takimi jak budowa
szkół, dróg i innymi dużymi inwestycjami? War-
to na to zwrócić uwagę, stawiając krzyżyk przy da-
nym nazwisku. 

Zastanawiam się, jaki procent mieszkańców
rozróżnia „swoich” radnych, interesuje się praca-
mi Rady Dzielnicy, korzysta z wielu ciekawych
inicjatyw, które organizuje Urząd Dzielnicy?
Wiem, że dzięki mediom, takim jak PASSA, czy
mediom społecznościowym jest mi łatwiej jako
radnemu dotrzeć do osób, dzięki którym mogę
piastować urząd radnego, smuci mnie jednak, że
nie do wszystkich. I tutaj widzę znaczący plus
kampanii wyborczej. Mieszkańcy, spodziewając się
wyborów, są bardziej otwarci na poznanie swoich
przedstawicieli, wtedy jako radni lub kandydaci na
radnych możemy przedstawić co się udało, czego
nie nie udało się zrealizować, a co zamierzamy (w
przypadku pozytywnej oceny mieszkańców pod-
czas wyborów) robić dalej. 

Już niedługo na plakatach, ulotkach czy i in-
nych nośnikach reklamy będzie można przyglą-
dać się kandydatom. Jedni będą poważni, inni
uśmiechnięci, jedni pracowici, inni mniej, jedni
podobni do siebie, a inni dzięki funkcjom Pho-
toshopa – nie do poznania. Najważniejsze co
robią, kim są, przede wszystkim co sobą repre-
zentują, jakie mają motywacje do zostania rad-
nymi, a  w przypadku obecnych radnych – cze-
go dokonali. Czy decyzje o ich wyborze miesz-
kańcy podejmą poprzez kilka billboardów, pla-
kat, ulotkę czy poprzez „stałe działanie” osób,
którym samorząd jest bliski i których działania
trwają przez całą kadencję, a nie tylko miesiąc
przed wyborami. 

Wierzę, że mieszkańcy wybiorą dobrze i
wszystkich bardzo proszę żeby poszli na wybo-
ry 21 października, bo to nasz obowiązek. Naj-
gorzej jest narzekać, a ze względu np. na po-
chmurną pogodę nie głosować i potem żałować.
Historia zna wiele przypadków, że to właśnie je-
den głos zaważył na wyborze tej bądź innej oso-
by. Każdy ma jeden głos i każdy jest bezcenny, pa-
miętajmy o tym. 

K r y s t i a n  M A L E S A
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  z  K a b a t  i  N a t o l i n a  

P r z e w o d n i c z ą c y  K o m i s j i  A r c h i t e k t u r y  
i  O c h r o n y  Ś r o d o w i s k a  

Lepsze działania niż obietnice
Zdaniem radnego
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Ponad 900 zawodników i zawodniczek w wieku od
trzech do ponad 70 lat wystartowało w sobotę 29 wrze-
śnia w 21. Biegu Passy pod Kopą Cwila. To już ursy-
nowska marka i tradycja. Zawody zorganizowane
przez Urząd Dzielnicy Ursynów, Tygodnik Passa i Fun-
dację Sport przyciągnęły tłumy ursynowian.

Jesienne biegi na przełaj u podnóża Kopy Cwila, gromadzą-
ce głównie uczniów ursynowskich szkół, już na stałe wpisa-
ły się w kalendarz imprez na terenie dzielnicy i co roku od-

bywają się w entuzjastycznej artmosferze. Nie inaczej było i tym ra-
zem, w czym pomogła zapewne również wspaniała pogoda. Sekre-
tariat zawodów wydał ponad 900 specjalnie przygotowanych na tę
okazję numerów startowych, uprawniających do wzięcia udziału
w biegach.

21. Ursynowski Bieg Passy został rozegrany w siedmiu kate-
goriach wiekowych z podziałem na chłopców i dziewczę-
ta oraz kobiety i mężczyzn. Każda z grup rywalizowała na

swojej oddzielnej trasie. Najmłodsi mieli do przebiegnięcia 100
metrów, a najstarsi 2,5 km. Każdemu z biegów na Kopie Cwila to-
warzyszył gorący doping kibiców, zarówno na starcie, podczas ry-
walizacji, jak i oczywiście na mecie.  Zakończenie biegów nie ozna-
czało końca imprezy. Dla wszystkich uczestników był przygotowa-
ny gorący posiłek, słodycze oraz napoje. W tym roku uczestnicy mo-
gli zasmakować pysznych kiełbasek z grilla, a na deser poprawić zna-

komitym pączkiem prosto z cukierni Krzosek. Do popicia, jak co ro-
ku, były napoje nawadniające, ufundowane przez firmę Coca-Co-
la HBC Polska Sp. z o. o.. Swoją cegiełkę dołożyła także Winda-War-
szawa Sp. z o. o..

J ednym z największych atutów naszej imprezy jest fakt, że li-
czy się nie osiągnięty wynik, ale przede wszystkim wspól-
na, dobra zabawa. Każdy, absolutnie każdy uczestnik biegu,

niezależnie od tego, które miejsce zajął na mecie, mógł liczyć na cie-
pły posiłek, deser i napój regeneracyjny, a także przygotowany
specjalnie na tę okoliczność, pamiątkowy medal. Ponadto, najlep-
si otrzymali także pokaźnych rozmiarów puchary, które osobiście
wręczali między innymi burmistrz dzielnicy Ursynów Robert Kem-
pa oraz jego zastępca Antoni Pomianowski.

T radycyjnie już Bieg Passy zwieńczyła dekoracja najlep-
szych szkół z Ursynowa, które zgłosiły do zawodów najwię-
cej swoich reprezentantów. Najlepsze szkoły otrzymały

między innymi telewizory, drukarki oraz sprzęt sportowy. Tegorocz-
ną edycję Biegu Passy zdecydowanie należy zaliczyć do tych najbar-
dziej udanych. Zawody miały profesjonalną oprawę i zostały dosko-
nale zorganizowane, co podkreślało wielu rodziców i nauczycieli.
Impreza mogła się odbyć dzięki wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursy-
nów. Do zobaczenia pod Kopą za rok!

SSzzcczzeeggóółłoowwee wwyynniikkii mmoożżnnaa zzoobbaacczzyyćć nnaa ssttrroonniiee:: hhttttpp::////wwyynnii-
kkii..ddaattaassppoorrtt..ppll//rreessuullttss22668833//..

21. Bieg Passy – blisko tysiąc walecznych!
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Rozmawiamy z Piotrem Skubiszewskim z koalicji Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów

My na pewno reprezentujemy mieszkańców
PPAASSSSAA:: JJuużż 2211 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ooddbbęę-

ddąą ssiięę wwyybboorryy ssaammoorrzząąddoowwee.. OOttwwaarrttyy
UUrrssyynnóóww ssttaarrttuujjee rraazzeemm zz NNaasszzyymm UUrr-
ssyynnoowweemm.. DDllaacczzeeggoo?? 

PPIIOOTTRR SSKKUUBBIISSZZEEWWSSKKII:: W tych wy-
borach, jako  dwa największe ursy-
nowskie stowarzyszenia lokalne, zde-
cydowaliśmy się na wspólny start. Je-
steśmy alternatywą dla partii politycz-
nych i obecnego układu rządzącego
dzielnicą. Startując wspólnie, mamy
większe szanse na osiągnięcie dobre-
go wyniku. Gdyby każdy startował w
tych wyborach oddzielnie, to miesz-
kańcy skazani byliby wyłącznie na PiS
i PO. Chcemy przywrócić Ursynów
mieszkańcom, odpartyjnić samorząd.
Mieszkańcy mają dość jałowego sporu
pomiędzy PiS a PO. 

CCoo ttoo zznnaacczzyy –– pprrzzyywwrróócciićć UUrrssyynnóóww
mmiieesszzkkaańńccoomm,, ooddppaarrttyyjjnniićć ssaammoorrzząądd??
CCzzyy nniiee jjeesstt ttoo ssllooggaann?? 

Radni partyjni rzadko sprawdzają
się w samorządzie, bo w pierwszej ko-
lejności służą partii, a potem dopiero
mieszkańcom. Na Ursynowie widać to
wyraźnie. Kiedy mieszkańcy potrzebo-
wali wsparcia radnych, ci radni mil-
czeli. Tak było w sprawie skandalicznej
likwidacji pętli przy ul. Polaka, tak by-
ło przy budowie przewymiarowanej
Belgradzkiej-bis, czy przy moderniza-
cji Relaksowej. Radni PO w ciemno
bronili złych decyzji, a radni PiS zupeł-
nie nie istnieli. 

AA ccoo zz IInniiccjjaattyywwąą MMiieesszzkkaańńccóóww UUrrssyy-
nnoowwaa,, ccoo zz PPrroojjeekktteemm UUrrssyynnóóww?? OOnnii
pprrzzeecciieeżż nniiee ssąą ppaarrttiiąą ppoolliittyycczznnąą.. TToo
ttaakkżżee llookkaallnnee ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa......  

Owszem są to lokalne stowarzysze-
nia, ale czasami, jak patrzę na ich dzia-
łalność, to mam wrażenie, że zachowu-
ją się jak partyjna przystawka, w tej sy-
tuacji – Platformy Obywatelskiej. W
sprawach, w których trzeba było sta-
nąć po stronie mieszkańców, siedzieli
cicho. Przykładem jest choćby sprawa
przeniesienia „Bazarku na Dołku”. Oni
akceptowali konflikt społeczny, kon-
flikt interesów.  Tak jakby zadowalało
ich jedynie to, że są w koalicji i mają
władzę. Należy pamiętać, że władza
nie służy do zaspokajania swoich am-
bicji, a ma być instrumentem realiza-
cji programu, zmieniania Ursynowa,
tak aby mieszkańcom żyło się lepiej.
Uważam, że te dwie organizacje, star-
tujące pod jednym szyldem, nie spraw-
dziły się i głosowanie na nich, to po
prostu stracony głos. 

IIddzziieecciiee ddoo wwyybboorróóww zz 1100 pprriioorryytteettaa-
mmii.. CCoo jjeesstt nnaajjwwaażżnniieejjsszzee?? 

Nasz program jest bardziej rozbu-
dowany i kompleksowy. Przyjęliśmy
program na 10 lat, ponieważ, nie da się
wszystkiego zrobić w jednej kadencji
samorządu. 10 priorytetów to najważ-
niejsze punkty. Przede wszystkim
zwracamy uwagę na zrównoważony
rozwój Ursynowa. Bo Ursynów musi
się rozwijać w taki sposób, aby zielone
enklawy były dalej zielone, aby ich nie
zabudowywano. Nowe budownictwo
powinno powstawać tam, gdzie są pla-
ny miejscowe, które na to pozwalają.
Chcemy stworzyć na Ursynowie 5 par-
ków, zadbać o zieleń także poprzez
lepszą koordynację wszelkich działań
związanych z zielenią. Dlatego chcemy
stworzyć funkcję Ogrodnika Ursyno-
wa. Naszym zdaniem, Ursynów powi-
nien być zieloną dzielnicą Warszawy.
Wiąże się też z tym potrzeba zainsta-
lowania filtrów przy tunelu obwodni-
cy, a także zapewnienie spójnej sieci
dróg rowerowych. Gdy drogi rowero-
we będą łączyły się ze sobą, naturalne
stanie się to, że mieszkańcy docenią
rolę roweru jako alternatywy dla sa-
mochodu. 

