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Serce rosło, gdy się w miniony
weekend obserwowało wiel-
ki ruch sportowy w dzielni-

cy Ursynów. Blisko siedem tysięcy
uczestników Maratonu Warszaw-
skiego przemierzyło Park Natoliń-
ski i aleję Komisji Edukacji Naro-
dowej. U podnóża Kopy Cwila by-
ło rojno i gwarno, bowiem potęż-
na gromada dzieci i młodzieży ry-
walizowała w biegach pod egidą
PASSY i dzielnicowych władz. A
na służewieckim torze wyścigów
konnych zebrała się rekordowa
liczba widzów z okazji Wielkiej
Warszawskiej. Widząc na trybunie
honorowej prezydent Hannę Gron-

kiewicz-Waltz, a obok niej lekko-
atletyczne legendy: mistrza olim-
pijskiego Tomasza Majewskiego,
wicemistrzynię Anitę Włodarczyk
i spore grono celebrytów (Jerzy
Engel, Grzegorz Markowski, Szy-
mon Majewski), można było
wreszcie powiedzieć, że Służewiec
stał się – jak przed wojną – jed-
nym z salonów Warszawy. 

P iękny tor jest naprawdę go-
dzien imprez największego
formatu, tyle że wyścigowy

kompleks obiektów musi być
wreszcie doinwestowany. Ostat-
niej niedzieli mogliśmy się prze-
konać, iż Służewiec może być miej-
scem kulturalnej rozrywki i rekre-
acji dla całych rodzin, w którym
nikt się nie bije, nie rzuca petard i
nie wyrywa krzesełek, jak to się
dzieje na piłkarskim stadionie przy
Łazienkowskiej. Tym bardziej więc
parkowych walorów służewieckiej
perły krajobrazowej nie wolno
zmarnować. Trudno zapomnieć,
że w latach dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku były liczne zaku-
sy ze strony deweloperów, goto-
wych w błyskawicznym tempie za-
betonować rozległy zielony teren,
który podczas drugiej wojny świa-
towej przydał się niemieckiemu
okupantowi jako prowizoryczne
lotnisko. 

W spominałem niedawno
o ostatnim dżentelme-
nie Warszawy, czyli

słynnym sprawozdawcy sporto-
wym Bohdanie Tomaszewskim.
On jeszcze doskonale pamięta wy-
ścigi konne, rozgrywane na prymi-
tywnym torze w rejonie Polnej i
Nowowiejskiej, ponieważ miesz-
kał w tamtej okolicy. Otwarty w
1939 tor służewiecki, naówczas
najnowocześniejszy w Europie, był
wielkim krokiem naprzód i przez
dziesiątki lat odgrywał niezwykle
ważną rolę w procesie hodowli ko-
ni w Polsce. A powstał ze społecznej
inicjatywy entuzjastów. Jak wia-
domo, w roku 1925 Towarzystwo
Zachęty do Hodowli Koni odku-
piło 150 hektarów folwarku Służe-
wiec, korzystając z parcelacji czę-
ści dóbr wilanowskich Władysława
Branickiego. Już wtedy na sąsia-
dującym odcinku Puławskiej ist-
niała komunikacja szynowa w po-
staci kolei wąskotorowej oraz li-
nii tramwajowej biegnącej do pę-
tli na Wierzbnie. Dziś wąskoto-
rówki już nie ma, ale w pobliżu

znajduje się linia metra oraz war-
szawsko-radomska linia kolei. W
okresie PRL można było dojechać
na Wyścigi funkcjonującym do dzi-
siaj tramwajem, a także specjalny-
mi autobusami, ruszającymi z Pla-
cu Defilad. 

P rojektujący tor architekci –
z Zygmuntem Zyberk-Plate-
rem na czele – okazali się

bardzo przewidujący. Dzięki ich
dalekowzroczności mamy do dzi-
siaj wspaniałą aleję wjazdową o
szerokości 52 metrów z dwiema
9-metrowymi jezdniami. Może w
niej zaparkować 2000 samocho-
dów osobowych i 25 autobusów.
Dęby, graby, lipy, wiązy, brzozy,
klony, jesiony, topole i kasztanow-
ce składają się na imponujący
drzewostan, stanowiący otoczenie
obiektów sportowych. Mało kto
zauważa, że znalazło się wśród
nich nawet boisko piłkarskie, z któ-
rego przez parę lat korzystał bez-
domny ursynowski SEMP. 

P rosto ze Służewca trafiły na
najbardziej renomowane to-
ry Europy i USA znakomite

konie wyścigowe z chyżonogimi
ogierami Pawimentem i Omenem
na czele. W tym roku mieliśmy zaś
przełomową imprezę: rumaków
czystej krwi arabskiej dosiadały
młode amazonki w gonitwie z cy-
klu Ladies World Championships,
rozegranej pod patronatem She-
ikhi Fatimy Bint Mubarak. Wy-

pada zauważyć, że hodowla koni
(w tym arabów) jest w naszym
kraju od lat wielu kultowym ele-
mentem gospodarki narodowej.
W 1981 roku za ogiera czystej krwi
arabskiej El Paso amerykański bo-
gacz Armand Hammer zapłacił
właścicielom ze stajni w Janowie
Podlaskim rekordową sumę –
okrągły milion dolarów. Nieprzy-
padkowo utarło się zatem nieco
żartobliwe powiedzenie: koń a
sprawa polska. Jeszcze w 1920,
gdy udało się nam powstrzymać
bolszewicką nawałę, kawaleria
odegrała w bitwach z Rosjanami
bardzo istotną rolę. 

P o drugiej wojnie światowej
zachodni alianci rzucili nas
w objęcia Stalina i bohater-

ski generał Władysław Anders mógł
czuć się przez nich zdradzony. Ma-
wiało się więc po cichu, że jeszcze
wjedzie do Polski któregoś dnia
na... białym koniu. Ta tęsknota za
jego konnym powrotem miała swo-

je uzasadnienie. Oprócz wielkich
zasług w obu wojnach światowych
(najpierw w armii carskiej, potem
w armiach polskich) temu znako-
mitemu kawalerzyście można tak-
że przypisać zasługi dla sportu jeź-
dzieckiego. Będąc jeszcze w randze
pułkownika poprowadził on w
1925 reprezentację Polski w Mię-
dzynarodowych Zawodach Kon-
nych w Nicei, dosiadając wierz-
chowca o imieniu Morinus. Polacy
zdobyli wtedy prestiżowy Puchar
Narodów, a w ekipie były później-
sze wielkie sławy: Karol Rómmel,
Adam Królikiewicz, Kazimierz
Szosland i Henryk Dobrzański,
który po kampanii wrześniowej
1939 – będąc w stopniu majora
(pseudo Hubal) – stworzył wydzie-
lony oddział Wojska Polskiego naj-
dłużej opierający się Niemcom.

W ładysław Anders trzy-
mał swoje konie wyści-
gowe jeszcze w stajniach

na Polu Mokotowskim i gdyby żył,
cieszyłby się teraz, widząc jakie
tłumy przywaliły na Wielką War-
szawską. Myślę więc, że w zago-
spodarowaniu Służewca na nowo
wyjątkowo trafnym posunięciem
byłoby zorganizowanie obok toru
– muzeum, upamiętniającego hi-
storię konia w Polsce oraz dokona-
nia naszych jeźdźców. I militarne,
i sportowe. Eksponatów na pewno
nie zabraknie.

P A S S M I TA

PETRO / AUGUSTYN

Sesja na temat Szpitala Południowego
Serdecznie zapraszam mieszkańców Warszawy Południowej na sesję specjalną

Rady Dzielnicy Ursynów, poświęconą projektowi Szpitala Południowego. Sesja
odbędzie się 9 października o godz. 18.00 w Sali Konferencyjnej (nr 136)
ursynonwskiego Ratusza.

P r z e w o d n i c z ą c y  R a d y  D z i e l n i c y  L e c h  K r ó l i k o w s k i
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Srebrny jubileusz zespołu ludowego „Wólkowianki” z Góry Kalwarii

Siła tradycji przekazywana z pokolenia na pokolenie

WÓLKOWIANKI zapisały
się w historii gminy i po-
wiatu, jako zespół bez,
którego trudno sobie wy-
obrazić wydarzenia kultu-
ralne, uroczystości, świę-
ta, wernisaże oraz festiwa-
le na terenie całego kraju. 

Z okazji 25-lecia swego ist-
nienia przygotowały koncert w
sali widowiskowej (sala kino-
wa) w Górze Kalwarii ul. Ks.
Sajny 14.

Na uroczystości byli obecni
przedstawiciele władz gminy z
burmistrzem Gminy Góra Kal-
waria – Dariuszem Zielińskim
na czele. Obecni byli też: staro-
sta Powiatu Piaseczyńskiego –
Jan Dąbek, burmistrz Garwoli-
na –Tadeusz Mikulski, przed-
stawiciele instytucji kultury,
mieszkańcy oraz licznie zapro-
szeni goście.

Podczas uroczystości bur-
mistrz Dariusz Zieliński pogratu-
lował zespołowi dotychczasowej
kariery, życząc dalszej owocnej
pracy twórczej. Podkreślił rolę
muzyki w integrowaniu i poko-
nywaniu barier pomiędzy ludź-
mi, a także zasługi zespołu w
krzewieniu kultury regionalnej.
Rzeczywiście, trzeba przyznać,
że zespół znakomicie wywiązu-
je się ze swojej roli ambasado-
rów regionu. 

Burmistrz Dariusz Zieliński
przytoczył słowa wieszcza Ada-
ma Mickiewicza – „Muzyka jest
jako arka przymierza pomiędzy
nowymi a starymi laty…”. 

Faktem jest, że w dobie, gdy
młode pokolenia słuchają
„dzwonków w swoich telefonach
komórkowych i „empetrójek”

kontakt z żywą muzyką i śpie-
wem z repertuaru zespołu ludo-
wego, jakim są „Wólkowianki”
może wzbogacić wiedzę mło-
dych odbiorców muzyki o warto-
ści często zapomniane. A war-
tości te są częścią naszego do-
robku kulturowego. Piosenki

przekazywane z pokolenia na
pokolenie bez żadnego zapisu
nutowego, teraz zaśpiewane
przez „Wólkowianki” trafiają do
szerszego grona słuchaczy i mo-
gą być zachowane dla polskiej
kultury. 

Dobrym tego przykładem jest
piosenka ludowa „Przez zieloną

wieś” zasłyszana przez Marian-
nę Król, członkinię zespołu, któ-
rej nauczyła się jako mała dziew-
czynka od swojej babci. Babcia z
kolei od swojej babci. Zachowa-
na w pamięci wielu osób piosen-
ka przetrwała co najmniej dwie-
ście lat.

Burmistrz Gminy Góra Kal-
waria wręczył zespołowi „Wólko-
wianki” z okazji ich jubileuszu
okolicznościowe dyplomy. 

Był to wieczór szczególnie
doniosły dla prowadzącego ze-
spół „Wólkowianki” – instrukto-
ra i animatora kultury – Tade-
usza Sasa, który otrzymał z rąk

burmistrza Dariusza Zielińskie-
go, Odznakę Honorową „Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej”. To
szczególne wyróżnienie zosta-
ło przyznane Tadeuszowi Sa-
sowi przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Bog-
dana Zdrojewskiego za działal-

ność na rzecz popularyzacji
muzyki i krzewienie kultury. O
odznaczenie to wnioskowała
Beata Polaczyńska, dyrektor
Ośrodka Kultury w Górze 
Kalwarii.

Przed publicznością w jubile-
uszowym koncercie wystąpił go-
ścinnie: dziecięcy zespół ludo-

wy „Kalwarki”, chór „Vox Symfo-
nia” oraz solistki.

Warto przypomnieć nieco fak-
tów z historii Zespołu. Zespół zo-
stał założony z inicjatywy Koła
Gospodyń Wiejskich w Klubie
Rolnika we wsi Wólka Dworska
9 grudnia 1986 r. Decyzja o zało-

żeniu zespołu folklorystyczne-
go została podjęta we wsi Wólka
Dworska. Członkinie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w tamtejszym
Klubie Rolnika. W historycznym
spotkaniu uczestniczyły: Teresa
Gawłowska, Krystyna Borow-
ska, Joanna Michniewicz, Wła-
dysława Pałyska, Anna Molak,

Zofia Jankowska, Genowefa
Grzybiak, Anna Staros, Ewa De-
czewska, Krystyna Grzywacz,
Grażyna Kurach, Anna Wroch-
na, Jadwiga Skiba, Anna Tokaj. 