CCzzyy jjeesstteeśścciiee pprrzzeecciiwwnniikkaammii kkiieerrooww-
ccóóww?? CCzzyy nniiee uuwwaażżaacciiee,, żżee rroowweerrzzyyśśccii
cczzaassaammii nniiee pprrzzeessaaddzzaajjąą?? 

Oczywiście, że nie jesteśmy. Każdy z
nas praktycznie jest pieszym, kierow-
cą i rowerzystą. Każda z tych grup to
uczestnik ruchu drogowego. Dla każ-
dego musi być miejsce. Po prostu chce-
my, aby infrastruktura rowerowa się

rozwijała. Tak naprawdę  spójność sie-
ci dróg rowerowych przyczyni się do
mniejszych korków, a więc jest to roz-
wiązanie korzystne dla kierowców. A
co do drugiej części pytania – jest jeden

poważny problem związany z rowe-
rzystami – konflikt na linii rowerzysta
- pieszy. Jazda po chodniku to zagro-
żenie dla pieszych. W tej sprawie pla-
nujemy zrobienie kampanii edukacyj-
no-informacyjnej. Wiele starszych
osób skarży się na to, że rowerzyści
jeżdżą po chodnikach i to ze zbyt du-
żą prędkością. 

WW tteejj kkaaddeennccjjii ddwwiiee kkoonnttrroowweerrssyyjjnnee
iinnwweessttyyccjjee nniiee ppooddlleeggaałłyy kkoonnssuullttaaccjjoomm..
CChhooddzzii oo rroozzbbuuddoowwęę RReellaakkssoowweejj ii BBeell-
ggrraaddzzkkiieejj bbiiss?? CCzzyy ttaakkiiee iinnwweessttyyccjjee ppoo-
wwiinnnnyy ppooddlleeggaaćć kkoonnssuullttaaccjjoomm??

Duże inwestycje infrastrukturalne
powinny podlegać obowiązkowym
konsultacjom. Dla nas jest to naturalne
i w tej sprawie obecny zarząd nie wy-
wiązał się z obietnicy. Gdyby takie kon-
sultacje się odbyły, to nie mielibyśmy
tak przewymiarowanej Belgradzkiej-
-bis i Relaksowej na Kabatach. W tych
dwóch sprawach burmistrz Robert
Kempa popełnił w mojej opinii bardzo
duży błąd. Nie jestem w stanie zrozu-
mieć jego decyzji. 

PPoolliittyyccyy kkooaalliiccjjii mmóówwiiąą,, żżee ppooddcczzee-
ppiiaacciiee ssiięę ppoodd bbuuddoowwęę CCeennttrruumm AAkkttyyww-
nnoośśccii SSeenniioorraa.. JJaakk ttoo jjeesstt??

Pod nic się nie podczepiamy. Dla nas
seniorzy to jedna z najważniejszych
grup społecznych. Należy zapewnić im
możliwości dalszego rozwoju. Obecna
koalicja obiecywała w 2014 r., że taki
obiekt powstanie, nie wywiązała się z
tego. Jeżeli większość ugrupowań my-
śli tak samo, to lepiej, bo szansa na re-
alizację inwestycji wzrośnie. Ważne
dla seniorów są także inne nasze pro-
pozycje, jak choćby program moder-
nizacji zdewastowanych chodników,
dodatkowe ławki i kosze na śmieci, zie-
leń. Budowa centrum aktywności dla
seniorów to dla nas priorytet, tak jak
budowa pełnowymiarowego boiska pił-
karskiego. 

CCzzyy bbuuddoowwaa ttaakkiieeggoo bbooiisskkaa jjeesstt mmoożż-
lliiwwaa ii ppoottrrzzeebbnnaa,, pprrzzeecciieeżż nnaa UUrrssyynnoowwiiee
jjeesstt wwiieellee bbooiisskk pprrzzyy sszzkkoołłaacchh??

Uważam, że tak. Ursynów to jedna
z niewielu dzielnic, która nie posiada
takiego boiska. A przecież piłka noż-
na zalicza się do  najważniejszych dys-
cyplin sportowych. Kluby sportowe –
aby móc się rozwijać – muszą mieć
dostęp do dobrej infrastruktury. Na
Ursynowie mamy cztery baseny, dwie
hale sportowe, małe boiska przy szko-

łach, ale pełnowymiarowego boiska
nie ma. W tej sprawie jesteśmy zdeter-
minowani. Boiska przy szkołach nie
pozwalają na prowadzenie rozgrywek
na wyższym poziomie. 

DDllaacczzeeggoo nnaa UUrrssyynnoowwiiee wwcciiąążż nniiee mmaa
ooddppoowwiieeddnniieejj lliicczzbbyy mmiieejjsscc ww ppllaaccóóww-
kkaacchh oośśwwiiaattoowwyycchh??

Oświata to jeden z najważniejszych
obszarów rozwoju społecznego. Nie-
stety, infrastruktura edukacyjna w War-
szawie zawsze jest spóźniona w stosun-
ku do potrzeb. Mimo że obecnie prowa-
dzone są inwestycje, trwają przygoto-
wania do budowy szkoły na Zaruby,
12-letnia kadencja Hanny Gronkiewicz-
Waltz jest na tym polu kadencją straco-
ną. Popyt nie nadąża za nowymi bu-
dynkami, a powinno być na odwrót.
Wszystko przez to, że miasto nie rozwi-
ja się w sposób zrównoważony, lecz
chaotyczny. W tej sprawie będziemy
podejmowali działania mające na celu
likwidację dwuzmianowości, będzie-

my chcieli zapewnić w sumie dodatko-
we 2000 miejsc w żłobkach, przedszko-
lach i szkołach. 

KKoommiitteett NNUU ii OOUU zzggłłoossiiłł PPaannaa kkaannddyy-
ddaattuurręę nnaa bbuurrmmiissttrrzzaa.. DDllaacczzeeggoo tteerraazz,,
pprrzzeecciieeżż ww ttyycchh wwyybboorraacchh mmiieesszzkkaańńccyy
nniiee ggłłoossuujjąą nnaa bbuurrmmiissttrrzzaa,, wwyybbiieerraajjąą
rraaddnnyycchh?? 

Takie pytanie często padało, w
szczególności w kontekście byłego bur-
mistrza Piotra Guziała. Chcieliśmy
przeciąć wszelkie spekulacje. Jeżeli
wygramy wybory i będziemy mieli
szanse na to stanowisko, to ja będę
kandydatem. Mieszkańcy mają prawo
wiedzieć, na kogo głosują. Zaapelo-
waliśmy do innych komitetów, aby też
powiedziały, kto jest ich kandydatem.
Sprzeciwiamy się polityce przynosze-
nia burmistrzów w teczce. Tak zrobiła
w 2014 r. Platforma Obywatelska, któ-
ra w kampanii wyborczej wskazywała
Tomasza Sieradza jako potencjalnego
burmistrza, a po wyborach zgłosiła
Roberta Kempę – samorządowo zwią-
zanego z zupełnie inną dzielnicą. Je-
steśmy przeciwni takim szkodliwym
praktykom. 

SSttoocczzyyłł PPaann jjuużż ppoojjeeddyynneekk zzee wwssppoo-
mmnniiaannyymm RRoobbeerrtteemm KKeemmppąą ww 22001144..
CCzzyy ww ttyymm rrookkuu ssyyttuuaaccjjaa mmoożżee ssiięę ppoo-
wwttóórrzzyyćć??

Ja zostałem zgłoszony na stanowi-
sko burmistrza jako kandydat komite-
tu NU i OU, bo nie mamy niczego do
ukrycia przed mieszkańcami Czy bę-
dę miał szansę pełnić tę funkcję? To
zależy od wyniku wyborczego. Star-
tuję teraz w wyborach samorządo-
wych i moim celem jest zdobycie
mandatu radnego i jak najlepszego
wyniku dla komitetu NU + OU. Uwa-
żam, że wielką słabością obecnego
burmistrza jest to, że nie został on
nigdy zweryfikowany w wyborach,
nie posiada mandatu zaufania spo-
łecznego. 

CCzzyy jjeeżżeellii bbęęddzziiee ppoo wwyybboorraacchh ppoo-
ttrrzzeebbaa zzaawwaarrcciiaa kkooaalliiccjjii,, ttoo zz kkiimm jjąą zzaa-
wwrrzzeecciiee?? ZZ PPiiSS,, cczzyy PPOO?? 

Na początku powiedziałem, że
chcielibyśmy odpartyjnić samorząd i
przywrócić go mieszkańcom. Czeka-
my na werdykt wyborczy, prowadzi-
my kampanię, przekonujemy miesz-
kańców do naszych kandydatów i
programu. Jeżeli dostaniemy dobry
wynik, to będziemy rządzić samo-

dzielnie. Jeżeli wynik nie pozwoli
nam na to, a będziemy mieć zdolność
koalicyjną, to usiądziemy do rozmów
z tym podmiotem, który będzie ak-
ceptował nasz program. Nie można
też wykluczyć wariantu opozycyjne-
go, bo może powstać inna, egzotycz-
na koalicja?

PPOO-PPiiSS??
I to nie jest wykluczone. Przecież

obie te partie rządziły dzielnicą w la-
tach 2002-2006, a dziś współrządzą
Bemowem. PO i PiS to dwie prawico-
we partie, które kiedyś się pokłóciły.
Uważam, że gdyby PO straciła prezy-
denturę, to zrobi wszystko, aby utrzy-
mać część stanowisk, bo to partia wła-
dzy  i etatów. Idei tam nie ma żadnej.
Dlatego im więcej głosów dostanie
nasz komitet NU i OU, tym większa
szansa, że te partie nie będą rządziły
dzielnicą. 

JJeesstteeśścciiee ww ssttaanniiee uussiiąąśśćć ddoo ssttoołłuu zz
PPOO??

Oczywiście, że jesteśmy, jeżeli ta
partia będzie akceptowała nasz pro-
gram i zmieni podejście do rządzenia.
Styl przyjęty w tej kadencji jest fatal-
ny. Przybudówki PU i IMU niszczą wi-
zerunek dzielnicy. Dziwię się, że PO
zawarła koalicję z tak słabymi pod-
miotami. 

WWyyddaajjee ssiięę,, żżee ppoossuuwwaacciiee ssiięę ttrroocchhęę
zzaa ddaalleekkoo zz kkrryyttyykkąą.. AA nnaa kkooggoo zzaaggłłoossuu-
jjeecciiee ww wwyybboorraacchh pprreezzyyddeenncckkiicchh ii ddoo
RRaaddyy WWaarrsszzaawwyy??

Jako komitet NU i OU  poparliśmy
Jacka Wojciechowicza, sprawdzonego
samorządowca. Do Rady Warszawy
popieramy jego listę Akcja Warszawa.
Startują z niej m. in. Lech Jaworski,
wieloletni radny, a także nasi kandy-
daci – Danuta Turkiewicz i Sławomir
Litwin. Zachęcam do głosowania na te
osoby w wyborach do Rady Warsza-
wy. Ważne jest wsparcie na szczeblu
miejskim. Wtedy jest łatwiej realizo-
wać swój program. Chcę też zdemen-
tować rozpowszechniane przez na-
szych konkurentów kłamstwo, że po-
pieramy któregoś z partyjnych kan-
dydatów na prezydenta stolicy. Nie
popieramy ani kandydata PiS, ani PO
i nie mamy takiego zamiaru. Warsza-
wa zasługuje na dobrego gospodarza,
a nie kolejnego partyjnego namiestni-
ka. Jacek Wojciechowicz ma bez wąt-
pienia największe kompetencje. 
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Osiemnastego marca 1596
r. do brzegu Wisły w War-
szawie przybiła flotylla
barek i innych wiślanych
łodzi. Przybył nią dwór
królewski, który od tego
momentu miał pozostać

w naszym mieście przez
kolejne dwieście lat. Od tej
też daty liczy się stołecz-
ność naszego miasta.

N a przełomie XVI i XVII
wieku, a więc po oko-
ło 300 latach od zało-

żenia, Warszawa stała się stałym
miejscem sejmów, ośrodkiem ży-
cia politycznego Rzeczypospo-
litej oraz miastem rezydencjo-
nalnym jej monarchów, co nie
oznacza, że posiadała już wów-
czas większość cech miasta sto-
łecznego lub że była miastem
znaczącym gospodarczo. Po-
twierdza to m. in. fakt, iż w tam-
tych czasach wielkie miasta Rze-
czypospolitej miały swych przed-
stawicieli w Sejmie. Zasiadali
tam delegaci Krakowa, Wilna,
Lwowa, Poznania, Lublina i Ka-
mieńca Podolskiego, ale nie War-
szawy. Pozostawała  w tyle tak-
że w zakresie edukacji, nie tylko

za Krakowem, który zazdrośnie
strzegł swego monopolu  w tym
zakresie, ale także za Wilnem i
Zamościem, gdzie istniały aka-
demie, jak również za Gdań-
skiem, Elblągiem i Toruniem,
gdzie działały renomowane pro-
testanckie gimnazja.

O bok szeroko rozumia-
nego czynnika poli-
tyczno-administracyj-

nego  o rozwoju Warszawy w ko-
lejnych wiekach decydował jed-
nak także czynnik związany z
szeroko rozumianą oświatą,
edukacją i nauką. Jego znacze-
nie niepomiernie wzrosło w po-
łowie XVIII w., a więc wówczas,
kiedy dobiegał końca proces
upadku państwa polskiego. Ro-
sło także w kolejnych latach, a
jednym z przejawów tego trendu
było powołanie w Warszawie
uniwersytetu, który – pomimo
bardzo burzliwej historii – stał

się kuźnią kadr nie tylko polskiej
administracji  i sądownictwa do-
by porozbiorowej, ale także  pol-
skich elit intelektualnych, nauko-
wych i politycznych.

W pierwszych latach
XXI wieku Warsza-
wa stanęła przed

wielką szansą, aby stać się jedną
z ważnych stolic Zjednoczonej
Europy. To, czy tak się stanie, za-
leży od mieszkańców Warsza-
wy, ale przede wszystkim od wy-
obraźni, talentu i kreatywności
władz miasta, demokratycznie
wybranych przez warszawia-
ków. Wyłonieni w wyborach
przedstawiciele powinni bardzo
dobrze znać swoje miasto i wie-
dzieć np., iż Warszawa mocno
odstaje od standardu stolic euro-
pejskich. Odstaje chociażby od
teoretycznego wzorca, skonstru-
owanego przez jednego z pol-
skich socjologów. 

U waża on, że „istotą sto-
łeczności miasta jest je-
go funkcja symbolicz-

no-integracyjna, wytwarzanie
wzorców kultury i ich upo-
wszechnianie oraz kształtowanie
standardów w dziedzinie obycza-
ju i mody. Aby dobrze pełnić rolę
stolicy, miasto musi posiadać
pewne cechy szczególne, wyróż-
niające go od innych ośrodków
miejskich w kraju. Jest to bogaty
i bardziej zróżnicowany poten-
cjał twórczy we wszystkich dzie-
dzinach sztuki i nauki, unikatowa
oferta kulturalna, bogaty wa-
chlarz handlu i usług zdolnych
zaspokajać potrzeby najbardziej
wybrednej klienteli, reprezenta-
cyjny charakter założeń urbani-
stycznych, prestiżowy wyraz
urządzeń infrastruktury trans-
portowej (dworców lotniczych i
kolejowych), monumentalny  i

zróżnicowany kształt budowli
użyteczności publicznej, staranny
wystrój miasta, a więc bogata sza-
ta informacyjna, oświetlenie, licz-
ne gadżety miejskie itp.” 

Nie chodzi w tym wyści-
gu o „sztukę dla sztu-
ki”, ale o konkretne

pieniądze, a te mają bezpośred-
ni wpływ na poziom życia miesz-
kańców.  Współczesne miasta
Unii Europejskiej są mniej lub
bardziej wieloetniczne. To pro-
ces naturalny w zglobalizowa-
nym świecie. Z ostatnich danych
statystycznych wynika, że w Pol-
sce pracuje już około 3 milionów
Ukraińców. We Wrocławiu (po-
dobno) stanowią oni około ?
mieszkańców miasta. Na ulicach
widzimy coraz więcej Hindusów,
Nepalczyków i innych, pracują-
cych np. w charakterze rowero-
wych kurierów. Nie oni, czyli pra-
cownicy fizyczni, stanowią  jed-
nak o postępie i rozwoju. Ten za-
kres należy  do dobrze wykształ-
conych ludzi obdarzonych kre-
atywnością. Ściągnięcie takich
specjalistów do naszego miasta
jest uzasadnione bardzo wieloma
względami, w tym ekonomicz-
nymi,  ale jak tego dokonać?
Szwedzcy badacze A. Bard i J.
Söderqvist uważają, że: „nie ma-
ją znaczenia korzystne warunki
ekonomiczne; miasta i regiony
przegrają, jeśli nie będą w stanie
zaproponować wystarczająco po-
nętnego stylu życia i inspirują-
cego środowiska kulturowego”.

Popatrzmy więc na naszą
stolicę z życzliwością,
ale krytycznie, co – nie-

stety – należy do rzadkości.  Pa-
trząc bowiem krytycznie, moż-
na dostrzec, iż w 100 lat od odzy-
skania niepodległości nasze pań-
stwo nie zdołało stworzyć  obiek-

tów godnych stolicy. Symbolem
tego niech będą dawne porosyj-
skie koszary  Korpusu Kadetów
im. Suworowa, które od 70 lat
są reprezentacyjną siedzibą pol-
skiego rządu.  Rezydencją mini-
stra obrony  są niegdysiejsze bel-
wederskie stajnie i wozownie, a
sam Belweder jest byłą siedzibą
wielkiego księcia Konstantego –
carskiego wielkorządcy w Króle-
stwie Polskim. Nawiązując do
wyszczególnionych powyżej cech
miast stołecznych, warto też pa-
miętać o „centralnym dworcu au-
tobusowym” przed Pałacem Kul-
tury, gdzie nie ma nawet metra
kwadratowego zadaszenia ani
toalety, a tysiące ludzi korzysta-
jących z niego każdego dnia na-
rażonych jest na działania czyn-
ników atmosferycznych i niewy-
gody (brak miejsc do siedzenia)
w czekaniu na autobus.

Rozważając kwestie war-
szawskiej stołeczności,
trzeba przede wszyst-

kim widzieć ogromną szansę sto-
jącą przed naszą stolicą, a jed-
nocześnie widzieć ogrom wy-
obraźni, ale także i wysiłku, któ-
ry trzeba włożyć w dzieło budo-
wy, aby szansy tej nie zmarno-
wać. Polacy nie są może lepsi od
innych, ale na pewno nie są gor-
si. Skoro więc Polska w Unii Eu-
ropejskiej należy do państw naj-
większych, nie ma żadnych prze-
ciwwskazań, aby stolica Rzeczy-
pospolitej dołączyła do najważ-
niejszych unijnych metropolii. 

Czy tak się stanie – zale-
ży głównie od nas,
zwłaszcza w takich mo-

mentach, jak ten, gdy 21 paź-
dziernika w naszych rękach znaj-
dzie się karta z nazwiskami kan-
dydatów do samorządu Warsza-
wy i jej dzielnic.

O stołeczności Warszawy kilka krytycznych uwag

Czego nam najbardziej brakuje

W czwartek, 27 września
w tygodniku PASSA opu-
blikowano tekst p. Wice-
przewodniczącej Rady
Dzielnicy Ursynów pt.
„Spór o wierzbę na Wioli-
nowej”. Prosimy o za-
mieszczenie niniejszego
sprostowania i repliki.

W sierpniu br. podczas prze-
glądu stanu drzew na osiedlach
pracownicy SMB „JARY” zwróci-
li uwagę na fatalny stan wierzby
przy Domu Sztuki. Specjalista
stwierdził „Na drzewie występu-
ją liczne owocniki grzyba z ro-
dzaju czyreń świadczącego o
białej zgniliznie drewna. To jed-
na z najpoważniejszych wad
drewna, gdyż bardzo osłabia je-
go właściwości mechaniczne” .

W tej sytuacji Zarząd Spół-
dzielni podjął dwukierunkowe
działania – zlecił dokładne ba-
dania drzewa i zgodnie z wymo-
gami prawa poinformował
mieszkańców o zamiarze zwró-
cenia się o zgodę na wycięcie
drzewa. W komunikacie do
mieszkańców na stronie SMB
JARY poinformowaliśmy : „jeże-
li z ekspertyz okaże się że drze-
wa nie da się uratować stanie-
my przed dylematem – ryzyko-
wać że drzewo stojące obok
przejścia do metra przewróci
się i kogoś porani, czy też wy-
ciąć”. Badania drzewa – prze-
prowadzone przez biegłego są-
dowego przy użyciu metody ul-
tradźwiękowej - potwierdziły, że
drzewo jest zniszczone, ponad
2/3 przekroju pnia jest spróch-
niałe. Dokładne oględziny wska-
zują że szkodliwymi grzybami
zaatakowane są korzenie, pień i
konary drzewa. Niestety, zielona

korona nie jest wyznacznikiem
zdrowia drzewa, o czym miesz-
kańcy mogą nie wiedzieć.