W marcu 1987 odbyły się
wstępne przesłuchania kandy-
datek, podczas których został
wyłoniony pierwszy skład zespo-
łu. Jako datę powstania zespołu
przyjęto 12 marca 1987 r. Pierw-
szym instruktorem zespołu był
wydelegowany z Ośrodka Kul-
tury, Tadeusz Sas, który prowa-
dzi zespół do dnia dzisiejszego.
Początkowo zespół nosił nazwę
„Wólczanki”, a następnie „Wól-
kowianki”. Nazwę zmieniono 1
września 2001r. Zespół jest naj-
starszym zespołem śpiewaczym
w powiecie piaseczyńskim. W
ciągu 25 lat swojego istnienia
zagrał ponad 210 koncertów,
m.in. koncert z okazji 85. uro-
dzin Kazimierza Górskiego. 

1 marca 2003 r. honorową
członkinią zespołu została Bar-
bara Samborska – ówczesna bur-
mistrz Miasta i Gminy Góra Kal-
waria. „Wólkowianki” w swoim
repertuarze posiadają ponad 140
różnych utworów. Połowa z nich
jest autorstwa instruktora mu-
zyki prowadzącego zespół – Ta-
deusza Sasa. 

Obecny skład zespołu (2012)
przedstawia się następująco:
Hanna Augustyniak, Jolanta Bro-
dowska, Marianna Król, Maria
Pałyska, Władysława Pałyska,
Anna Tokaj, Anna Wrochna. 

Gratulujemy i życzymy kolej-
nych rozśpiewanych dwudzie-
stu pięciu lat!

M . M .
F o t .  L e c h  K o w a l s k i
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Osiem tysięcy nowicjuszy rozpoczęło rok akademicki przy Nowoursynowskiej

SGGW bliżej praktyki
W poniedziałek
zainaugurowano nowy
rok  akademicki w Szkole
Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego na Ursynowie. 

Jak co roku obecny był ksiądz
kardynał Józef Glemp, prymas
senior Kościoła Rzymskokatolic-
kiego w Polsce. Nie zabrakło też
ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Stanisława Kalemby. Mowę in-
auguracyjną wygłosił rektor
SGGW, prof. dr hab. Alojzy Szy-
mański. 

W swoim wystąpieniu pod-
kreślił szczególnie, iż w dzisiej-
szych warunkach nauka musi
być użyteczna dla gospodarki.
Ursynowska uczelnia stara się
sprostać wyzwaniom współcze-
sności poprzez działalność swo-

ich 3000 pracowników, w tym
1300 nauczycieli akademickich,
zatrudnionych na 32 kierunkach
13 wydziałów. Korpus studenc-
ki SGGW to aż 27 000 osób, co
oznacza, że uczelnia da wkrótce
krajowy potężny zastrzyk kwali-
fikowanych kadr. 

Blisko 200-letnia tradycja naj-
starszej w Polsce uczelni rolni-
czej stanowi dla niej szczególne
zobowiązanie. Nic dziwnego, że
w tym roku o indeksy SGGW
ubiegało się ponad 20 000 matu-
rzystów, którzy najbardziej oble-
gali następujące wydziały: finan-
se i rachunkowość (10 osób na
jedno miejsce), weterynarię (9),
dietetykę (ponad 8), gospodar-
kę przestrzenną (ponad 8) oraz
biotechnologię (około 8). R K
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Żydowski Uniwersytet
Otwarty Fundacji Shalom
to wyjątkowy, międzypo-
koleniowy projekt z zakre-
su edukacji kulturalnej. 

Projekt stwarza słuchaczom
możliwość zdobycia wysoko wy-
profilowanej wiedzy na temat
dziedzictwa kulturowego Ży-
dów, zwiększa świadomość w

zakresie procesów kulturotwór-
czych, związków kultury polskiej
oraz żydowskiej i wzajemnego
ich przenikania się. 

Żydowski Uniwersytet Otwar-
ty Fundacji Shalom został po-
wołany do życia przez Gołdę
Tencer, Dyrektora Generalnego
Fundacji Shalom w 2009 roku.
Misją Uniwersytetu, podobnie
jak wszystkich działań podejmo-
wanych przez Fundację, jest oca-
lenie bogatego dziedzictwa kul-
tury żydowskiej przed zapo-
mnieniem.

Otwarta formuła Uniwersyte-
tu umożliwia udział w projekcie

osobom pracującym i uczącym
się, należącym do różnych śro-
dowisk i reprezentujących różne
grupy wiekowe. Sprawia to, że
projekt jest miejscem spotkań dla
ludzi w różnym wieku i różnych
profesji, umożliwiając wymianę
wiedzy, umiejętności i kompeten-
cji kulturowych. ŻUO to wyjąt-
kowa inicjatywa, przed wszyst-

kim, z uwagi na akademicki po-
ziom nauczania. Osiągnięcia kul-
tury żydowskiej w dziedzinie lite-
ratury, sztuki i nauki są prezento-
wane w ramach Żydowskiego
Uniwersytetu Otwartego przez
wybitnych znawców tematyki ży-
dowskiej reprezentujących różne
instytucje, ośrodki naukowe oraz
kulturalne w kraju i poza jego
granicami. Do tego grona należą
m.in. prof. Jacek Leociak (PAN),
prof. Monika Adamczyk Garbow-
ska (UMCS), dr Mirosława Bułat
(UJ), dr Magdalena Ruta (UJ),
dr Natalia Krynicka (Sorbona),
dr Joanna Lisek (UWr.), dr To-

masz Nowak (UW), dr Piotr Fo-
recki (UAM), dr Małgorzata Sto-
larska- Fronia (MHŻP), dr Moni-
ka Szabłowska-Zaremba (KUL)
oraz Bella Szwarcman-Czarnota
(„Midrasz”).

Wysoką wartość edukacyjną
oraz kulturalną Żydowskiego
Uniwersytetu Otwartego doce-
niają nie tylko słuchacze, ale tak-

że środowiska naukowe i badaw-
cze, w tym rektor Uniwersytetu
Warszawskiego p. Katarzyna
Chałasińska-Macukow obejmu-
jąc Żydowski Uniwersytet Otwar-
ty honorowym patronatem i włą-
czając jego program w cykl wy-
kładów ogólnouniwersyteckich.
Dzięki temu uczestnikom zajęć
ŻUO przyznawane są 4 punkty w
systemie ECTS (Europejski Syste-
mu Transferu Punktów) za każ-
dy zaliczony semestr.

Zajęcia odbywające się w ra-
mach projektu cieszą się coraz
większą popularnością. W ciągu
każdego semestru w projekcie

uczestniczy ok. 100 osób, w tym
ponad połowa to studenci Uni-
wersytetu Warszawskiego. Nie-
wątpliwie wzrost zainteresowa-
nia projektem jest wynikiem te-
go, iż przedsięwzięcie jest uni-
katowe na skalę Polski. Unikato-
we ze względu na interdyscypli-
narny charakter, dzięki któremu
możliwe jest poznawanie i po-

głębianie wiedzy o kulturze ży-
dowskiej w różnych jej aspektach
oraz kontekstach. 

Słuchacze otrzymują: Inter-
dyscyplinarne zajęcia z kultury
żydowskiej, obejmujące wykłady
i warsztaty z historii i kultury
Żydów polskich, jak również kil-
ka tematycznych bloków zajęć,
które zmieniają się co semestr,
np. literatura, teatr, muzyka,
sztuka, judaizm itd. 

Studenci Uniwersytetu War-
szawskiego za aktywny udział
w zajęciach i po zaliczeniu testu
końcowego otrzymują 4 punkty
ECTS. 

O wyjątkowości Żydowskiego
Uniwersytetu Otwartego Funda-
cji Shalom świadczą również
opinie jego wykładowców:

„Podoba mi się formuła: Na-
uczanie nie tylko studentów, ale
także zainteresowanych ze star-
szych pokoleń. Jest to formuła
wymagająca dla wykładowców,
ale może być bardzo owocna.” –

twierdzi Jan Doktór z Żydow-
skiego Instytutu Historycznego.
Joanna Lisek z Uniwersytetu
Wrocławskiego dodaje: „Inicja-
torom tego przedsięwzięcia uda-
ło się pozyskać do współpracy
wykładowców z całego kraju,
dzięki czemu studenci otrzymu-
ją szeroką panoramę kierunków
rozwoju studiów żydowskich w
Polsce”. Swoją opinię dodała
również Monika Szabłowska-Za-
remba (Katolicki Uniwersytet Lu-
belski): „ŻUO jest potrzebnym i
niezbywalnym przedsięwzię-
ciem w nastawionym na coraz
to nowe wyzwania systemie edu-

kacyjnym”. Wypowiedziała się
także wykładowczyni Sorbony,
Natalia Krynicka: „Bardzo do-
brze, że ŻUO istnieje, i że mieści
się akurat w Warszawie, gdzie
wychodząc z wykładu spaceru-
je się ulicami, na których kultu-
ra żydowska niegdyś kwitła.
Dzięki temu zajęcia nie są abs-
trakcją, a słuchacze patrzą ina-

czej na swoje miasto”. Projekt
współfinansuje m.st. Warszawa.

Mamy bardzo dobrą wiado-
mość dla czytelników tygodni-
ka Passa. Każda osoba zaintere-
sowana zajęciami w ŻUO może
się zarejestrować pisząc pod ad-
res klub@shalom.org.pl albo za-
dzwonić pod nr tel.(22) 620-47-
33 podając hasło „Passa”. Otrzy-
ma wówczas zniżkę na wszystkie
zajęcia i zapłaci tylko 100 zł za
cały semestr. Wszelkie informa-
cje w tym program zajęć znaj-
duje się na stronie www.jidysz-
land.pl. Serdecznie zapraszamy!

M i l a n  D e  V a l d e n

Żydowski Uniwersytet Otwarty Fundacji Shalom został powołany do życia w 2009 roku

Tylko w tej uczelni możesz nauczyć się jidysz
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Nowa inwestycja ursynowskiej SMB Osiedle Kabaty gotowa do zasiedlenia

Problemy tworzą ludzie i to ludzie powinni je rozwiązywać
Do nowo wybudowanego
gmachu przy ulicy Wąwo-
zowej 4 na Kabatach
wprowadzają się lokato-
rzy. Jest to jeden z najbar-
dziej atrakcyjnych pod
względem architektonicz-
nym obiektów mieszka-
niowo - usługowych w tej
części miasta. Jego budo-
wa trwała 20 miesięcy. 

Inwestorem jest Spółdziel-
nia Mieszkaniowo - Bu-
dowlana Osiedle Kabaty,

która powstała w czerwcu 1994
r. w wyniku podziału mieszka-
niowego molocha, jakim była
SBM Natolin. W starszej części
osiedla wybudowanego na prze-
łomie lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych znajdują się
domy zbudowane w technologii
tzw. wielkiej płyty. Od 1997 r.
SMB Osiedle Kabaty rozpoczęła
budowę nowych mieszkań w
technologii tradycyjnej w obrębie
ulic Wąwozowa, Al. KEN, Kiepu-
ry, Bronikowskiego. Tereny, na
których spółdzielnia realizuje ko-
lejne inwestycje, zostały jej prze-
kazane w 1997 r. przez ówczesną
Gminę Warszawa Ursynów w
użytkowanie wieczyste. SMB
Osiedle Kabaty to jedna z zamoż-
niejszych ursynowskich spół-
dzielń mieszkaniowych, posiada
znaczne środki finansowe na ra-
chunkach bankowych i na bie-
żąco reguluje wszelkie zobowią-
zania podatkowe oraz zobowią-
zania względem kontrahentów,
którzy nie mają w związku z tym
większych trudności w uzyski-
waniu indywidualnych kredytów
w bankach.

Nowocześnie zaprojek-
towane zasoby miesz-
kaniowe SMB Osiedle

Kabaty nazywane są często „ka-
wałkiem prawdziwej Europy w
dzielnicy Ursynów”. Władze
spółdzielni kładą duży nacisk na
estetykę i czystość na terenie
osiedla. Owocem tego są nagro-
dy prezydenta Warszawy przy-
znane spółdzielni w kolejnych
edycjach prestiżowego konkursu
„Warszawa w kwiatach”, które-
go pomysłodawcą był przedwo-
jenny prezydent stolicy Stefan
Starzyński. SMB Osiedle Kabaty
otrzymywała nagrody za dba-
łość i estetykę otoczenia, piękne
dekoracje kwiatowe i aranżacje
zieleni, a tym samym przyczy-
nienie się do upiększenia wize-
runku Warszawy nieprzerwanie
w latach 2000 - 2005. 

R ealizacja inwestycji
przy ul. Wąwozowej 4
rozpoczęła się w stycz-

niu ub. r. wraz z wejściem na te-
ren budowy głównego wyko-
nawcy, firmy UNIBEP. Biuro Ar-
chitektoniczne „Plano” Agaty i
Janusza Nowaków zaprojekto-
wało budynek w kształcie litery
„C” przyjmując jako zasadę na-
wiązanie jego wysokości do są-
siedniej zabudowy. Od strony ulic
Wąwozowej i Bronikowskiego
jest to 7 kondygnacji nadziem-
nych (6 mieszkalnych oraz usłu-
gowy parter). Skrzydło w kształ-

cie litery „L” wzdłuż ul. Dembego
ma wysokość od V do IX kondy-
gnacji. Od strony ul. Wąwozowej
budynek został usytuowany
zgodnie z obowiązującą linią za-
budowy wyznaczoną w uchwa-
lonym miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego.
W budynku zaprojektowano 17
boksów garażowych, 170 miejsc
postojowych w garażu wielosta-
nowiskowym oraz 118 komórek
lokatorskich. Istniejące na tym
terenie tymczasowe pawilony
handlowo – usługowe i 19 z ist-
niejących 20 zapyziałych boksów
garażowych zostały przeznaczo-
ne do rozbiórki. 

Historia boksu nr 2 to
ewenement być może
w skali całej Polski. Je-

go właścicielka zażądała od spół-
dzielni gigantycznej kwoty tytu-
łem odszkodowania za utraco-
ne mienie. Kiedy otrzymała od-
mowę kategorycznie sprzeciwi-
ła się rozbiórce swojego garażu.

W tym momencie władze SMB
Osiedle Kabaty stanęły przed po-
ważnym, wydawałoby się - nie-
możliwym do rozwiązania, pro-
blemem. Realizacja inwestycji
znalazła się pod wielkim zna-
kiem zapytania. Jak bowiem
przekonać kogoś, kto jest głuchy
na wszelkie argumenty i bloku-
je budowę wielorodzinnego do-
mu ze 177 mieszkaniami, na któ-
re niecierpliwie czeka kilkaset
osób? W końcu znaleziono roz-
wiązanie unikatowe, nieznane
dotąd na terenie Warszawy
Płd.... Obudowano siermiężny
garaż niepodpiwniczonym seg-
mentem mieszkalnym z klatką
schodową. Wjazd do tego „ga-
rażu” znajduje się od strony ul.
Bronikowskiego (patrz foto). Na
pierwszy rzut oka wygląda to
komicznie, ale po zastanowie-
niu się robi się smutno, że są
ludzie, dla których termin 
pro publico bono to zwykłe 
pustosłowie. 

Partery budynku przy ul.
Wąwozowej 4 od stro-
ny otaczających obiekt

ulic przeznaczone zostały na
handel i usługi. Zaprojektowa-
no 22 lokale, które można ze so-
bą łączyć lub dzielić je na mniej-
sze. Dźwigi osobowe łączą
wszystkie kondygnacje miesz-
kalne z parterami i kondygna-
cją podziemną. Z klatek schodo-
wych na poziomie I piętra, czyli
na poziomie najniżej położonych
mieszkań, znajdują się wyjścia
na ogromny zielony taras, który
usytuowany jest na dachu gara-
żu wychodzącego poza obrys
części mieszkaniowej. Jest to
miejsce przeznaczone do inte-
gracji i rekreacji lokalnej spo-
łeczności. Na tarasie zaprojek-
towano również ogródki przy-
domowe dla mieszkań, które do
niego przylegają. 

Warte przypomnienia
są trzy daty z historii
budowy tego obiek-

tu: 18 kwietnia 2011 r. – poświę-
cenie kamienia węgielnego i
wmurowanie aktu erekcyjnego;
18 października 2011 r. podnie-
sienie „wiechy” na budynku i 27
września 2012 r. – uzyskanie
ostatecznego i prawomocnego
pozwolenia na użytkowanie,
uroczyste otwarcie i poświęce-
nie budynku. Była to skromna
uroczystość, w której wzięło
udział kilkadziesiąt osób, m. in.
wiceburmistrz Ursynowa Witold
Kołodziejski, prezesi ursynow-
skich spółdzielń mieszkanio-
wych, kadra menaedżerska fir-
my UNIBEP, członkowie Rady
Nadzorczej SMB Osiedle Kabaty
z jej przewodniczącym Bożyda-
rem Koraszewskim na czele,
przedstawiciele mediów oraz
proboszcz miejscowej parafii, ks.
prałat Jacek Kozub 

Zwielu ust padły słowa
uznania za tempo, ter-
minowość i jakość budo-

wy. - Były to miłe słowa, ale czy to,

że buduje się w terminie i w wy-
sokiej jakości jest czymś nadzwy-
czajnym? – pyta prezes SMB Osie-
dle Osiedle Kabaty, Franciszek
Śliwiński. - Dla mnie i moich
współpracowników to normal-
ność i uważam, że nie stać nas na
zabawę wtedy, kiedy zaangażo-
wane są poważne pieniądze po-
wierzone nam przez naszych
członków – inwestorów. Dobrze
się stało, że podobnie myślą pre-
zesi firmy UNIBEP, która była ge-
neralnym wykonawcą inwesty-
cji, i z którymi już na początku
umówiliśmy się, że tak właśnie
robimy – w terminie, w wysokiej
jakości i za umówione pieniądze.
Trudno odmówić prezesowi SMB
Osiedle Kabaty racji, ale patrząc
na to, co dzieje się dookoła, na
przykład z budową autostrad,
trzeba przyznać, że terminowość
połączona z wysoką jakością i
umiarkowaną ceną usługi jest nie-
stety nadal czymś nadzwyczaj-
nym w naszym kraju. - Jak przy
każdej inwestycji nas także doty-
kały problemy - kontynuuje pre-
zes Śliwiński. - Ale kierowaliśmy
się jednym z ulubionych powie-
dzeń prezydenta J. F. Kenne-
dy`ego, że wszystkie problemy
stworzyli ludzie i to ludzie powin-
ni je rozwiązywać. Myślę, że chy-
ba pora na normalność w tym
państwie.

Rzeczywiście, najwyższa
pora na normalność,
ale na razie widać ją tyl-

ko na lokalnym podwórku. Przy-
kładem normalności, poza SMB
Osiedle Kabaty, może być inna
ursynowska spółdzielnia Imie-
lin, która ostatnio wybudowała
terminowo, w wysokim standar-
dzie i w umiarkowanych cenach
efektowny, nowocześnie zapro-
jektowany kompleks mieszkanio-
wo - usługowy przy ul. Derenio-
wej bardziej przypominający luk-
susowy „apartamentowiec” niż
kojarzone dotychczas z niskim
standardem spółdzielcze inwe-
stycje. Zarządy obu spółdzielń
pokazały, że można budować
rzetelnie i terminowo, trzeba tyl-
ko odpowiednio skonstruować
stosowne umowy z wykonawcą. 

Wystarczy kilka ja-
snych, konkretnych
zapisów, aby wyeli-

minować patologię, która chro-
nicznie gnębi na przykład GDD-
KiA – niepłacenie przez general-
nego wykonawcę podwykonaw-
com za wykonane usługi. Po zre-
alizowaniu dwóch wymienionych
wyżej spółdzielczych inwestycji
wszyscy są zadowoleni - inwesto-
rzy, czyli mieszkańcy nowo wybu-
dowanych domów, sąsiedzi, któ-
rzy w miejsce blaszanych bud i
siermiężnych obskurnych pawilo-
nów otrzymali nowoczesność, za-
rządy spółdzielni, które potwier-
dziły swoje kwalifikacje do zarzą-
dzania wielomilionowym mająt-
kiem, wykonawca generalny,
podwykonawcy, jak również wła-
dze samorządowe. Tak właśnie
powinna wyglądać normalność. 

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

FFrraanncciisszzeekk ŚŚlliiwwiińńsskkii,, 
pprreezzeess zzaarrzząądduu SSMMBB OOssiieeddllee KKaabbaattyy

Każda budowa ma swoją historię –
czasami dramatyczną, czasami aneg-
dotyczną. Nowo wybudowany obiekt
przy ul. Wąwozowej 4 również powsta-
wał w bólach. Były protesty, zaskarżenia
decyzji administracyjnych dotyczących
pozwoleń, ale wszystkie problemy uda-
ło się nam rozwiązać. Przyjęliśmy zasa-
dę, że nikt nikogo nie chce pokonać, ale
też nikt nie może czerpać pożytków

kosztem innych - to jedna z podstawowych zasad spółdzielczości.
Wyjątkiem jest oczywiście słynny garaż, którego właścicielka za-
żądała milion złotych... i z garażem pozostała. Został obudowany
nowym budynkiem, podniosło to oczywiście koszty inwestycji,
ale jest też swoistym pomnikiem… Nie powiem czego.

Od 1 października rozpoczęliśmy przekazywanie mieszkań i po-
zostałych lokali ich właścicielom. Jeszcze w tym tygodniu przystę-
pujemy do ostatecznego rozliczenia i już dzisiaj wiadomo, że bę-
dziemy przy ostatecznym rozliczeniu zwracali naszym członkom
pieniądze, gdyż planując inwestycję i jej koszt przyjęliśmy bezpiecz-
ne rezerwy, aby nie było dopłat, ponieważ większość inwestorów
korzystała z kredytów. 

Myślę, że warto przy okazji wspomnieć, iż realizując nową in-
westycję bynajmniej nie zaniedbaliśmy członków i mieszkańców
innych naszych budynków. Aktualnie ocieplamy we wschodniej
części osiedla kolejnych siedem budynków z “wielkiej płyty” z wy-
korzystaniem pomocy publicznej w postaci pożyczek z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na
przyszły rok pozostawiamy ostatnie dwa. W zachodniej części
osiedla kończymy uszczelnianie przeciekających tarasów, w dwóch
pierwszych budynkach zamontowaliśmy ogrzewanie w rynnach.
Zakończyliśmy remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, któ-
ra dotychczas nie była przekazana do MPWiK, i której bieżące re-

monty oraz usuwanie awarii pochłaniało olbrzymie środki. Roz-
poczęliśmy sezon grzewczy w całym osiedlu, pierwszy po wyko-
nanych audytach energetycznych i dostosowaniu zamówionych
mocy do rzeczywistych potrzeb. Oczekujemy poważnych oszczęd-
ności w kosztach co. i cw., gdyż korekty zamówionego ciepła by-
ły bardzo poważne.

Zakończyliśmy wdrażanie zintegrowanego systemu informa-
tycznego w naszej spółdzielni. Wkrótce wszyscy członkowie
otrzymają indywidualne kody do systemu, aby móc obserwować
i analizować wszystkie koszty, jakie ponoszą. Na ukończeniu są
prace nad opracowaniem systemu organizacji ruchu na całym
osiedlu, przygotowujemy się do zamknięcia całego osiedla i za-
kończenia dzikiego parkowania na terenie, za który wszyscy
członkowie wnoszą opłaty. Myślę, że bliski finału jest etap nego-
cjacji z ZDM w kwestii uporządkowania terenu wzdłuż ulicy Ro-
soła. Planujemy jego wydzierżawienie  i urządzenie tam profe-
sjonalnego parkingu dla mieszkańców spółdzielni oraz chęt-
nych z okolicznych domów.
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XV Ursynowski Bieg Przełajowy pod Kopą Cwila już za nami...