Ma rację p. Radna, pisząc iż
w takich sytuacjach biorą górę
emocje. Faktycznie, p. Radna po-
stępuje bardzo emocjonalnie, nie
przyjmuje do wiadomości eks-
pertyzy fachowca, bezpodstaw-
nie zarzuca Zarządowi arogancję
i mówi sporo. Niestety – za prze-
mówieniami nie idą fakty. Mi-
mo upływu kolejnych dni p. Rad-
na nie przedstawiła zamówio-
nej przez siebie ekspertyzy den-
drologicznej, do czego zobowią-
zywała się publicznie zarówno
w siedzibie spółdzielni, jak w
mediach. W swoim przekazie
mówi o wspieraniu mieszkań-
ców „w słusznych sprawach”. Za-
rząd SMB JARY całkowicie nie
zgadza się ze stanowiskiem iż
sprowadzanie zagrożenia dla ży-
cia i zdrowia mieszkańców przez
brak reakcji na chorobę drzewa
jest działaniem w słusznej spra-
wie – wręcz przeciwnie. Szko-
da, że zamiast merytorycznej
dyskusji padają jedynie słowa o
nieufności.

Taki był – do czwartku 27
września stan faktyczny. W
czwartek rano pod naporem
wiatru jeden z mniejszych kona-
rów uległ ułamaniu. Aby ograni-
czyć ryzyko upadku kolejnych
konarów na przechodniów – naj-
bliższe otoczenie drzewa zosta-
ło wygrodzone, wyznaczono
możliwość przejść innymi dro-
gami. Ponadto Zarząd złożył do
Urzędu Dzielnicy wniosek o zgo-
dę na wycinkę drzewa. Wszel-
kie pisma i wnioski mieszkań-
ców w tej sprawie zostaną rów-
nież przekazane do dzielnicy.

Półtora miesiąca temu pod
upadającym konarem chorego
(choć w pełni zielonego) drzewa
w Parku Praskim zginęło dziec-
ko, jego matka jest nadal w szpi-
talu. Zarząd SMB JARY, aby nie
dopuścić do podobnej tragedii
podejmuje działania meryto-
ryczne i uzasadnione opiniami
fachowców. Dla dobra miesz-
kańców nie ulegamy emocjom.

Tekst ten pisany jest we wto-
rek, 2 października. Prognoza
na środę przewiduje silny wiatr.

Z a r z ą d  S M B  „ J A R Y ”

CCeennttrraallnnyy ddwwoorrzzeecc aauuttoobbuussoowwyy 
ssttoolliiccyy RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj

Ewie Cygańskiej w odpowiedzi

Pokusa Focusa...
Nową, czwartą już generację niezwykle
lubianego Forda Focusa zaprezentował
nam Ursyn Car, firma naszego sąsiada
Waldemara Mrówczyńskiego, która
sprawia, że tak wygodnego auta nie mu-
simy daleko szukać. 

Nowy Focus – w zadziwiający sposób – łączy za-
lety kompaktowego pojazdu miejskiego z kom-
fortową limuzyną. Ten imponujący piękną linią i
wyjątkowo starannym wykonaniem samochód
łatwo jest zaparkować, jednocześnie zaś na tylne
siedzenie można śmiało zapraszać nawet najbar-
dziej dystyngowane osoby, bowiem producent
przewidział tam bardzo dużo miejsca na nogi. Fo-
cus czwartej generacji (od 1998 roku!) o zaskaku-
jąco dużym rozstawie osi (2700 mm) łączy cały ze-
staw praktycznych zalet z wysublimowaną no-
woczesnością, awansując faktycznie to auto z seg-
mentu „C” do segmentu „D”. Z jednej strony wy-
posażony jest bowiem w zapewniającą łatwość
wyprzedzania gamę silników o mocy od 95 do
182 KM, z drugiej zaś w urządzenia, które sprawia-
ją, że mamy do czynienia niemalże z samocho-
dem... autonomicznym, który na dobrą sprawę
może całkiem bezpiecznie „sam jechać”, wyrę-
czając w wielu czynnościach kierowcę. 

W wersji z 8-biegową automatyczną skrzynią
biegów, arcywygodnie sterowaną pokrętłem, ak-
tywny tempomat zapewnia nie tylko pożądaną ge-
neralnie prędkość jazdy, lecz również dostosowu-
je ją do ewentualnych przeszkód na drodze, co w
korkach albo w szybkiej jeździe szosowej jest naj-
lepszą gwarancją bezpieczeństwa, niwelującą po-
niekąd osłabienie refleksu albo nagłe zmęczenie
kierowcy. 

Jednym z najbardziej rzucających się w oczy
udogodnień wydaje się holograficzny wyświe-
tlacz (head-up), ukazujący prowadzącemu Focu-
sa aktualne parametry jazdy (przede wszystkim
rozwijaną prędkość) dokładnie na wysokości
wzroku, którego w tej sytuacji nie musimy ani na
moment odrywać od jezdni. Rewelacyjny pro-
dukt Forda pozwala również automatycznie trzy-
mać się pasa ruchu. Auto, oferowane w cenie już
od 63 900 złotych,  wyposażone jest w ekono-
miczny system start-stop i ledowe reflektory. Pię-
ciodrzwiowy hatchback albo kombi to wersje nad-
wozia, które można wybrać w pełnej gamie kolo-
rów. Wystarczy zajrzeć do jednego z dwu salo-
nów Ursyn Car – przy ul. Romera na Ursynowie al-
bo przy Żeromskiego w Piasecznie.

M a c i e j  P e t r u c z e n k o
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Urząd Miasta Stołecznego Warszawy jest jednym z sześciu organów za-
łożycielskich placówek ochrony zdrowia w stolicy. Podlega mu 11szpi-
tali, m. in. Grochowski, Wolski, Bielański, Praski, Czerniakowski i Solec.

Uważam, że mamy w Warszawie dobrych lekarzy, diagnostów i operatorów,
choć jak w każdej rodzinie zawsze trafi się jakiś pryszcz. Takim pryszczem jest mło-
dy medyk, z którym miałem okoliczność przed dwoma laty na SOR w szpitalu MSWiA przy Woło-
skiej. W nocy zawiozłem tam żonę z migotaniem przedsionków. Według lekarzy dyżurujących na
SOR-ach jest to przypadłość nie zagrażająca bezpośrednio życiu, więc tego rodzaju delikwentów trzy-
ma się godzinami bez pomocy. Tak było w przypadku żony. Leżała w poczekalni SOR przez wiele
godzin miotana migotaniem w sercu mając, za sąsiada cuchnącego kloszarda, który oddawał pod
siebie mocz. 

Po mniej więcej sześciu godzinach zdecydowałem się na interwencję. Po upływie kolejnej godzi-
ny pojawił się młodzian w lekarskim kitlu z nieodłącznym stetoskopem zawieszonym na szyi. Stą-
pał dostojnie, obrzucając chorych dosyć lekceważącym spojrzeniem. Zażądałem niezwłocznego za-
jęcia się żoną, informując go, że czeka na lekarza już siedem godzin. “Jak przeżyła siedem godzin,
przeżyje i osiem. Mam tu wielu pacjentów w poważniejszym stanie” – rzucił w moją stronę robią-
cy za lekarza chłystek. Wywiązała się kłótnia, która przekształciła się w regularną awanturę. Był agre-
sywny, ale ja nie odpuszczałem. W końcu wezwał na mnie policję, kłamiąc w żywe oczy, że mu na-
ubliżałem. Na szczęście było wielu świadków, którzy mnie poparli. Chłystek w lekarskim kitlu
uciekł, ale wkrótce pojawił się inny lekarz, który zajął się żoną.

R ok później także i mnie omal nie uśmiercono na SOR. Tylko wrodzonej czujności zawdzię-
czam, że żyję. W tym roku natomiast zmarła kuzynka, która z niezdiagnozowanym uda-
rem bezskutecznie czekała w Szpitalu Bielańskim na pomoc. Ostatnio kolega z pękniętą

kością podudzia czekał na SOR na lekarza od godziny 17 do... 4 nad ranem. Nawiązuję do ciągle
pogarszającej się sytuacji na SOR, bo idą wybory i jest to najlepszy czas na wymuszenie od kandy-
datów na przyszłych radnych poważnych deklaracji co do gotowości reorganizacji pracy na oddzia-
łach natychmiastowej pomocy medycznej, która na dzisiaj wcale nie jest natychmiastowa. Stołecz-
ne SOR-y przypominają piekło z poematu Dantego, a nie oddziały szpitalne ratujące ludziom ży-
cie. Taki stan rzeczy nie może dalej trwać.

Władze Warszawy jakby w ogóle nie dostrzegały problemu. Podejmują działania pozorowane,
które nie dają żadnych efektów. W roku 2009 pomysłem na fatalny stan warszawskiej służby zdro-

wia miał być wymyślony przez
ówczesnego wiceprezydenta
Warszawy Jarosława Kochania-
ka program “Dobra Opieka
Zdrowotna”. Kochaniak przez
kilka miesięcy prowadził kon-
sultacje społeczne, wydawał
publiczne pieniądze na eksper-
tyzy i broszurki, które miały po-
twierdzić słuszność jego kon-

cepcji. Pan wiceprezydent zaplanował mianowicie przekształcenie miejskich SPZOZ-ów  w NZO-
Z-y oraz wyprowadzenie do spółek administracji i zarządzania. “Konieczna jest konsolidacja  – pe-
rorował na konferencjach prasowych – czyli  łączenie szpitali pod wspólnym zarządem jednej spół-
ki”. Pomysł godny szpitalnego stróża.

Bezpłatna opieka zdrowotna w Polsce to fikcja. Czas najwyższy, by rządzący krajem pojęli, iż nie
uzdrowi się naszej służby zdrowia bez wprowadzenia zmian systemowych. Reforma służby zdro-
wia opiera się na jednej podstawowej tezie: po pierwsze – zmiany strukturalne, po drugie – pienią-
dze, po trzecie – pieniądze. To samo tyczy warszawskich SOR-ów. Problem leży w liczbie dyżuru-
jących tam lekarzy. W moim przypadku SOR obsługiwał jeden lekarz, który miał jednocześnie dy-
żur na oddziale chirurgii. Przyszła Rada Warszawy musi znaleźć w budżecie dodatkowe środki na
zatrudnienie na SOR-ach takiej liczby lekarzy i pielęgniarek, by pacjent nie musiał godzinami cze-
kać na ratunek. 