Ponad tysiąc dzieci wystartowało w corocznym biegu Passy!
Aż trudno w to uwierzyć,
ale w ostatnią sobotę, 29
września już po raz pięt-
nasty mieszkańcy Ursy-
nowa spotkali się na co-
rocznym biegu Passy, któ-
ry od ponad dekady regu-
larnie odbywa się pod
Kopą Cwila.

Sekretariat zawodów wy-
dał w sobotę ponad
1000 specjalnych koszu-

lek z okazjonalnym nadrukiem,
uprawniających do startu w bie-
gach i właśnie tylu biegaczy z
ursynowskich szkół i przedszko-
li wzięło ostatecznie udział w kil-
kunastu biegach na różnych dy-
stansach. Wyróżnić należy, już
tradycyjnie Szkołę Podstawową
numer 100 mającą siedzibę przy
ul. Tanecznej, która zgłosiła do
biegu aż 218 zawodników! Pla-
cówka została za to sowicie na-
grodzona kompletem dwudzie-
stu pięciu piłek do gier zespoło-
wych, które z całą pewnością za-
silą szkolny magazynek.

J ednym z największych
atutów naszej imprezy
jest fakt, że liczy się

przede wszystkim wspólna, do-
bra zabawa. Każdy, absolutnie
każdy uczestnik biegu, nieza-
leżnie od tego, które miejsce za-
jął na mecie, otrzymał pamiąt-
kowy upominek, nikt nie wrócił
do domu z pustymi rękami. Ra-
zem z naszymi sponsorami dba-
my o to, aby każdy startujący
otrzymał specjalną koszulkę z
okolicznościowym nadrukiem
oraz pamiątkowy dyplom, a naj-
lepsi także pokaźnych rozmia-
rów puchary.

Wtym roku młodzież
wystartowała pod
hasłem „Biegam tyl-

ko po Ursynowie”, a nasz tygo-
dnik, jak co roku był współorga-
nizatorem imprezy. Zawody zo-
stały zorganizowane przy zaan-
gażowaniu środków finanso-
wych Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawa, a burmistrz Piotr Gu-
ział w towarzystwie wiceburmi-
strza Piotra Machaja osobiście
przybyli na imprezę, aby nie tyl-
ko kibicować biegaczom, ale tak-
że osobiście wręczyć najlepszym
zawodnikom nagrody oraz pu-
chary. Dużą atrakcją były także
paczki dla najlepszych biegaczy
z bardzo cenną zawartością.
Wspaniałe nagrody ufundowali
sponsorzy imprezy, między in-
nymi firmy Multimedia Polska
SA, Winda Warszawa czy Lotni-
sko Modlin. 

Zakończenie zawodów
sportowych, to jednak
w żadnym wypadku nie

koniec imprezy. Po wysiłku przy-
chodzi bowiem czas na przyjem-
ności, a trzeba napisać, że o żo-
łądki uczestników zadbano do-
skonale. Jak co roku była znako-
mita kiełbasa z grilla oraz słynna
już na niemal cały Ursynów woj-
skowa grochówka, od lat przy-
gotowywana przez tych samych,
zaufanych fachowców. Niektó-
rym grochówka posmakowała
do tego stopnia, że po zjedzeniu
szybko biegli do domów, po czym
wracali do stoiska z wielkimi sło-
jami. Na deser były znakomite
wypieki w postaci pączków pro-
sto z cukierni Krzosek z Piasecz-
na, a do popicia napoje ufundo-

wane jak co roku przez firmę Co-
ca-Cola oraz firmę Sadvit Karol
Bartczak z Magierowej Woli, któ-
ra dostarczyła pyszne, natural-
ne soki jabłkowe.

Przez cały czas trwania
imprezy pobyt pod Ko-
pą Cwila umilał mło-

dzieżowy zespół taneczny Rean,
pod wodzą niestrudzonego i do-
skonale znanego Andrzeja Dyl-
czyka, który już od wielu lat
wspaniale sprawdza się jako pro-
wadzący zawody. Tym razem
również nie zabrakło pokazów
taneczno-akrobatycznych, któ-
re tak bardzo podobają się co-
rocznie zgromadzonej publicz-
ności, czy zabaw z najmłodszy-
mi, podczas których rozdano gó-
rę słodyczy, co najbardziej przy-
padło do gustu najmłodszym.
Dodatkową atrakcją był występ
dzieci ze szkoły tańca Marty Wi-
śniewskiej, czyli popularnej
Mandaryny, która sama również
pojawiła się na scenie.

Tegoroczną imprezę na-
leży zdecydowanie zali-
czyć do grona tych naj-

bardziej udanych. Wystarczy
spojrzeć na zdjęcia obok i popa-
trzeć na roześmiane miny dzie-
ciaków i wspaniałą pogodę, aby
wiedzieć, że znowu było warto.
Kto z różnych powodów nigdy
nie był na biegu Passy niechaj
żałuje i koniecznie pojawi się w
przyszłym roku. To nie tylko za-
wody sportowe, ale również, a
może nawet przede wszystkim
doskonały piknik dla całych ro-
dzin. Do zobaczenia pod Kopą
już za rok! L u K

F o t o .  L e c h  K o w a l s k i

KKllaassyyffiikkaaccjjaa sszzkkóółł::
1. SP 100 ul. Taneczna 218
2. Gimnazjum 95 ul. Lokajskiego
177
3. SP 323 ul. Warchałowskiego 139
4. SP 96 ul. Sarabandy 91
5. Gimnazjum 94 ul. Na Uboczu
71
6. SP 319 ul. ZWM 63
7. SP 322 ul. Dembowskiego 48
8. Gimnazjum 91 ul. Kajakowa 45
9. SP 336 ul. Małcużyńskiego 44
10. Gimnazjum 93 ul. Szolc-Rog-
ozińskiego 29
11. Gimnazjum 96 ul. Wokalna 17
12. SP 16 ul. Wilczy Dół 15
13. SP 313 ul. Cybisa 9
Inne szkoły: 65 uczniów
Przedszkolaki – 70
W biegu Open wystąpiło 46 kobiet
i mężczyzn.
Bieg ukończyło niemal 1200 osób.
Najmłodszym biegaczem była Zo-
sia Zagórska z Ursynowa – wiek
19 miesięcy.

WWyynniikkii iinnddyywwiidduuaallnnee::

RRoocczznniikk 22000066 ii mmłłooddssii
DDzziieewwcczzęęttaa

1. Jedraszka Ida SP 336 
2. Nejman Natalia Przedszkole 159 
3. Kędzia-Stępkowska Aniela SP
323 

CChhłłooppccyy
1. Dzwonkowski Kacper SP 100
2. Bartosz Alan SP 323
3. Anisiewicz Igor SP 100

SSPP kkllaassyy 11-22
DDzziieewwcczzęęttaa 

1. Zawrzykraj Lidia SP 319
2. Regulska Aleksandra SP 319
3. Słupska Małgorzata SP 100

CChhłłooppccyy
1. Burowy Wadim SP 96
2. Podępski Jakub SP 323
3. Mazur Michał PSP G
SSPP kkllaassyy 33-44

DDzziieewwcczzęęttaa
1. Chabiera Lena SP 96 
2. Rudenko Zuzia SP 96 
3. Żmijewska Małgosia SP 100 

CChhłłooppccyy
1. Ośko Miłosz SP 100
2. Wielgosz Patryk SP 323
3. Krusiński Michał SP 100

SSPP kkllaassyy 55-66
DDzziieewwcczzęęttaa

1. Kiernich Agata SP 336 
2. Wikalińska Ewa SP 20 
3. Gołębiowska Dominika SP 322 

CChhłłooppccyy
1. Weremczuk Krzysztof SP 81
2. Owczarczyk Mikołaj SP 336
3. Chrobak Krystian SP 319

GGiimmnnaazzjjaa
DDzziieewwcczzęęttaa 

1. Radzka Paulina G 93 
2. Zaciewska Julia G 95
3. Wiraszka Katarzyna G 95 

CChhłłooppccyy
1. Piotrowski Jan G 95
2. Sokołowski Bartosz G 95
3. Louesdon Mateusz G 94

1166 llaatt ii ssttaarrssii
KKoobbiieettyy 22 550000 mm 

1. Jusińska Marta LO 21 
2. Jusińska Monika LO 11
3. Górnicka-Antonowicz Anna SP 96 

MMęężżcczzyyźźnnii 55000000 mm
1. Jendrych Marek AKL Ursynów
2. Szatecki Maksymilian Ursynów
3. Krochmal Paweł AKL Ursynów
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W miejscowości Kąty po-
wstał pierwszy w Polsce
dom dla emerytowanych
muzyków. Udało się go
zbudować dzięki fundu-
szom unijnym oraz wspar-
ciu polskiego środowiska
artystycznego. 

Uroczyste otwarcie Domu
miało miejsce 1 października w
Międzynarodowym Dniu Muzy-
ki. Uświetniło je prawykonanie
utworu Wojciecha Kilara „Sone-
ty do Laury”, napisanego spe-
cjalnie na tę okoliczność. 

Galę z okazji otwarcia uświet-
nili, Anna Komorowska – żona
prezydenta RP, Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego – Adam
Struzik, przedstawiciele Kance-
larii Prezydenta RP oraz przed-
stawiciele świata muzycznego:
Antoni Wit, Jadwiga Rappé, Wan-
da Wiłkomirska, Wiesław
Ochman, Roman Lasocki, Wanda
Warska, Krzysztof Sadowski oraz
wiele innych osób związanych ze
środowiskiem artystycznym.

Historia powstania Domu Mu-
zyka Seniora sięga 2004 roku, kie-

dy to z inicjatywy Zofii i Antonie-
go Wit powstała Fundacja, której
celem było zapewnienie wspar-
cia i opieki emerytowanym muzy-
kom. Kolejnym etapem było pozy-
skiwanie funduszy – rozpoczęcie
tego projektu umożliwiły darowi-
zny oraz wsparcie artystów oraz
miłośników muzyki. Kamieniem
milowym okazało się pozyskanie
środków z Unii Europejskiej, któ-
re zaowocowało podpisaniem w
styczniu 2010 r., w Sali Lustrzanej
Filharmonii Narodowej w War-
szawie umowy o dofinansowaniu
projektu polegającego na utwo-
rzeniu domu opieki dla artystów
muzyków w Kątach pod Warsza-
wą i rozpoczęciem budowy. Cał-
kowita wartość inwestycji to po-
nad 15,6 mln zł.

Wielki gest uczynił Tadeusz Że-
ra, znany warszawski architekt,
który stworzył i podarował Funda-
cji projekt architektoniczny obiek-
ty w stylu wiejskiego dworku.

Podczas uroczystości Zofia Wit,
prezes Fundacji „Dom Muzyka
Seniora” podziękowała wszyst-

kim, którzy przyczynili się do wy-
budowania tego obiektu za po-
moc oraz wielkie zaangażowanie.

„Życie artysty wiąże się z cią-
głymi podróżami, próbami. Mu-
zycy to ludzie, którzy po zakoń-
czeniu kariery często czują się
bardzo samotni i trudno im się
odnaleźć w rzeczywistości. Na-
szym celem było zapewnienie im
miejsca, które pozwoli na dalsze
uczestnictwo w życiu kultural-
nym, a przy okazji zapewni im
poczucie bezpieczeństwa i opie-
kę na stare lata. Zakończenie bu-
dowy to wielki sukces nie tylko
samej Fundacji, ale również du-
że wydarzenie dla społeczności
lokalnej. Dom Muzyka Seniora
to ważna inicjatywa, która skupia
się nie tylko na opiece nad eme-
rytowanymi muzykami. Chcieli-
byśmy żeby to miejsce stało się
również ośrodkiem kulturalnym,
który przyciągnie wszystkich, dla
których muzyka jest pasją” – po-
wiedziała Zofia Wit.

Dom Muzyka Seniora zlokali-
zowany jest w Kątach, w gminie

Góra Kalwaria. Obiekt stylizo-
wany jest na dwór polski. Zbudo-
wany jest z myślą o 50 pensjo-
nariuszach – jest w nim 31 po-
koi 1- i 2-osobowych. Do dyspo-
zycji pensjonariuszy są: kuchnia,
jadalnia, salonik muzyczny wraz
z biblioteką, tereny zielone wraz
z patio. Ośrodek zapewniać bę-
dzie długo- oraz krótkotermino-
wą opiekę osobom starszym, a
także organizować cykliczne
koncerty i spotkania z artystami.

Warto podkreślić, że w Kapitu-
le Fundacji „Dom Muzyka Senio-

ra” zasiadają m.in.: Wojciech Ki-
lar, Krzysztof Jakowicz, Ryszard
Karczykowski, Kazimierz Kord,
Konstanty Andrzej Kulka, Jerzy
Marchwiński, Ewa Podleś, Ewa
Michnik, Jadwiga Rappe, Antoni
Wit, Rafał Blachacz, Zbigniew
Namysłowski, Wiesław Ochman,
Janusz Olejniczak, Krzysztof Pen-
derecki, Jadwiga Rappé, Irena
Santor, Stefan Sutkowski, Michał
Urbaniak, Hanna Lisowska, An-
na Lubańska, Piotr Nowacki. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i
F o t .  L e c h  K o w a l s k i

Głośniej o ulicy Ciszewskiego 
Brak połączenia drogowego między Ursynowem

i Wilanowem staje się coraz bardziej dokuczliwy.
Prowizoryczne drogi (ul. Orszady i ul. Rzekotki)
są absolutnie nie do zaakceptowania, a ich eksplo-
atacja zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu
drogowego. Dlatego zwołując niedawno wspólne
posiedzenie rad Ursynowa i Wilanowa, władze
dzielnicowe jednomyślnie postanowiły dać wyraz
rozgoryczenia tym faktem oraz brakiem podejmo-
wania jakichkolwiek stosownych działań przez wła-
dze m.st. Warszawa, zmierzających ku poprawie
tej kuriozalnej sytuacji.. Nie wiedzieć czemu, prezy-
dent Hanna Gronkiewicz-Waltz kompletnie ignoru-
je ten problem.

Ursynowskie władze obecnej kadencji już od daw-
na zabiegały o znalezienie środków i sfinansowanie
przez m.st. Warszawa budowy połączenia drogo-
wego z prawdziwego zdarzenia, gdyż jest to po pro-
stu konieczne. Już na początku kadencji, 12 stycznia
2011 r. odbyła się sesja Rady Dzielnicy Ursynów w
sprawie zaopiniowania wniosków do projektu Wie-
loletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2011-
2015 w zakresie zadań ogólnomiejskich, w tym m.in.
na budowę połączenia drogowego pomiędzy Ursy-
nowem a Wilanowem. W październiku 2011 r. od-
była się kolejna sesja rady w sprawie opinii Rady
Dzielnicy Ursynów dotyczącej wstępnego projektu
uchwały budżetowej Warszawy na 2012 rok oraz do-
konania korekt tego projektu. Zawnioskowano wte-
dy o środki budżetowe na budowę połączenia pomię-
dzy Ursynowem a Wilanowem wzdłuż ul. Ciszew-
skiego. Kolejnym krokiem – 2 listopada 2011 r. – by-
ło posiedzenie Komisji Architektury, Budownictwa,
Strategii Rozwoju i Ekologii, a następnie uchwalenie
stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów w sprawie bu-
dowy ulicy Ciszewskiego 15 listopada 2011 roku. 

W końcu w maju 2012 r. odbyło się wspólne po-
siedzenie Komisji Architektury, Budownictwa, Stra-
tegii Rozwoju i Ekologii oraz Komisji Gospodarki,
Inwestycji Komunalnych i Transportu w sprawie ist-
niejących i planowanych arterii pomiędzy dzielni-
cami Ursynów i Wilanów. W posiedzeniu wzięli
udział mieszkańcy okolic ul. Orszady i Rzekotki.
Niestety, mimo zaproszenia, nie przybyli na nie
przedstawiciele Biura Rozwoju Miasta. 

Należy podkreślić niezwykle ważną kwestię do-
tyczącą możliwego połączenia wzdłuż ul. Ciszew-
skiego. Połączenie takie wytyczył uchwalony 1
grudnia 2011 r. plan zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie ul. Nowoursynowskiej. Ponadto,
w związku z przyszłym doprowadzeniem trasy S-
2 do ul. Puławskiej, arteria łącząca ul. Ciszewskie-
go z wilanowską al. Rzeczypospolitej stanowiłaby
dodatkowy węzeł komunikacyjny łączący Ursy-
nów zarówno z Wilanowem, jak i ze Śródmieściem.
Niestety, jeśli miasto nie podejmie zdecydowanych
działań, to połączenie ul. Ciszewskiego nie będzie
mogło powstać prawdopodobnie już nigdy, ponie-
waż jest wielce prawdopodobne, iż część planu
zagospodarowania zostanie w końcu unieważnio-
na, a zamiast planowanej i niezwykle potrzebnej ar-
terii mogą powstać tam bloki mieszkalne. 

W miejscu tym inwestorzy uzyskali pozwolenie
na budowę, zaś droga nie jest budowana, z uwagi
na – jak twierdzi miasto – brak odpowiednich środ-
ków. Tym samym władze miasta pokazują, iż nie li-
czą się dla nich interesy wielkiej grupy mieszkań-
ców dzielnic południowych, skupiając się jedynie
na inwestycjach w centrum stolicy. 

P i o t r  S k u b i s z e w s k i  
P r z e w o d n i c z ą c y  K l u b u  R a d n y c h  „ N a s z  U r s y n ó w ”

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 ,  
B u d o w n i c t w a ,  S t r a t e g i i  R o z w o j u  i  E k o l o g i i  R a d y

D z i e l n i c y  U r s y n ó w .  
w w w . s k u b i s z e w s k i . p l

Zasłużyliśmy na ten dom
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Największy entuzjazm na Ursynowie

Maraton całej Warszawy
Ursynowski odcinek tego-
rocznego Maratonu War-
szawskiego jego uczestni-
cy uznali za zdecydowanie
najlepszy. Burmistrz Piotr
Guział przybijał „piątkę”
kolejnym biegaczom.

Będący bodaj najbardziej
usportowioną dzielnicą stolicy
Ursynów stanął na wysokości za-
dania, przyjmując maratończy-
ków z ogromnym entuzjazmem.
Trasa tegorocznego biegu była
wyjątkowo ciekawa. Prowadzi-
ła od Mostu Poniatowskiego po
obu stronach Wisły aż do mety na
Stadionie Narodowym. Na połu-
dnie miasta maratończycy ruszy-
li ulicą Sobieskiego, by po minię-

ciu Pałacu Wilanowskiego po-
biec Przyczółkową do Parku Na-
tolińskiego i najpierw Pałacową,
a potem Przy Bażantarni skiero-
wać się ku alei Komisji Edukacji
Narodowej, którą dotarli do alei
Wilanowskiej i Puławskiej. 

W rywalizacji mężczyzn naj-
lepszy okazał się Kenijczyk Ja-
mes Mbiti Mutua (2;15;02).
Wyprzedził on o 24 sekundy
reprezentującego Polskę rodo-
witego Etiopczyka Yareda She-
gumo, któremu jeszcze prezy-
dent Aleksander Kwaśniewski
przyznał obywatelstwo nasze-
go kraju. Współzawodnictwo
kobiet miało wyjątkowy cha-
rakter, bowiem zawodniczki

walczyły o mistrzostwo Polski.
Zdobyła je Agnieszka Ciołek  z
AZS AWF Wrocław w czasie
2:34:15.

Udany debiut maratoński za-
notowała dziennikarka Polsatu
Paulina Sykut. Na trasie można

było też zauważyć dziennikarza
„Gazety Wyborczej” Radosława
Leniarskiego (kiedyś wyczyno-
wego kajakarza) oraz... ministra
skarbu Mikołaja Budzanowskie-
go, który pokonał dystans w bar-
dzo dobrym czasie 3 godzin 28
minut.

Najbardziej wzruszający był
występ trójki młodych ludzi,
którzy zbierają pieniądze na
pomoc dla cierpiącego na au-

tyzm trzyletniego Kuby z Góry
Kalwarii. Akcję zainicjował Mi-
chał Chludziński z Zalesia Gór-
nego, koszykarz III-ligowego
MUKS Piaseczno (a poprzed-
niego II-ligowego KS Piasecz-
no). On sam przebiegł mara-

ton w takim samym czasie jak
wspomniany minister. Dwójka
jego przyjaciół – Agata Łyżnik i
Marcin Świetlik – również bez
kłopotu dociągnęła do mety na
Narodowym. Charytatywna
zbiórka trwa. By w niej wziąć
udział, wystarczy wejść na stro-
nę internetową www.biegnie-
mydlakuby.pl albo www.siepo-
maga.pl.

P E T R O

CCoo ttoo jjeesstt bbrryyddżż??
Brydż kojarzy się przecięt-

nemu człowiekowi z grą w kar-
ty. Kojarzy się nie najlepiej, z
graniem po nocach, z dymem
papierosowym, często z alko-
holem. A to wcale tak nie jest.
Są dwa rodzaje brydża – do-
mowy, czyli kółkowy, kiedy sia-
da sobie czterech ludzi, rozda-
ją karty i po paru godzinach
jeden okazuje się zwycięzcą,
inny przegranym. Zazwyczaj
wygrywa ten, któremu szła
karta. Natomiast ja mam na
myśli grę w brydża, traktowa-
ną jako dyscyplinę sportową.
Brydż jest w strukturach spor-
tu od 1955 roku. Gra nie opie-
ra się na tym, czy ktoś ma do-
bre karty, lecz na odpowied-
nim wykorzystaniu już posia-
danych kart. Alkohol i papiero-
sy są na turniejach zakazane, a
turnieje rozgrywane są najczę-
ściej od 18 do 21.

CCzzyyllii iissttnniieejjąą zzaassaaddnniicczzee rróóżżnniiccee..
Wyobraźmy sobie jakąkol-

wiek grę karcianą – tysiąc, ma-
kao... Rozgrywamy jedno roz-
danie i przenosimy je w stanie
nienaruszonym na stolik obok,
gdzie inni gracze, posiadając te
same karty rozgrywają rozda-
nie na swój sposób, nie znając
wyników z pierwszego stołu.
Po tej rozgrywce porównujemy
wyniki osiągnięte na obu sto-
łach. Na tym właśnie polega
brydż sportowy. W tym mo-
mencie odpada element dobrej,
czy złej karty.

ZZee ssłłaabbąą kkaarrttąą mmoożżnnaa wwyyggrraaćć??
W brydżu sportowym moż-

na mieć, na przykład, bardzo
słabą kartę , ale dzięki naszej
bardzo starannej grze przeciw-
nik weźmie jedną lewę mniej
niż gracze na innych stołach. I
ta jedna lewa może spowodo-
wać, że osiągniemy znakomity
wynik, nie mając w ogóle
punktów. I odwrotnie – mając

razem z partnerem bardzo sil-
ne karty, zalicytujemy szlemi-
ka, wygramy go, a okaże się,
że nasz wynik jest beznadziej-
ny, bo na innych stołach tymi
samymi kartami wygrywano
szlema. Brydż sportowy polega
na maksymalnym wykorzysta-
niu karty.

CCzzyyllii „„ttyyssiiąącc ppoorróówwnnaawwcczzyy””
kkoonnkkuurreenntteemm bbrryyddżżaa??

Ponad 90% gier karcianych,
to są gry indywidualne – każdy
gra dla siebie, tak jest w ty-
siącu. Natomiast brydż, jak sa-
ma nazwa wskazuje (ang. brid-
ge – most, pomost) jest grą pa-
ry przeciwko parze. Mamy z
partnerem wspólne karty, choć
ich wzajemnie nie widzimy,
wspólnie podejmujemy decy-
zje o ostatecznym kontrakcie i
wspólnie odpowiadamy za wy-
nik rozdania. To dwuosobowa
praca zespołowa. W licytacji,
czyli deklarowaniu zobowią-
zań, jak i w trakcie rozgrywki,
szczególnie w obronie, musi-
my z partnerem nadawać na
tych samych falach – rozumieć
się, współpracować, a nie wza-
jemnie sobie przeszkadzać.