Z decydowana większość pacjentów SOR-ów to dotknięci bólem ludzie w różnym wieku, któ-
rym należy szybko ulżyć w cierpieniu. Nie zgadzam się, że migotanie czy trzepotanie przed-
sionków nie jest zagrożeniem dla życia. Najczęstszym powikłaniem migotania przedsionków

jest niebezpieczeństwo powstawania w przedsionkach serca zakrzepów krwi, co grozi wtórnymi za-
torami w naczyniach mózgu, płucach, nerkach, czy przewodzie pokarmowym. Tak więc nie ma bez-
pośredniego zagrożenia życia, ale migotanie może wywołać udar niedokrwienny, co kończy się kalec-
twem bądź śmiercią. Dlatego pacjent z problemami kardiologicznymi, jakiekolwiek by one były, nie
może czekać siedem godzin na diagnozę lekarską. Odpowiednia liczba lekarzy na SOR to ratunek dla
tysięcy pacjentów i ulga dla kolejnych tysięcy dotkniętych bólem, który trudno wytrzymać. 

Jak idzie o całą polską opiekę zdrowotną, to można zaryzykować twierdzenie, że ona sama wy-
maga natychmiastowej opieki ze strony rządzących państwem. Kolejne ekipy jak ognia boją się po-
wiedzenia swoim obywatelom prawdy w oczy: “Jeśli nie wprowadzimy choćby symbolicznej odpłat-
ności za świadczenia medyczne, nic się w naszej służbie zdrowia nie zmieni”. Rząd naszych połu-
dniowych sąsiadów zdobył się na odwagę i to się opłaciło. Czemu więc nie pójść śladem Czechów?
Udając się do lekarza, obywatel Republiki Czeskiej powyżej 18. roku życia płaci za wizytę 30 koron,
czyli na nasze około 5 złotych. Jeden dzień pobytu w szpitalu na zabiegu planowanym to wydatek
w wysokości 60 koron (10 zł), dlatego hospitalizowani pacjenci często spędzają weekendy w do-
mu. Oczywiście, tylko ci, którym zezwoli na to lekarz.  Z opłat zwolnieni są najubożsi, zarabiający
poniżej średniej krajowej oraz osoby, które leczą się przymusowo. 

T ak więc ponosząc przeciętnie na miesiąc koszt rzędu 70 zł, każdy Czech ma niczym nieskrę-
powany dostęp do każdego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ze specjalistami
włącznie i nie musi miesiącami czekać na wizytę bądź na badanie specjalistycznym sprzę-

tem. To się per saldo powinno opłacać każdemu. Najbardziej trafione są rozwiązania proste, takie
jak w Czechach. “Prostota, prostota, jeszcze raz prostota” – przekonywał Marek Aureliusz. Jednak
naszych tępych polityków nawet on nie zdołałby przekonać do swojego credo. Jeszcze przez całe
lata będą rzeźbić w gównie i nic nie wyrzeźbią. Bo wymyślanie prostych rozwiązań nie jest, wbrew
pozorom, domeną prostaków, lecz ludzi z  szerokimi horyzontami myślowymi i nieograniczoną wy-
obraźnią. A takich w polskiej polityce brak.          

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Wyleczmy służbę zdrowia ze złudzeń

„Bezpłatna opieka zdrowotna w
Polsce to fikcja. Czas najwyższy,
by rządzący krajem pojęli,  iż nie
uzdrowi się naszej służby 
zdrowia bez wprowadzenia
zmian systemowych”

Niemal letnia pogoda za oknem w niczym nie skłania do przywoływania
pamięci o dramacie II Wojny Światowej, która przetoczyła się przez
nasz kraj, czyniąc w nim długotrwałe spustoszenia. Nawałnica w posta-

ci dwóch totalitaryzmów przeorała Polskę od zachodu i wschodu. Skutki barba-
rzyńskiej napaści pozostawiły głębokie blizny w społeczeństwie. 

Jest rzeczą naturalną, że staramy się o nich zapominać, patrząc w przyszłość, jednak kolejne
rocznice przywracają pamięć tamtych dni. Dziś widok uczniów podążających do szkół większo-
ści z nas nie kojarzy się z tamtymi dramatycznymi czasami. Jednak należy o nich przypominać
w trosce o to, by już nigdy podobne tragedie nie były naszym udziałem. Dla kilku pokoleń wspo-
mnienie września 1939 roku, kiedy dzieci rozpoczynały rok szkolny, kojarzy się tragicznie. Bru-
talny atak uzbrojonej po zęby III Rzeszy na nasz kraj, a następnie napaść Armii Czerwonej nazy-
wana „wkroczeniem” przerwały na długi czas zwyczajne życie obywateli żyjących w granicach
dawnej Polski, pogrążając ich w odmętach bezwzględnej wojny. To, co działo się później, było już
tylko tego konsekwencją. 

O pamięć upominają się ofiary dwóch sprzymierzonych ze sobą reżimów, które dokonały w isto-
cie kolejnego rozbioru Polski. Wszystkim tym, którzy się im przeciwstawili w imię niepodległej oj-
czyzny, należy się pamięć i szacunek. Szacunek należy się żołnierzom, którzy poszli na pierwszą li-
nię walki z wrogiem na naszej ziemi, jak też tym, którzy kontynuowali walkę w kraju, jak i poza gra-
nicami, na wielu frontach. Szacunek i pamięć należy się powstańcom warszawskim, którzy w
sierpniu i wrześniu 1944 roku podjęli heroiczną walkę z niemieckim okupantem. Był to najwięk-
szy, trwający 63 dni patriotyczny zryw warszawiaków i wspomagających ich oddziałów. 

Początek października to rocznica jego
upadku. Powstanie zakończyło się wobec
znaczącej przewagi wroga i braku per-
spektyw na zwycięstwo. Osamotnieni po-
wstańcy przerwali swój bohaterski bój.
Układ o zaprzestaniu walki z Niemcami
podpisano w nocy z 2 na 3 października

1944 r. w kwaterze SS-Obergruppenführera Ericha von dem Bacha-Zelewskiego (faktycznie Ery-
ka Żelewskiego) w Ożarowie. Na mocy zawartego układu powstańcy początkowo zachowali pra-
wa kombatanckie. 

Wkrótce, czekały ich represje, które nie ominęły też ludności cywilnej. Znaczna część warszawia-
ków i mieszkańców miejscowości podwarszawskich trafiła do przejściowego obozu w Pruszkowie,
tzw. Dulagu 121. Zgromadzono tam wypędzoną z domów i mieszkań ludność stolicy i okolic.
Stamtąd wysyłano więźniów dalej. Trafiali m. in. na roboty w głębi Rzeszy lub do niemieckich obo-
zów koncentracyjnych. Część więźniów pruszkowskiego obozu zdołało uciec dzięki pomocy polskie-
go personelu. 

Wszelkie oceny Powstania Warszawskiego powinny uwzględniać fakt, że udział w nim był dobro-
wolny. Tragiczna sytuacja mieszkańców stolicy pod okupacją niemiecką skłoniły ich do zbrojnej obro-
ny. Wpływ na decyzję miała słabnąca pozycja Niemców na frontach i co za tym idzie zmieniająca
się sytuacja międzynarodowa. Sprzyjało to podjęciu walki, choć ocena sytuacji okazała się nietra-
fiona. Strona polska nie mogła przypuszczać, że o losie Warszawy i Polski zdecydują mocarstwa w
swych zakulisowych rozgrywkach. To nasi ówcześni „sojusznicy” skazali powstanie na porażkę, po-
zostawiając Polaków bez realnego wsparcia od samego początku aż do końca. 

Niezależnie od opinii o bohaterskim zrywie z 1944 roku, pozostaje on niezaprzeczalnym faktem.
Na jego temat powiedziano i napisano wiele. Wciąż jednak odsłaniane są kolejne fakty. Zapewne
niewielu z nas wie, że w Powstaniu Warszawskim przeciwko hitlerowcom obok Polaków walczyli
też przedstawiciele innych narodowości. Byli wśród nich: Węgrzy, Słowacy, Gruzini, Francuzi, Bel-
gowie, Holendrzy, Grecy, Brytyjczycy, Włosi, Ormianie, Rosjanie, Azer, Czech, Ukrainiec, Rumun,
Australijczyk, a nawet mieszkający w Polsce Nigeryjczyk August Agbola O’Brown. Wprawdzie nie
wpłynęło to w znaczący sposób na ostateczny wynik, jest to jednak dowód wielkiej sympatii i zro-
zumienia obywateli innych krajów dla Polaków i dla naszej potrzeby wolności. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Powstańcze kalendarium

„Wszelkie oceny Powstania
Warszawskiego powinny
uwzględniać fakt, że udział
w nim był dobrowolny”

Tadeusz Porębski, kandydat do Rady Ursynowa 
z listy KWW “Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów” 
(lista nr 24) w okręgu wyborczym nr V (Kabaty) 

Moje priorytety: 1. Urządzenie w ramach dyżurów radnego Punktu Wsparcia dla Osób Poszko-
dowanych przez Urząd. 2. Uporczywe nękanie władz Warszawy o zreorganizowanie i radykalne
usprawnienie obsługi pacjentów na oddziałach SOR, w szpitalach, gdzie organem założycielskim
jest miasto (10 szpitali). 3. Działanie na rzecz jak najszybszego zagospodarowania przedpola La-
su Kabackiego (10 ha) zgodnie z jego funkcją określoną w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego (rekreacja i sport) oraz dopilnowanie, by Rada Warszawy nie zmieniła funkcji te-
go terenu na “mieszkaniówkę”. 4. Monitorowanie planowanej rozbudowy “Tesco” na Kabatach, by
była ona zgodna w każdym szczególe z obowiązującym prawem. 5. Działanie na rzecz wykorzy-
stania nieczynnej linii kolejowej, mającej początek przy stacji postojowej metra na Kabatach i
przebiegającej wiaduktem nad ulicą Puławską w kierunku zachodnim. Wpięcie tej linii do jednej
ze stacji kolei radomskiej dałoby mieszkańcom Ursynowa szybkie, dogodne szynowe połączenie
dzielnicy z Ochotą, Okęciem i Włochami.

Piórem Derkacza

Vital Heynen
trener reprezentacji Polski w siatkówce
Jesteśmy mistrzami świata w siatkówce!. Kurek i Kubiak to znak jakości „Q”. Więc od dziś mo-

żemy ich nazwiska pisać: Qrek i Qbiak. Pozostali, jak przystało na mistrzów świata, wraz z tre-
nerem Vitalem Heynenem też ze znakiem najwyższej jakości „Q”. Chciałoby ciągle wołać: o Q...,
ale grali!. 

J e r z y  D e r k a c z
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Trzyletnia Rain and Sun
pokonała w gonitwie Wiel-
ka Warszawska (2600 m)
papierowych faworytów,
wpisując się w bogatą hi-
storię tego prestiżowego
wyścigu. Trener klaczy Ja-
nusz Kozłowski potwierdził
zaś, że jest najlepszym spe-
cjalistą w Polsce od przygo-
towywania koni do gonitw
na długich dystansach.