AA jjaakk ttaakkiiee rroozzddaanniiee wwyygglląąddaa
ww pprraakkttyyccee??

Każdy zawodnik kładzie
swoje karty przed sobą i po za-
kończeniu rozdania zbiera je i
wkłada je do specjalnego pu-
dełka, które jest przenoszone
na stół, zajmowany przez inne
pary. Pary się także zmieniają,
czyli przechodzą do następne-
go stolika. 

CCzzyy ttoo dduużżaa ttrruuddnnoośśćć ddllaa ppoo-
cczząąttkkuujjąąccyycchh bbrryyddżżyyssttóóww??

Nie, nie ma z tym żadnego
kłopotu. W kilka minut można
się nauczyć kłaść karty przed
sobą, a nie rzucać na kupkę.
Zmiany par zarządza sędzia, za-
zwyczaj przechodzimy w każ-
dej turze co jeden stół. To nie
jest problem.

CCzzyy ggiimmnnaazzjjaalliissttaa lluubb lliicceeaalliissttaa
mmoożżee oossiiąąggnnąąćć ddoobbrryy wwyynniikk ww
ttuurrnniieejjuu??

Nawet początkująca para ma
szanse osiągnąć sukces. W od-
różnieniu od szachów, gdzie po-
czątkujący gracz nie wygra par-

tii z mistrzem szachowym, para
potrafiąca trochę grać w bry-
dża, rozgrywa w ciągu kilku go-
dzin turniej i może w nim uzy-
skać bardzo przyzwoity wynik,
czasami nawet go wygrać. Para
ma swój dzień, trafia decyzje,
przeciwnicy robią więcej błę-
dów, niż zwykle. Umiejętności,

wiedza i rutyna to jest jakieś
50-60% sukcesu, gra przeciwni-
ków to 20-30% i pewien ele-
ment szczęścia oceniam na oko-
ło 20%. W sprzyjających oko-
licznościach można osiągnąć
sukces, będąc zupełnie przecięt-

nym graczem. Młodzi ludzie,
para stworzona kilka miesięcy
temu, która nauczyła się gry w
brydża zaledwie rok temu je-
dzie na mistrzostwa kraju mło-
dzików i plasuje się w pierwszej
ósemce!!! A polska młodzież
dominuje od lat w brydżu euro-
pejskim i światowym.

MMoożżeemmyy tteeżż ggrraaćć ww IInntteerrnneecciiee..
Jak najbardziej. Co więcej,

możemy nie tylko grać, ale też
kibicować. Bardzo ważnym ele-
mentem nauki gry w brydża jest
„podpatrywanie” mistrzów, za-
wodników wysokiej klasy. A ja-
ko kibic mamy nad grającymi
tę przewagę, że widzimy
wszystkie „ręce” – karty każde-
go zawodnika, widzimy licyta-
cję, możemy podejrzeć dotych-
czas wzięte lewy, a nawet włą-
czyć aplikację, która przeanali-
zuje sytuację na stole i pokaże
najlepszą rozgrywkę. Jesteśmy
zatem znacznie mądrzejsi od
siedzących przy stoliku graczy!
W dobie przedinternetowej to
była rzecz niewyobrażalna. Dziś
możemy wejść do darmowego
portalu BBO (Bridge Base Onli-
ne – www.bridgebase.com), za-
rejestrować się i grać, kibico-
wać, stworzyć własny turniej,
znaleźć nowego partnera lub
umówić się ze stałym partne-
rem, zagrać w turnieju par... Mi-
nusem gry internetowej jest
brak kontaktu z przeciwnikiem,
co uniemożliwia nauczenie i
zrozumienie psychologicznych
aspektów brydża. Kiedyś latami
dochodziło się do tego, co te-
raz młodzi ludzie mogą opano-
wać w ciągu roku.

IIssttnniieejjąą tteeżż iinntteerrnneettoowwee wwiittrryy-
nnyy ttrraakkttuujjąąccee oo bbrryyddżżuu..

Oczywiście. Na warsztatach,
które aktualnie organizujemy,
będę pokazywał, gdzie można
poszerzyć swoją wiedzę i pod-
wyższyć umiejętności.

MMaa PPaann nnaa mmyyśśllii wwaarrsszzttaattyy ddllaa
ggiimmnnaazzjjaalliissttóóww ii lliicceeaalliissttóóww,, kkttóó-
rree wwkkrróóttccee rroozzppoocczznnąą ssiięę ww NNaa-
ttoolliińńsskkiimm DDoommuu KKuullttuurryy??

W tej chwili wchodzimy w
pierwszy etap, mamy udostęp-
nioną do grudnia salę, mamy też
obietnicę, że warsztaty będą
kontynuowane w przyszłym ro-
ku. Na razie chcemy stworzyć

grupę do ok. 20 osób. Mogą to
być początkujący lub bardziej za-
awansowani. Ważne są chęci, bo
możliwości rozwoju są prze-
ogromne.

CCzzeeggoo bbęęddąą ssiięę uucczzyyćć mmłłooddzzii
aaddeeppccii??

Zakładam, że na warsztaty
zgłoszą się młodzi ludzie w ogó-
le nie grający w brydża. Zacznie-
my od najprostszych rzeczy. Za-
proponuję podręcznik, który
wyjaśnia wszystko od podstaw,
potem postaramy się opanować
kilka elementów – licytację, roz-
grywkę, czyli realizowanie wy-
licytowanego kontraktu, opty-
malne rozegranie konkretnego
rozdania.

SSppooddzziieewwaamm ssiięę,, żżee mmłłooddzzii
lluuddzziiee bbęęddąą cchhcciieellii nniieemmaall oodd
rraazzuu ggrraaćć..

Grać można bardzo wcześnie,
naprawdę wystarczą podstawy,
które można wyłuszczyć w cią-
gu kilku godzin, potem pozosta-
je ustawiczne kształcenie. Pew-
nych elementów można uczyć
się samemu. Wystarczy zainsta-
lować jeden z wielu programów
komputerowych i przy jego po-
mocy rozgrywać rozdania. Z
pism mamy miesięcznik
„Brydż”, dwumiesięcznik „Świat
brydża” i całe mnóstwo brydżo-
wych witryn internetowych. 

AA kkoosszztt wwaarrsszzttaattóóww??
Warsztaty są finansowane

przez Urząd Dzielnicy, NOK udo-
stępnia nam salę, warsztatowi-
cze wnoszą jedynie jednorazową
wpłatę organizacyjną w wyso-
kości 30 zł, która pokrywa koszt
podręcznika.

Warsztaty zaczynamy w ponie-
działek, 8 października o 17.00
w NOK, ul. Na Uboczu 3.

Gorąco zachęcam, w tym wy-
padku młodych ludzi, do przeży-
cia przygody z brydżem. 

II jjaa,, ddzziięękkuujjąącc zzaa rroozzmmoowwęę,,
pprrzzyyłłąącczzaamm ssiięę ddoo tteejj zzaacchhęęttyy..

R o z m a w i a ł  R y s z a r d  K o c h a n

Wywiad z Janem Chodorowskim – arcymistrzem, trenerem i sędzią w brydżu sportowym

Sport uprawiany przy pomocy kart

BBuurrmmiissttrrzz PPiioottrr GGuuzziiaałł wwiittaa rraaddnneeggoo mmiiaassttaa PPaawwłłaa LLeecchhaa MMiicchhaałł CChhlluuddzziińńsskkii nnaa mmeecciiee

FOTO B.D.

SSPPOORRTTOOWWEE NNAABBOORRYY
Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów” zaprasza dzie-

ci i młodzież do udziału w zajęciach sportowych.
Zgłoszenia i informacje pod numerem telefonu 22 593 16 20

lub 604 201 797
Informacje o klubie na stronie www.aklursynow.waw.pl

FOTO LECH KOWALSKI
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A le piszę. By obnażyć hucpę. Ufam, iż jest przynajmniej kilkuset czytel-
ników PASSY, może więcej, którzy chcieliby poznać moją opinię o spra-
wie, która de facto nie istnieje, choć medialnie jest głośna. Gdyby nie oni,

nie pisałbym o zapowiedzi złożenia wniosku o wotum nieufności dla rządu
PO/PSL przez sejmową frakcję Prawa i Sprawiedliwości. 

Jarosław Kaczyński nie istnieje już merytoryczne w polskiej polityce. Mimo wielkiego zaufania
swoich wyborców, przewyższającego z pewnością trzecią część tych, którzy mają prawo wyboru.
Nie ma go już w żadnej liczącej się polityce. To niezwykle musi być stresujące. Specjalnie dla poli-
tyka, który wciąż liczebnością swoich wyborców jest jedyną alternatywą dla Tuska. Napoleon,
kiedy już oszalał, nie miał tak wielkiego poparcia. To dla Kaczyńskiego bardzo trudne. On kiedyś,
na początku lat dziewięćdziesiątych, przyjął, że są Polacy za mali dla demokracji. Że sobie z wol-
nością nie poradzą. Stąd jego wybryki z Ziobrą, z Kaczmarkiem, z Kamińskim. Stąd chodzenie po-
nad prawem. Stąd zachowania zrozumiałe w głębokim PRL-u, w warunkach wolności – szalone. 

Jest mi jednak Kaczyński w jakiś pokraczny sposób bliski. Ja też mam bielmo na oczach, kiedy
widzę tych wielkich biało-czerwoną polskością rodaków, którzy niedopałek wyrzucają przez okno
swego auta wprost na ulicę, wyrywają krzesełka na stadionach, plują na chodnik, nie dają złotów-

ki napiwku w restauracji, oblegają szwedzkie
stoły w egipskich kurortach. Też szlag mnie
trafia na PR Tuska i Nowaka zastępujący praw-
dziwą polską politykę. Tyle nas łączy. Wszyst-
ko inne dzieli.

Profesor Gliński. Każdy człowiek jest wielki.
On też. Jako człowiek. Temu Wam, mnie ani jemu nikt nie odbierze. I tyle.

Jestem socjologiem. Po Uniwersytecie Warszawskim. Interesuję się, nieokazjonalnie, polityką.
I ekonomią. Byłem nawet, w trudnych latach 70., sekretarzem Polskiego Towarzystwa Socjologicz-
nego w Warszawie. Gliński? Who is Gliński? Przepraszam za złośliwość – „Smokie” śpiewali już o
nim. Pod imieniem Alice. W nieocenzurowanej, lecz czasem w radiowej „Trójce” puszczanej przez
Wojciecha Manna wersji. Kto to jest Gliński? Więcej nie podpowiem. Zapytajcie swoje dzieci, któ-
re znają tę piosenkę.

Jako polityk Gliński jest nikim. Zero. Żadnego doświadczenia. Żadnych prób. Żadnych osią-
gnięć. Poza kandydowaniem z list Unii Wolności w 1997 roku – akurat wtedy, kiedy ja już stamtąd
odszedłem. Balcerowicz (może nie sprawdził, może niemądrze zaufał współpracownikowi?) wsta-
wił go na listy. Wyborcy jakoś nie zaufali.

Widać potrzebuje afrodyzjaku. Przecież konstytucja tę sprawę stawia jasno. Gliński premierem
nie będzie. Ani Panem Bogiem, ani rewiową tancerką. To, pod rządami polskiej konstytucji, w tych
okolicznościach, jakie są, po prostu nie jest możliwe.

Mój Boże! Co człowiekiem powoduje, że godzi się na takie hopki? Profesor? Może nie powinie-
nem o tym pisać? Może to nazbyt intymne.

Kaczyński musiałby wziąć Gowina z jego zwolennikami dla obalenia Tuska. Albo Schetynę.
Można Gowina nie lubić, można nie podzielać jego poglądów, ale jego IQ z pewnością ponadprze-
ciętna. Gliński jest – jak powiedział Protasiewicz, platformiany europarlamentarzysta z Wrocławia
– gadżetem. 

Tak sobie myślę, że dobrze, iż Gliński pracuje w Polskiej Akademii Nauk. Mam nadzieję, że nie
uczy studentów. Nie kompromituje nauki.

Apeluję do prezenterów i wydawców głównych stacji telewizyjnych i publicystów komentujących
tam polityczną bieżączkę – pamiętajcie!, za dwadzieścia lat ktoś się może zapyta: też daliście się po-
nieść tej polskiej chorobie? Potraktowaliście płytkie gesty Kaczyńskiego, jakby miały jakąś wartość?
Wypełniliście pokornie i bezrozumnie scenariusz, jaki dla was napisał?

Nie powinienem był pisać o tym biednym Glińskim. Tytuł „profesor” widać niewiele już znaczy.
A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l

a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

RESET Andrzej Celiński

Nie powinienem o tym pisać

„Jarosław Kaczyński nie
istnieje już merytoryczne
w polskiej polityce”

Wpadł do mnie dziś wuj Zdziś z Pułtuska.
Związkowiec. W marszu niósł szturmówkę.
- Trzeba obalić bandę Tuska! 
- Rzekł. I obalił… półlitrówkę.

Rozsiadł się u mnie, żłopiąc wódę
(Akurat miałem wolną chatę),
Czknął, po czym stwierdził bez ogródek:
- Ja jestem lepszym kandydatem!

-  Nie jestem wcale z gorszej gliny.
Mam dobry program. Żadnej ściemy!
Zbuduję w Polsce drugie Chiny.
Rozwiążę wszystkie w mig problemy.

- Ja jestem lepszym kandydatem!
Co chcecie mogę wam obiecać!
Wszystkim zwiększoną dam wypłatę,
Gruszki na wierzbie też polecam.

Będziecie zdrowi i bezpieczni.
Nie znam się na tym? To nie wada!
Niejeden Prezes albo Rzecznik
Też różne bzdury opowiada.

- Ja jestem lepszym kandydatem!
Kilka wywiadów dam w brukowcu.
Kumpli zaproszę na debatę,
I stworzę z nimi rząd fachowców.

Ekspertów u nas pod dostatkiem.
Na wszystkim zna się większość ludzi.
Choćby pan Zenek, okaz rzadki,
Właśnie po marszu się obudził.

Mówisz, że nie mam szans? Co z tego?
Inni poparcia też nie mają.
Wszak zwolennicy Kaczyńskiego
Szósty raz z rzędu przegrywają.

Tu przerwał. Szczerze się rozmarzył:
- Myślę, że naród mnie wybierze. 
Przybrał poważny wyraz twarzy.
- Do wuja odtąd mów: Premierze!

- Jestem najlepszym kandydatem!
Mannę dam z nieba. Obiecuję!
Będę wam ojcem, matką, bratem…

- Dla mnie… wuj zawsze będzie wujem!

Ja jestem lepszym kandydatem!

W o j t e k  D ą b r o w s k i

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo)).. TTeerraazz ttaakkżżee nnaa ffaacceebbooookkuu..
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WWhheeeellcchhaaiirr RRuuggbbyy MMeettrroo CCuupp 22001122
W pierwszy weekend października Warszawa stanie się nieoficjalną stolicą światowego rug-

by na wózkach. 6 i 7 października niepełnosprawni zawodnicy z całego świata zmierzą się w ha-
li widowiskowej Arena Ursynów w drugiej edycji prestiżowego turnieju Wheelchair Rugby Me-
tro Cup 2012. W tegorocznej rywalizacji naprzeciw siebie stanie osiem czołowych zespołów
świata. Do Warszawy zjadą jedni z najlepszych zawodników Europy, wśród nich także paraolim-
pijczycy z Londynu. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.

Turniej został objęty honorowym patronatem Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
Idea Metro Cup narodziła się ze współpracy Warszawskiego Metra, Miasta Stołecznego War-

szawy oraz Stowarzyszenia Sportu Osób Niepełnosprawnych, koordynującego przygotowania re-
prezentacji Polski. Pierwsza edycja turnieju odbyła się w 2011 r.

Piórem Derkacza

Zdzisław Kręcina, kandydat na prezesa PZPN
W czasach feudalnych najważniejszy był tytuł „Jaśnie Pana”. W czasach demokracji socjali-

stycznej, gdzie wszyscy byli równi i równiejsi, najważniejsi byli sekretarze partii. W III RP najważ-
niejszym tytułem w hierarchii społecznej jest prezes. Bycie prezesem związku sportowego takie-
go jak PZPN, stało się prawie tak samo ważne, a może nawet i bardziej, jak bycie prezesem Rady
Ministrów. Przecież nawet prezes Rady Ministrów, kopiąc piłkę (gałę), staje się w pewnym sensie
podległym prezesowi PZPN. Ma więc prezes PZPN taką władzę, że jeden z kandydatów nie chce
nawet pensji prezesa. Wystarczy przecież tytuł, reszta sama przyjdzie. 

J e r z y  D e r k a c z

Przerwa wakacyjna ma to
do siebie, że cykliczne pro-
gramy radiowe, telewizyj-
ne i estradowe często po
niej już nie wracają do ra-
mówki i repertuaru. 

Tym większe uznanie należy
się Ursynowskiemu Wydziałowi
Kultury, że po wakacjach posta-
nowił kontynuować w Domu
Sztuki cykl satyrycznych progra-
mów Marek Majewski i jego go-

ście, co nie omieszkał zauważyć
i podkreślić, otwierając nowy se-
zon, gospodarz wieczoru. 

Dobrze to świadczy o ursy-
nowskich włodarzach, że hołdu-
ją inteligentnej i ambitnej roz-
rywce i nie chcą ulegać trendowi
wyraźnego obniżania się pozio-
mu produkcji w środkach maso-
wego przekazu. O tym, że taka
rozrywka jest na Ursynowie po-
trzebna, świadczy kolejka po za-
proszenia i tłok przed wejściem
do Domu Sztuki w dniu imprezy.

Marek Majewski to marka wy-
próbowana, starannie selekcjo-
nuje swoich estradowych przyja-
ciół i prezentuje wyłącznie tych,
którzy poprzeczkę ustawiają wy-

soko. Tak było przed wakacja-
mi, gdy gościliśmy olsztyński ka-
baret Czerwony Tulipan i te-
atrzyk piosenki satyrycznej Czy-
ści jak łza, tak było i w ostatnią
niedzielę, gdy na estradzie poja-
wił się Krzysztof Daukszewicz,
wnikliwy obserwator życia spo-
łecznego i sceny politycznej, zna-
komity satyryk, komentator
Szkła kontaktowego, mistrz ri-
posty i ciętego humoru. 

Daukszewicz nie przebiera w
słowach, jest bezkompromiso-
wy, ale dowcip ma finezyjny.
Może być zaakceptowany wy-
łącznie przez inteligentnego od-
biorcę. I tylko taka publiczność
przychodzi na jego koncerty. Za
to ci co przyszli, bawią się znako-
micie grą słów i skojarzeniami,
umiejętnie wciągnięci do wspól-
nego śpiewania, bezbłędnie roz-
szyfrowują znaczenia poszcze-
gólnych fraz i puenty. Nie ocze-
kują gagów, nie rechoczą, ale raz
po raz wybuchają spontanicz-
nym i szczerym śmiechem. 

Daukszewicz nie robi na estra-
dzie niczego nadzwyczajnego,
nie miota się po scenie jak nie-

którzy, nie zgrywa się, nie epatu-
je niczym, nie szokuje, nie opo-
wiada prymitywnych wiców.
Przez godzinę z okładem po pro-
stu siedzi i rozmawia z widow-
nią, dzieląc się swoimi spostrzeże-
niami, demaskuje głupotę i ob-
naża absurdy codziennego życia,
od czasu do czasu śpiewając au-
torską piosenkę i akompaniując
sobie na gitarze. Ktoś inny mógł-
by w tym czasie zanudzić czło-

wieka na śmierć. Ale nie on!
Umiejętność prowadzenia cieka-
wego i dowcipnego dyskursu z
publicznością opanował wręcz
do perfekcji. 

Kto przegapił tak udany wie-
czór w Domu Sztuki, albo kto
nadal czuje pewien niedosyt,
może zobaczyć Daukszewicza w
Teatrze Kamienica w programie
Polska jest najśmieszniejsza w
niedzielę 21 października o
godz. 18. Kolejne spotkanie z go-
śćmi Marka Majewskiego w Do-
mu Sztuki tydzień później, w po-
niedziałek 29 października o
godz. 19. Obie imprezy gorąco
polecam.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Marek Majewski przedstawia: Krzysztof Daukszewicz

Dwie wielkie marki
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Kilkanaście tysięcy widzów fetowało triumf Cameruna w Wielkiej Warszawskiej

Na Służewcu było jak za starych dobrych czasów...
Nieprzebrane tłumy zjawi-
ły się w niedzielę na służe-
wieckim hipodromie, aby
obejrzeć gonitwę Wielka
Warszawska, która zosta-
ła rozegrana już po raz
99. Wygrywając wyścig w
sposób nie podlegający
dyskusji ogier Camerun
udowodnił, że jest obecnie
najlepszym koniem wyści-
gowym w Polsce.

Gonitwa rozegrana zo-
stała w selekcyjnym
tempie i dostarczyła

widzom nie lada emocji. Zgod-
nie z przewidywaniami popro-
wadził Doctor Dahess, który pra-
cował na rzecz jednego z lide-
rów, ogiera Indian General. Za
nim ruszyły Klan i kolega ze staj-
ni Cameruna, rzetelnie biegają-
cy Salam. Przed wyjściem na
końcową prostą różnica pomię-
dzy wymienionymi trzema koń-
mi a galopującym w zwartej gru-
pie peletonem była tak duża, że
wydawało się, iż przynajmniej
dwóch liderów – Klan i Salam
dociągną do celownika. Jednak
tuż za ostatnim zakrętem grupa
pościgowa wyraźnie przyspie-
szyła i błyskawicznie dopadła
uciekinierów. Ruszył Young Boy,
a w ślad za nim jego stajenny to-
warzysz Iwonicz. Do walki włą-
czyły się także Lucky Peter oraz
faworyzowany Indian General.
Wtedy dżokej Piotr Piątkowski
po mistrzowsku znalazł lukę i
posłał Cameruna do boju. Pusz-
czony z ręki ogier wystrzelił do
przodu i było po wyścigu. Już
kilkanaście metrów przed celow-
nikiem Piątkowski stanął w
strzemionach i wykonał batem
gest triumfu. Za jego plecami do
końca trwała zażarta walka o
płatne miejsca. Jako drugi mi-
nął celownik Young Boy, który
o krótki łeb ograł ostro finiszują-
cego Lucky Petera, czwarty był
Indian General. 

Trenowany przez Marka
Nowakowskiego 4-let-
ni Camerun został spro-

wadzony do Polski z Wysp przez
Zygmunta Sobolewskiego, wy-
trawnego znawcę koni wyścigo-
wych, właściciela spółki BHT
Camerun kosztował tylko 8 ty-
sięcy euro, ponieważ matka
ogiera nie biegała i nie dała war-
tościowego potomstwa. Pod-
opieczny trenera Nowakowskie-
go ma jednak znakomitego oj-
ca, dziadka oraz babkę i być mo-
że takie połączenie świetnych
genów sprawiło, iż Camerun jest
koniem wyścigowym z bardzo
wysokiej półki. Jego ojciec, ir-
landzki ogier Singspiel biegał w
stajni słynnego pasjonata wyści-
gów konnych, szejka Muham-
mada bin Raszida Al Maktuma,
władcy Dubaju. Na 20 startów
aż 9 razy był pierwszy i ośmio-
krotnie zajmował płatne miejsca
wygrywając łącznie prawie 6
mln USD! Oprócz Dubai World
Cup, Singspiel wygrał 4 wyścigi
G1, m. in. Coronation Cup oraz
Japan Cup, był drugi w Bre-
eder`s Cup Turf, a w 1996 r. zo-
stał uznany za najlepszego ko-
nia na świecie biegającego po

trawie. Singspiel dał także bar-
dzo dobre potomstwo, aż 12
spłodzonych przez niego koni
wygrywało na kilku kontynen-
tach wyścigi G1 i przyniosło wła-
ścicielom ponad 36 milionów
funtów z wygranych nagród. Tak
więc nie jest dziełem przypad-
ku, że Camerun przejawia wyjąt-
kowy talent do galopowania. 