To był totalny “fuks”, bo-
wiem faworytem nu-
mer 1 tegorocznej WW

okrzyknięty został Fabulous Las
Vegas, który w tym sezonie lek-
ko wygrał nagrody Rulera, Der-
by i St. Leger, stając się koniem
“trójkoronowanym”. Drugą grą
w końskim totalizatorze był czte-
roletni Magnetic i w kolejności
klacz High of Beauty oraz ogier
Largo Forte. Dosiadana przez An-
tona Turgajewa gniada Rain and
Sun wraz z Santa Klarą z Micha-
łem Abikiem w siodle były ostat-
nimi grami, a kończyły wyścig
na czele w takiej właśnie kolejno-
ści. Miało to oczywiście przełoże-
nie na wypłaty. W totalizatorze
pojedynczym za zwycięstwo Ra-
in and Sun płacono 70 zł za bilet
pięciozłotowy, w porządkowym
za 3 złote wypłacano 179 zł, za
“trójkę” 1176 zł, a za “czwórkę” aż
5 tys. złotych. Triumfatorkę te-
gorocznej Wielkiej Warszawskiej
udekorowała na padoku senator
Anna Maria Anders – w towarzy-
stwie prezesa spółki Totalizator
Sportowy Olgierda Cieślika.

Wprogramie tegorocz-
nej Gali Wielka War-
szawska, którą oglą-

dało kilkanaście tysięcy widzów,
co jest rekordem frekwencji ostat-
niej dekady, zaplanowano 9 go-
nitw dla koni pełnej krwi angiel-
skiej, w tym trzy wyścigi nagrodo-
we najwyższych kategorii A i B. W
sprinterskiej nagrodzie Cardei
(1200 m) dla dwuletnich klaczy
spektakularne zwycięstwo odnio-
sła Plantea, która nawet nie dała
rywalkom powąchać ogona. Styl
wygranej i rodowód klaczy każe
upatrywać w niej w przyszłym
roku poważnej kandydatki do
najwyższych laurów. W wyścigu
o nagrodę Mosznej (1600 m)
triumfował faworyt Xawery, bi-
jąc odradzającego się Kokshe oraz
prezentującą systematyczną
zwyżkę formy Incepcję. Nato-
miast prestiżową dla dwuletnich
folblutów Nagrodę Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi (Przychów-
ku) pewnie rozstrzygnął na swo-
ją korzyść trenowany we Wrocła-
wiu skarogniady Ophelia`s
Aidan. Drugie miejsce wywalczył
gość z Węgier ogier Dante`s Peak,
a trzecie Salasaman z podwar-
szawskiej stajni Rosłońce. 

T egoroczna WW to
ogromny sukces orga-
nizującej galę ekipy pra-

cowników z oddziału Służewiec
Wyścigi Konne państwowej spół-
ki Totalizator Sportowy, która od
2008 r. jest trzydziestoletnim
dzierżawcą zabytkowego hipo-
dromu. Dziw bierze, że nie mając

praktycznie żadnego meryto-
rycznego wsparcia ze strony dy-
rekcji, której dwie przedstawi-
cielki zostały niedawno odwoła-
ne ze stanowisk, młoda ekipa od-
działu Służewiec potrafiła ogar-
nąć logistycznie i zorganizować
fantastyczną imprezę. Takich tłu-
mów nie widziano na Służewcu
od lat, a mimo to pod względem
organizacyjnym wszystko zagra-
ło jak w szwajcarskim zegarku. 

J oanna Górska, była już
na szczęście dyrektor od-
działu Służewiec TS, zo-

stała powołana wczesną wiosną
tego roku, po niespodziewanym
odwołaniu Włodzimierza Bą-
kowskiego, który piastował to
stanowisko od 2008 r. Odwoła-
nie w trybie natychmiastowym,
bez obowiązku świadczenia pra-
cy w okresie wypowiedzenia, Bą-
kowski uznał za niesłuszne i zło-
żył stosowny pozew w sądzie pra-
cy. Przewód sądowy trwa. Histo-
ria ta znakomicie obrazuje wy-
chwalaną przez PiS tzw. “dobrą
zmianę” – zwalnia się fachow-
ców i na ich miejsce powołuje
swojaków, nie mających blade-
go pojęcia o zarządzaniu przy-
dzielonym im obszarem. Przez
kilka miesięcy panowania na Słu-
żewcu Górska nie zrobiła nic, po-
za uczestniczeniem w dekora-
cjach koni na padoku i zatrud-
nieniem doradcy za jedyne 18
tys. zł miesięcznie. Jej pasywność
w zarządzaniu obiektem spowo-
dowała, że nie udało się wykorzy-
stać milionów złotych, które TS

przeznaczył w tym roku na re-
monty stajni, dżokejki, tzw. łącz-
nika oraz budynku dyrekcji. Na
szczęście ktoś w zarządzie spół-
ki w porę ocknął się i postanowił
podziękować pani dyrektor za
dotychczasową współpracę. Tak
czy owak, w przyszłości dzięku-
jemy serdecznie za tego rodzaju
“dobre zmiany”. 

Państwowa spółka Totali-
zator Sportowy znajdu-
je się ostatnio w ogniu

ostrej krytyki. Podczas konferen-
cji prasowej w Sejmie poseł Bar-
tosz Józwiak z klubu Kukiz`15
nie zostawił suchej nitki na dzia-
łalności tego bogatego państwo-
wego podmiotu, którego jedy-
nym właścicielem jest minister fi-
nansów. Najmocniej krytykował
gigantyczny przerost zatrudnie-
nia oraz chybione zakupy za gra-
nicą maszyn o niskich wygra-
nych, które miały przynosić bu-
dżetowi państwa miliony, a przy-
noszą straty. Zdaniem posła, za-
kupy te pachną kryminałem.
Praca w zarządzie państwowej
spółki to jak stąpanie po polu mi-
nowym. Osoby podejmujące się
tak ryzykownej roboty są prze-
śladowane przez prominentnych
polityków żądających zatrudnia-
nia swojaków. I to bynajmniej
nie za 5 tys. złotych. To tyczy nie
tylko TS, ale każdej spółki z jed-
noosobowym udziałem skarbu
państwa. Podmioty te stały się

rezerwuarem tłustych synekur
dla każdej partii politycznej rzą-
dzącej naszym krajem. Jednym
z podstawowych zadań “dobrej
zmiany” powinno więc być zde-
cydowane ukrócenie tej patolo-
gii w ramach naprawy państwa. 

T S przejął 137–hektaro-
wy zabytek w 2008 r.
Za czasów rządów PO

mamiono  warszawiaków pla-
nami rozwoju Służewca na nie-
botyczną skalę. Nic z tego nie
wyszło. W 2015 r. władzę zdo-
było PiS i trzeba przyznać, że
nowy zarząd spółki zdołał na-
prawić siedmioletnie zaniecha-
nia. Wyremontowano trybunę
honorową i w znacznej części
środkową, wydano miliony na
remonty zniszczonej zębem cza-
su infrastruktury technicznej
oraz wyścigowej. I... zastopowa-
no. Na wyłączonych spod jurys-
dykcji konserwatora zabytków 8
ha terenu miał być budowany
biurowiec z przeznaczeniem na
siedzibę TS. Obecnie spółka pła-
ci miliony złotych za wynajem
dwóch obiektów przy ul. Kijow-
skiej 1 oraz Targowej 25, gdzie
mieszczą się biura zarządu i po-
szczególnych departamentów.
Własny biurowiec to oszczęd-
ności rzędu kilkudziesięciu mi-
lionów zł rocznie. Planowano
budowę hotelu w miejscu sta-
rego, który spłonął. Praktycznie
codziennie przyjeżdżają do cen-

trali urzędnicy z oddziałów wo-
jewódzkich, którym trzeba fi-
nansować noclegi. Hotel będący
własnością spółki to kolejne po-
ważne oszczędności. Jest na Słu-
żewcu miejsce na wybudowa-
nie kompleksu magazynów, któ-
re obecnie spółka wynajmuje w
kilku miejscach stolicy płacąc
miliony. Tu leżą  następne
oszczędności. 

P remier powinien na-
tychmiast zarządzić
przeprowadzenie audy-

tu w TS i innych spółkach z jed-
noosobowym udziałem skarbu
państwa, przede wszystkim pod
kątem zatrudniania. Najwyższy
czas na  weryfikację etatów i wy-
danie rozporządzenia o zakazie
zatrudniania w państwowych
spółkach kogokolwiek bez kontr-
asygnaty z Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Taki ruch uwol-
niłby zarządy spółek od setek na-
molnych telefonów z różnoraki-
mi żądaniami i pozwoliłby im
poświęcić się wyłącznie pracy
organicznej. To można zrobić
stosunkowo małym nakładem
sił i środków. Potrzebna jest jed-
nakowoż wola polityczna. Taką
wolę mogą wyrazić i wdrożyć w
życie tylko dwie osoby w pań-
stwie: prezes PiS i premier rzą-
du. Pytanie tylko, czy te dwie
osoby rzeczywiście tego pragną.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
F o t o :  T S

KS Metro Warszawa rozpoczęło
kolejny sezon siatkarskich zma-
gań na drugoligowych parkie-
tach. W inauguracyjnym spo-
tkaniu pokonało na wyjeździe
drużynę MOS Wola Warszawa
3:1, zapisując tym samym na
swoim koncie pierwsze trzy
punkty. 

Dla siatkarzy Metra był to bardzo
ciężki i ważny początek sezonu, ponie-
waż to inauguracyjne spotkanie musie-
li rozegrać bez swojego kapitana – roz-
grywającego Tomka Walendzika, który
doznał drobnego urazu na piątkowym
treningu.

Obydwie drużyny nie najlepiej we-
szły w mecz – co skutkowało dość dużą
liczbą błędów, zarówno po obu stro-
nach siatki. Spotkanie rozpoczęło się
bardzo wyrównanie, żadna z drużyn
nie była w stanie odskoczyć na kilku-
punktowe prowadzenie. Do stanu
22:22 obydwie drużyny punktowały
prawie na przemian. Po stronie Metra
bardzo dobrze prezentowali się Domi-
nik Zalewski oraz Tomasz Głód, którzy
zmuszeni byli przyjmować bardzo trud-
ne zagrywki przeciwnika w tej specy-
ficznej hali. Boiskowe doświadczenie
dało się we znaki w końcówce seta, kie-

dy to rytm gry zaczęła coraz mocniej na-
rzucać drużyna Wojciecha Szczuckiego,
by ostatecznie rozstrzygnąć pierwszą
partię na swoją korzyść (25:23).

Drugą partię świetnie rozpoczęli siat-
karze Metra – najpierw asem serwiso-
wym popisał się Szostek, później kontrę
wykorzystał Szczepaniak, a potem dru-
żyna Metra postawiła skuteczny blok
(3:0). Choć przewaga utrzymywała się
przez kilka następnych akcji, to jednak
siatkarze MOSu Wola zniwelowali stra-
ty. Duży udział miał w tym Szymon
Bąk, który kończył ataki, a także zdobył
punkt bezpośrednio z zagrywki na 6:6.
Później walka toczyła się punkt za
punkt aż do stanu 13:13. Gospodarze
jednak zaczęli się mylić, dzięki czemu
Metro szybko odskoczyło na 4 oczka.
Okazało się to zbyt małą zaliczką, by
spokojnie dokończyć set. Ataków, po
stronie Metra, nie mógł skończyć Paweł
Szczepaniak, a przeciwnicy sumiennie
wykorzystywali każdy kontratak i bez
problemu odrobili straty – i było po 20.
W nerwowej końcówce ponownie do-
świadczenie okazało się pomocne i to
dzięki niemu podopieczni Wojciecha
Szczuckiego schodzili z parkietu zwy-
cięsko, po wygraniu drugiego seta
27:25. 

Trzeciego seta od początku lepiej za-
częli gospodarze. Podrażnieni niepowo-
dzeniem w dwóch pierwszych partiach,
już na początku wypracowali sobie kilku-
punktowe prowadzenie. Siatkarze Metra
popełniali sporo błędów własnych, któ-
re nie pozwoliły im na nawiązanie sku-
tecznej walki. Z kolei podopieczni tre-
nera Krzysztofa Wójcika wykorzystywa-
li większość kontr, dzięki czemu ich prze-
waga rosła coraz bardziej. Trener Woj-
ciech Szczucki próbował ratować sytu-
ację przerwami na żądanie oraz roszada-
mi w składzie, ale nie przyniosło to ocze-
kiwanego efektu. Zespół MOS-u punkto-
wał raz za razem i zwyciężył do 17.
Czwarta partia spotkania nie pozosta-
wiła złudzeń gospodarzom, że pomimo
ich ambitnej walki, trzy punkty muszą
powędrować do drużyny Metra Warsza-
wa. Paweł Szczepaniak, który nie mógł
wcześniej pochwalić się imponującą sta-
tystyką – teraz nie tylko radził sobie bar-
dzo dobrze w ataku, ale także straszył
przeciwników w polu zagrywki. Na nic
zdawały się działania trenera Wójcika,
ponieważ jego podopieczni nie byli w
stanie zmienić obrazu gry. Mecz zakoń-
czył zepsuty serwis Marcina Graszy
(13:25) i Metro Warszawa ostatecznie
wygrało spotkanie 3:1.

– Mecz z klubem, w którym stawia-
łem swoje pierwsze siatkarskie kroki
nigdy nie należy do łatwych, tym bar-
dziej, że była to inauguracja sezonu.
Bardzo się cieszę z trzech punktów, któ-
re powędrowały na nasze konto. Sety
były wyrównane i wszystko decydowa-
ło się w końcówkach. Było widać, że w
obu zespołach brakuje jeszcze zgrania
i komunikacji na boisku, ale jest to chy-
ba zrozumiałe, gdy zaczyna się sezon i
dochodzi lekki stres z tym związany.
Bardzo się cieszę, że ten pierwszy mecz

już za nami i jestem przekonany, że te-
raz może być już tylko lepiej, bo wiem
na co stać tę drużynę. Jak to mówią
“pierwsze koty za płoty”, więc obieramy
teraz kolejny cel i dalej robimy swoje –
podsumowuje spotkanie atakujący KS
Metro Warszawa Paweł Szczepaniak.

W kolejnym spotkaniu Metro zmierzy
się, ponownie na wyjeździe, z KS MOSiR
Międzyrzec Podlaski. Spotkanie zapla-
nowano na godzinę 18:00 w niedzielę –
7 października. M a g d a l e n a  K o c i k
F o t o  K a m i l  K r a w c z y k / k r a w c z y k . p h o t o

Baby z wozu, koniom lżej – świetna organizacja Wielkiej Warszawskiej

Sensacyjny triumf klaczy Rain and Sun

Metro przełamało silną Wolę
DDeekkoorraaccjjaa kkllaacczzyy PPllaanntteeaa,, ttrriiuummffaattoorrkkii nnaaggrrooddyy CCaarrddeeii
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BBIIUURROO KKRREEDDYYTTOOWWEE
Pożyczki na oświadczenie, 

577 668 566

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

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

KKUUPPIIĘĘ przedmioty z
likwidowanych mieszkań, 
601 235 118; 22 253 38 79

KKUUPPIIĘĘ znaczki, książki, monety,
obrazy, meble, medale, pocztówki,
601 235 118; 22 253 38 79

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSPPRRZZEEDDAAMM tanio 
regał z jasnej płyty 

(246 x 140cm) oraz narożnik jasny
beż (260 x 180 cm) 

z rozkładanym spaniem. 
Stan b.dobry. 

Kontakt: 515 231 969

PPAANNII poszukuje do wynajęcia
kawalerki lub małego 

mieszkania na Ursynowie, 
506 063 818

AANNGGIIEELLSSKKII, duże
doświadczenie, dojeżdżam, 
502 378 901

FFRRAANNCCUUSSKKII, 880 321 787
HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
JJĘĘZZYYKK HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII , Koński

Jar, 733 600 227
JJĘĘZZYYKK PPOOLLSSKKII, 508 310 505,

egzaminy
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
!KKaabbaattyy,, 4 pok.,116 m2, do

wejścia, 2 balkony, garaż, oś.
strzeżone, 1 mln. 50 tys.zł, 
601 720 840

!KKaabbaattyy, 57 m2, 3 pok., cegła,
520 tys. zł. 601 720 840

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

!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840

!MMookkoottóóww, al. Wilanowska, 118
m2, 4 pok., piękne mieszkanie z
ochroną, cisza, spokój, 601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, 70 m2

okolice Madalińskiego, 2 pokoje,
winda, kamienica z lat 30-tych, do
wejścia, c. 725 tys.zł, 601 720 840

!OOttwwoocckk, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł. 
601 720 840

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

!UUrrssyynnóóww, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan, 
601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 3 pok. 93 m2, super
okazja tylko 550 tys. zł, 
601 720 840 

!WWiillaannóóww, 90 m2, 3 pok. 
950  tys. zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój,  1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

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

! JJóózzeeffoossłłaaww, segment 100 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840

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

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

!MMookkoottóóww, ok.Puławskiej, pół
bliżniaka 280 m2. Cena 1 mln 950
tys. zł, do neg., 601 720 840

!MMookkoottóóww, pół bliźniaka
220/280 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1 mln
780 tys. zł, 601 720 840,, 

!UUrrssyynnóóww, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 601 720 840

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

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa budowlana

JJóózzeeffoossłłaaww, 2300 m2, wszystkie
media, 601 720 840

!DDzziiaałłkkaa Konstancin-
Borowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,

!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera,
601 720 840

! PPoowwssiinn,, działka usługowo-
przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 62 m2, 3 pokoje,

piękne miejsce, cisza, spokój, taras,
3.500 tys.m-c,601 720 840

!MMiieesszzkkaanniiee k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!CCeennttrruumm 80 m2 lokal do

wynajęcia, świetny punkt na
gastronomię, pozwolenie na
alkohol lub inną działalność, 
601 720 840

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

!OOcchhoottaa, do sprzedania 
144 m2, lokal z najemcą na 10 lat,
stopa 8%, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

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

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

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

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

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

KKIIEERROOWWCCĘĘ kat. B, jazda po
Warszawie, nie kurier, 535 170 170

OOPPIIEEKKUUNNKKAA zaopiekuje się 
starszą osobą całodobowo

(doświadczenie i referencje), 
tel. 880 909 706

OOSSOOBBAA do roznoszenia ulotek,
wysoka stawka, 695 800 080

PPRRZZYYJJMMĘĘ do pracy kobiety.
Sprzątanie biur i salonu

samochodowego na Ochocie.
Zgłoszenia pod tel. 501 190 442

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ kierowcę kat. C i
C+E oraz koordynatora do firmy
transportowej, praca Warszawa
Janki, 530 477 796

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ mężczyznę do
sprzątania, osiedle zamknięte
Ursynów, 606 73 76 78

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ osobę do
gotowania zup mlecznych, obróbki
warzyw oraz kucharza.
mKonstancin-Jeziorna, 
600 250 437

AAAAAA  AANNTTEENNYY..  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE,, 787 726 963 
DDEEKKAARRSSKKIIEE, obróbki

blacharskie, rynny, papa,
blachodachówki, 579 253 060 

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214 

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

GGLLAAZZUURRAA, malowanie,
tapetowanie, szpachlowanie,
remonty kompleksowo - firma
rodzinna, 692 885 279

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, 698 431 913

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

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

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

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

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje JJaaddwwiiggaa OOrrzzeecchhoowwsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 1133 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1177..0000-2200..0000:: Jesienna Potańców-
ka. Zagra: DJ Jerry. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 1144 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1188..0000:: „W Starym Kinie ze Stani-
sławem Janickim” – film „Zagi-
niony świat” (USA 1925, reż.
Harry O. Hoyt), z muzyką na ży-
wo w wyk. zespołu „Washing
Machine”. Wstęp wolny.

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

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

WW nnaajjbblliiżżsszzyy ppiiąątteekk ii ssoobboottęę 55
ii 66 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ww ggooddzziinnaacchh
1177::0000 - 2211::0000 w DK Imielin w
złotą jesień wkraczamy w klima-
cie Warsztatów Rockowe iM Gra-
nie. Młodzież Imielina po raz ko-
lejny będzie miała okazję spróbo-
wać swoich sił i rozwinąć talen-
ty muzyczne pod czujnym okiem
profesjonalnego składu instruk-
torów: wokal - Sylwia Klara Za-
sempa, gitara elektryczna - Piotr
Trela, Maciej Rejmentowski, gi-
tara basowa - Paweł Wolski-Rz-
ewuski, perkusja - Kamil Kukla.

W programie Warsztatów
między innymi: Ćwiczenia w
grupach i na scenie, nauka im-
prowizacji, praca z tekstem, in-
terpretacja utworów.

Wstęp wolny. Info: Małgorza-
ta Wiercińska, Tel. 504 703 087.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

1122 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((ppiiąątteekk,, oo ggoo-
ddzziinniiee 1177::0000)) zapraszamy  na
wernisaż prac zbiorowych, któ-
rych motywem przewodnim jest
pejzaż polski. Wystawa potrwa
do 08.11.2018. Wstęp wolny!

1133 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((ssoobboottaa)),, oo
ggooddzziinniiee 1188::0000,, w ramach Tygo-
dnia Seniora, wystąpi u nas Artur
Gotż. Aktor wykona utwory Star-
szych Panów. Wstęp wolny! Po
bezpłatne wejściówki zaprasza-
my do biura placów, od środy 10
października, od 18:00!

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0099..1100 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Ty-
cjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Judyta zabijająca
Holofernesa: Artemizja Gentile-
schi i inne malarki”

1111..1100 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu Historia Ameryki Pół-
nocnej pt. „Odkrywanie Amery-
ki w XVI – XVII wieku”

PPoocczząątteekk zzaawwsszzee oo 1199::0000.. 

Nie milkną echa po Festi-
walu Filmowym w Toron-
to. W tym tygodniu posta-
nowiliśmy przyjrzeć się
polskim akcentom tego-
rocznej imprezy.

Najważniejszym z nich był
udział “Zimnej Wojny” Pawła
Pawlikowskiego w programie
wydarzenia. Film zyskał przy-
chylne oceny widzów i kryty-
ków, którzy chwalili wysoki po-
ziom artystyczny dzieła. Nie dzi-
wi więc niedawna decyzja pol-
skiej komisji Oscarowej, by wy-
stawić go jako polskiego kandy-
data do nominacji w kategorii
Najlepszy Film Nieanglojęzycz-
ny. O dziele reżysera „Idy” już
mówi się za oceanem w samych
superlatywach, ma więc ono re-
alne szanse na statuetkę.

Przyjrzyjmy się jednak udzia-
łowi polskich wątków w samych
prezentowanych zagranicznych
produkcjach. Najbardziej promi-
nentny pojawił się w debiucie
reżyserskim aktora Maxa Min-
ghelli („The Social Network”),
czyli obrazie “Teen Spirit”.
Agnieszka Grochowska wciela
się w nim w matkę bohaterki
granej przez Elle Fanning. Ko-
biety są imigrantkami z Polski,
które od lat mieszkają w Wielkiej
Brytanii. Fanning wielokrotnie
rozmawia z Grochowską po pol-
sku, a jej intonacja, choć słychać,
że wyuczona, jest całkiem do-

bra. Aktorka nie kaleczy naszego
języka, jak to czasami bywa w
przypadku hollywoodzkich
gwiazd, próbujących swoich sił z
trudną wymową słowiańskich
słów. Sam film jest wprawdzie
dość typową historią o pragnie-
niu muzycznej kariery i trudnej
drodze do sławy, który wykorzy-
stuje wszystkie chwyty gatunko-
we tego typu opowieści, jednak
dzięki prawdziwości gry i wza-
jemnego zrozumienia obu akto-
rek ogląda się to z niemałą przy-
jemnością.

Świetnie wypadają polskie ak-
centy we “Wdowach” Steve’a
McQueena. Akcja obrazu rozgry-
wa się w Chicago, czyli drugim
na świecie mieście z największą
liczbą Polaków (ok. 2 mln miesz-
kańców). Nic więc dziwnego, że
jedna z bohaterek jest polskiego
pochodzenia. Alice, w którą bra-
wurowo wcieliła się Elizabeth De-
bicki (co ciekawe, australijska ak-
torka sama jest w połowie Po-
lką), to Amerykanka o polskich
korzeniach, która w trudnej
chwili poszukuje wsparcia w in-
nych mieszkańcach miasta o po-
dobnym rodowodzie. Pochodze-
nie bohaterki odgrywa więc w
pewnym momencie ważną rolę
dla przebiegu akcji. Ta zaś jest
niezwykle rozpędzona, ciekawa
i wciągająca. Film McQueena
opowiada o trzech kobietach,
których mężowie pałali się na-

padami na banki. Gdy w wyniku
niefortunnego wypadku, wszy-
scy giną, pozostawiają swoje żo-
ny z nie lada problemem. Teraz
zdesperowane kobiety będą mu-
siały zrobić wszystko, aby nie tyl-
ko jakoś wiązać koniec z końcem,
ale też nie dać się lokalnym ma-
fiosom, którzy domagają się swe-
go. Film McQueena, na podsta-
wie powieści (oraz serialu telewi-
zyjnego) autorstwa Lyndy la
Plante i ze scenariuszem, który
współtworzyła Gilian Flynn, au-
torka bestsellerowej „Zaginionej
Dziewczyny” i „Ostrych Przed-
miotów”, to moim zdaniem naj-
lepsze dzieło, pokazane na tego-
roczny m Festiwalu. Jak dobrze,
że wchodzi do polskich kin już
w listopadzie.

Ostatnim akcentem jest wy-
śmienita rola Elizabeth Moss

(„Opowieść podręcznej”) w do-
skonałym, dusznym filmie Alexa
Rossa Perry’ego „Her Smell”.
Choć polskie pochodzenie boha-
terki zaakcentowane jest tylko
w jednej scenie, od razu widać,
że miało ogromny wpływ na
charakter jej postaci. Kobieta
mówi bowiem, że dopóki nosiła
swoje imigranckie nazwisko, by-
ła nikim. W chwili, w której przy-
jęła pseudonim artystyczny Bec-
ky Something (dosł. Becky Coś),
stała się Kimś. Kimś z prawdzi-
wego zdarzenia. Cały film to hi-
storia wzlotu i upadku grupy
muzycznej Something She, któ-
ra implodowała  właśnie przez
wybuchowy i nieprzewidywal-
ny charakter bohaterki. Becky
jest bowiem niczym wulkan
energii – piękną, choć destruk-
cyjną siłą. M i c h a ł  K a c z o ń

Ani się obejrzeliśmy, a Fe-
stiwalowi „Ursynowski
Czas z Twórczością Ama-
torską UCZTA” stuknęło
pięć lat. Skromny, ale
sympatyczny jubileusz ob-
chodzono w mateczniku

UCZTY – Domu Sztuki SMB
„Jary” – w miniony piątek
i sobotę.

W piątkowy wieczór miało
miejsce otwarcie V Festiwalu.
Odbyło się w obecności przed-
stawicieli władz Ursynowa: wi-

ceprzewodniczącej Rady Dziel-
nicy Ewy Cygańskiej, zastępcy
burmistrza Łukasza Ciołko i
przewodniczącej Rady Seniorów
Ireny Wuttke-Miszczak. Było
więc – jak na jubileusz przystało
– uroczyste, ale panowała na
nim swobodna, przyjazna at-
mosfera. Podtrzymała ją niespo-
żyta energia pomysłodawczyni
UCZTY, poetki amatorki z Ursy-
nowa, Janiny Próchniewskiej, do
społu z występem zespołu Na-
motane. Poważniejsze akcenty,
związane ze zbliżającą się setną
rocznicą odzyskania przez Pol-
skę niepodległości i Powstaniem
Warszawskim, wniosła poezja –
zwłaszcza Janiny Próchniew-
skiej, choć także Bożeny „Boni”
Węgrzynek. 

W programie otwarcia jubile-
uszowego Festiwalu znalazło
się… drugie otwarcie. Chodzi o
wystawę prac plastycznych i fo-
tografii – tak niezwykłych i pięk-
nych, że postanowiono pozosta-
wić ją w Galerii Domu Sztuki do
końca października.

Nie mniej okazale wypadła
część druga UCZTY, sobotnia:
Dzień Poezji i Muzyki. 

Z przyjemnością wysłuchano
poruszających wierszy kilkudzie-
sięciu autorów oraz piosenek w
wykonaniu zespołu Bez Cienia
Ciszy i Gościa Honorowego V
UCZTY, mieszkańca Ursynowa,
Wojciecha Dąbrowskiego. Całe
wydarzenie zostało sfinansowa-
ne ze środków Dzielnicy Ursy-
nów. A B U

W piątek 28 września w warszaw-
skim kinie Luna odbył się premiero-
wy pokaz filmu dokumentalnego
„Ostatni górale”. Obejrzałem go z
przyjemnością. 

Jako krakus, od dziecka zakochany jestem
w górskich wędrówkach i krajobrazach, w
górach poznałem swoją przyszłą żonę i od lat
spędzamy razem Wielkanoc i część wakacji
wśród góralskich przyjaciół na Polanie Gło-
dówka lub w Rabce. Doskonale znam to śro-
dowisko, cenię góralską szczerość i praco-
witość, rodzinne więzi, specyficzną filozo-
fię i poczucie humoru, podziwiam przywią-
zanie do ojcowizny i to, z jakim pietyzmem
górale odnoszą się własnej tradycji.

Film, zgodnie z zapowiedzią, trafnie uka-
zuje niezwykły obraz Podhala, za co należą
się twórcom i producentom wyrazy szczere-
go podziwu i uznania. Młoda ekipa, z reży-
serem Filipem Luftem na czele, stanęła na
wysokości zadania, udało się jej stworzyć
fascynujący dokument, wiernie oddać spe-
cyficzny obraz tego regionu, a przede
wszystkim ukazać ludzi tam żyjących.

Duże brawa za odnalezienie i utrwalenie
tych niezwykle barwnych postaci, za możli-

wość przebywania w górskiej bacówce, to-
warzyszenia bacom i juhasom podczas redy-
ku, przyglądania się mieszkańcom wsi w ich
codziennej pracy, a ludowym artystom pod-
czas tworzenia, obcowania z przyrodą i folk-
lorem. My, mieszczuchy, nie mamy pojęcia jak
wygląda codzienne życie w górach, praca
drwala, kołodzieja, lutnika, jak powstaje oscy-
pek, jak konstruuje się oryginalne instrumen-
ty ludowe: skrzypce i dudy. Film pozwala
nam odkryć niejedną tajemnicę, poznajemy
rodzinę Pintcherów i Majerczyków, mamy
szansę uczestniczyć w góralskim weselu.

Film zrealizowany w technice 4K tworzy
spójną całość. Zachwyca praca operatora,
wydobywająca nie tylko wszelkie uroki kra-
jobrazu, ale wychwytująca także liczne
szczegóły wyposażenia góralskich chat i de-
tale towarzyszące pracy, świetna jest opra-
wa muzyczna i znakomity montaż. „Ostat-
ni górale” zostali już nagrodzeni przez bur-
mistrza Zakopanego – Drewnianą Górą na
14. Spotkaniach z Filmem Górskim i byli
ozdobą 50. Międzynarodowego Festiwalu
Ziem Górskich.

Twórcom i bohaterom filmu składam ser-
deczne gratulacje i podziękowania. Po pre-

mierze, wraz z całą zachwyconą filmem pu-
blicznością, przyłączam się do toastu, który
wznoszę żętycą za pomyślność, zagryzając
ją oscypkiem i przepysznym razowym chle-
bem ze smalcem i kiszonym ogórkiem.

Mieszkańcom Ursynowa film polecam i
zachęcam do jak najczęstszych wypadów
na Podhale, albo przynajmniej do odwie-
dzenia Siwego Dymu na Puławskiej, aby
chociaż przez chwilę rozkoszować się gór-
skim klimatem, niezwykłą atmosferą i go-
ścinnością. Najbliższe pokazy filmu w kinie
Luna: niedziela 7 października i środa 10
października.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Polskie akcenty na festiwalu w Toronto

MMiicchheellllee RRooddrriigguueezz ii EElliizzaabbeetthh DDeebbiicckkii ww ffiillmmiiee WWddoowwyy

UCZTA jubileuszowa w Domu Sztuki

Ostatni górale
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