Podczas tegorocznej
Wielkiej Warszawskiej
pobity został rekord fre-

kwencji na Służewcu w tym stu-
leciu - na tor przybyło około 15

tysięcy widzów. Panował ścisk, a
kolejki były dosłownie wszędzie
- do barów, do kas, do toalet.
Wyraźnie i po raz kolejny dał się
odczuć brak trybuny głównej,
która miała być wyremontowa-
na i oddana do użytkowania, ale
nie jest. Powód - brak środków.
Dla tysięcy warszawiaków nie
jest to żadne tłumaczenie. Tota-
lizator Sportowy w 2008 r. został
30-letnim dzierżawcą 137-hek-
tarowego obiektu i nie ma moż-
liwości wymiksowania się z
umowy, a skoro tak, władze spół-

ki powinny wreszcie zacząć spo-
glądać na hipodrom nie jak na
przysłowiową kulę u nogi, lecz
jak na bezcenny skarb, z którego
można ciągnąć krociowe zyski. 

Wielka Warszawska,
jak również ostatnio
Wielka Ursynowska,

pokazały, że mieszkańcy stolicy
chcą bywać na Służewcu, ale
oczekują poważnej oferty, a nie
toalet typu „TOI TOI”, podwórko-
wego grilla, namiotu, czy prze-
strzeni wyłożonej przedpotopo-
wą, dziurawą, chyboczącą się

pod nogami trylinką. Ma się wra-
żenie, że centrala TS w ogóle nie
widzi potencjału skumulowane-
go w tym zabytkowym, znako-
micie skomunikowanym z resztą
miasta obiekcie. Dostrzegła go
wreszcie prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz, która
po raz pierwszy zjawiła się w nie-
dzielę na Służewcu, aby osobi-
ście udekorować triumfatora
Wielkiej Warszawskiej. Była za-
skoczona tłumami widzów, wy-
jątkową architekturą i magiczną
atmosferą tego miejsca. Zabawi-

ła na torze prawie godzinę i zapo-
wiedziała swoją obecność za rok,
na jubileuszowej 100. Wielkiej
Warszawskiej. Pani prezydent za-
komunikowała, że specjalnie na
tę okoliczność zamówi sobie strój
uszyty na modłę obowiązującą
w minionej epoce. 

Zebrani licznie na WW
dziennikarze w kuluaro-
wych rozmowach zgod-

nym chórem postulowali pilną
potrzebę wyremontowania try-
buny głównej, która straszy od
kilku lat mocno naruszając wize-
runek wieloletniego dzierżawcy
obiektu, czyli spółki Totalizator
Sportowy. Nieudolność, brak po-
mysłu, brak woli ze strony decy-
dentów z ulicy Targowej, czy po
prostu typowo polski lekceważą-
cy stosunek do publicznej wła-
sności? - pytano. Bo na pewno
nie brak środków, ponieważ kto
jak kto, ale taka firma jak Totali-
zator Sportowy nie może narze-
kać na brak pieniędzy. Tor służe-
wiecki to prawdziwa perła w ko-
ronie stolicy, która powinna świe-
cić pełnym blaskiem - w tym tonie
wypowiadają się dziennikarze,
publicyści, literaci, ludzie kultury
i anonimowi warszawiacy. W tym
tonie pisał swego czasu w dwóch
obszernych publikacjach za-
mieszczonych na łamach „Polity-
ki” ceniony dziennikarz Piotr Py-
tlakowski. W tym samym tonie
wypowiada się nasz tygodnik.
Władze TS muszą wreszcie wdro-
żyć w życie szumnie zapowiada-
ny program reaktywacji Służew-
ca i przestać traktować ten obiekt
niczym kulę u nogi. Dalsze trwa-
nie w marazmie i bezczynności
może być odebrane przez ogół
jako marnotrawienie narodowej
spuścizny (Służewiec jest wpisa-
ny do Krajowego Rejestru Zabyt-
ków) i położyć się głębokim cie-
niem na wizerunku spółki Totali-
zator Sportowy. 

Tegoroczna Wielka War-
szawska to gigantyczny
sukces marketingowy,

organizacyjny, jak również spor-
towy. Biorąc pod uwagę sier-
miężne warunki panujące na Słu-
żewcu, ściągnięcie na tor kilkuna-
stu tysięcy widzów należy trakto-
wać w kategorii sukcesu. Piotro-
wi Kamińskiemu, członkowi za-
rządu TS, powinien dać wiele do
myślenia widok, jaki można by-
ło obserwować ze szczytu trybu-
ny honorowej – głowa przy gło-
wie, dziesiątki tysięcy podekscy-
towanych widzów głośno skan-
dujących nazwisko Piotra Piąt-
kowskiego i fetujących w ten spo-
sób spektakularny triumf ogiera
Cameruna, jak również mnóstwo
twarzy znanych z pierwszych
stron gazet - aktorów, celebry-
tów, muzyków, medalistów olim-
pijskich, ludzi pióra. To była wiel-
ka sportowa impreza z akcenta-
mi rodzinnego pikniku – bez wy-
rywania krzeseł, chamskich
okrzyków, burd i armatek wod-
nych. Przed organizatorami Wiel-
kiej Warszawskiej i pracownika-
mi Oddziału Służewiec Wyścigi
Konne TS - chapeau bas!

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

ZZwwyycciięęsskkii ooggiieerr CCaammeerruunn ppoodd PPiioottrreemm PPiiąąttkkoowwsskkiimm

PPrrooggrraamm ssttuuddiiuujjee mmiissttrrzzyynnii rrzzuuttuu mmłłootteemm AAnniittaa WWłłooddaarrcczzyykk.. OObbookk nniieejj kkuulloommiioott TToommaasszz MMaajjeewwsskkii ii RRoobbeerrtt SSkkoolliimmoowwsskkii

WW aassyyśścciiee HHaannnnyy GGrroonnkkiieewwiicczz-WWaallttzz cczzeekk zzaa zzwwyycciięęssttwwoo ooddeebbrraałł wwłłaaśścciicciieell CCaammeerruunnaa –– ZZyyggmmuunntt SSoobboolleewwsskkii

Kłobucka apartamentowa
Działające od kilkunastu lat targowisko sprzętu wyposażenia

mieszkaniowego przy Kłobuckiej poddawane jest już systema-
tycznej rozbiórce. Na 11-hektarowym terenie, zakupionym
przez spółkę Marvipol burzy się dotychczasowe pawilony. Na
ich miejscu powstanie osiedle mieszkaniowe (ponad 2,5 ty-
siąca lokali). Na tyłach toru wyścigów konnych zostanie wyty-
czona nowa ulica, równoległa do Kłobuckiej. Mieszkańcy pro-
jektowanego osiedla będą mieli dogodny dojazd do centrum z
przystanków kolejowych Warszawa-Okęcie i Warszawa Słu-
żewiec. W trakcji samochodowej skorzystają z przestronnych
przejazdów ulicami Poleczki, Puławską, Rzymowskiego, Obrzeż-
ną, Postępu i Marynarską.

Na Ursynowie rusza Dziecięca Akademia Przedsiębiorczości
Który rodzic nie chciałby powiedzieć o swoim dziecko, że jest przedsiębiorcze?Co zrobić, by było samodziel-

ne, nie obawiało się podejmować w życiu wyzwań, jednym słowem - potrafiło „wziąć byka za rogi”?
Zdaniem wielu pedagogów kluczem do sukcesu jest pielęgnowanie w dziecku postawy przedsiębiorczości,

rozumianej jako pomysłowość, śmiałość i samodzielność, wytrwałość, ciekawość świata, umiejętność dobrej
organizacji czasu i współdziałania z innymi. Dziecięca Akademia Przedsiębiorczości, taki właśnie stawia so-
bie cel. 

W programie znajdą się zajęcia rozwijające zainteresowania. Przewidziano także  trening kreatywności „Kopalnia pomysłów”, warsz-
taty podstaw negocjacji, warsztat i konkurs „Moje własne przedsięwzięcie”, trening dobrej organizacji czasu, „Rozplątywanie sieci”
- warsztat efektywnego korzystania z Internetu, warsztat „Jak prezentować swoje pomysły?” czy zajęcia poświęcone technikom ucze-
nia się „Fitness dla szarych komórek”.  Rekrutacja już trwa, szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.dap.edu.pl. 

Pierwsze zajęcia odbędą się w końcu października – rok akademicki studenci DAP rozpoczną grą terenową po Ursynowie. 
„Przedsiębiorczość to samodzielność. Osoba przedsiębiorcza to taka, która nie czeka biernie, co przyniesie jutro. Ma swoje marze-

nia, plany i je realizuje. Nie boi się podejmowania decyzji. Tego chcemy uczyć nasze dzieci.” – powiedział znany ekonomista, prof.
dr hab. Krzysztof Rybiński, rektor Uczelni Vistula. Więcej informacji na stronie www.dap.edu.pl.
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AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 601-336-063, 
504-017-418

KSIĄŻKI, STAROCIE,
dojazd, gotówka, 

608-885-800

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

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

SPRZEDAM działkę budowlaną
1360 m2, media, Dobiesz k.
Piaseczna, 661-885-525

1-2 POKOJOWE kupię, 
501-100-059

3-4 POKOJOWE kupię, 
501-100-059

KWATERY, 728-899-673
OKAZJA ! Atrakcyjne

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

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

gotówka, 530-979-018

AUTO SKUP WARSZAWA,
501-291-812

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

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

500-540-100

ANGIELSKI, 601-135-743
ANGIELSKI, MATEMATYKA,

607-100-070
ANGIELSKI niedrogo, solidnie,

Ursynów, 22 649-79-86, 
606-419-606

ANGIELSKI, skutecznie, 
502-371-607

ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

DLA DZIECI 7-10 lat
warsztaty plastyczne z jęz.
angielskim, przed lub po

południu, śr. i pt., Natolin,
rainbowek@interia.eu, 

tel. 502-741-233, 507-058-662

FIZYKA pełny zakres, 
22 641-66-65, 609-41-66-65

FRANCUSKI, 880-321-787
HISZPAŃSKI, 507-087-609
HISZPAŃSKI, 603-97-40-04
AA MATEMATYKA , 

606-197-553
MATEMATYKA, 22 641-11-27
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, 22 643-53-47,

886-331-706
MATEMATYKA, doświadczona

nauczycielka gimnazjum i SP, 
693-329-929

MATEMATYKA, FIZYKA, 
22 649-40-27

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

MATEMATYKA, korepetycje,
solidnie, 608-261-061

MATEMATYKA, liceum, 
22 842-73-22

MATEMATYKA, nauczycielka,
604-399-221

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

NIEMIECKI, 507-359-778
NIEMIECKI, 607-204-097
NIEMIECKI, konwersacje -

lingwistka, 608-323-660
NIEMIECKI - pedagog,

egzaminy, 500-165-121
POLSKI, Kabaty, 500-265-337
POLSKI, matura, doświadczona,

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

DO PRAC biurowych - mail:
biuro2@atsreklama.pl

DYREKCJA Gimnazjum z
Oddziałami Integracyjnymi Nr 95,
Warszawa, ul. Lokajskiego 3, 
tel.: 22 816-80-01 przyjmie panią
do sprzątania na cały etat.

FIRMA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów. Mile widziani
sprawni renciści i emeryci, 
605-613-451

POMOC kuchni, 3 dni w
tygodniu, praca od 16-ej, 
506-040-519

PRACE pomocnicze w drukarni,
22 750-22-45

ZATRUDNIĘ pracownika do
myjni ręcznej na Ursynowie, 
602-456-740

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

WRÓŻKA 22 648-68-41, 
602-731-299

0000 24 h/7  TANI SERWIS
KOMPUTEROWY, dojazd i
ekspertyza 0 zł, 504-617-837

0000 TANI SERWIS
KOMPUTEROWY, 18 zł/h, 24 h,
dojazd 0 zł, 503-432-422

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

ANTENY, 603-375-875

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BIURO RACHUNKOWE,
kompleksowe usługi
księgowo-kadrowe, 
tel. 662-134-308,

www.kaemconsulting.com

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 663-163-070
CYKLINOWANIE, układanie, 

22 240-36-56
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

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

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GAZOWE kotły, piecyki, kuchnie

- serwis, montaż; hydraulika, 
600-709-630

GLAZURA, remonty
kompleksowo, 796-664-599

HYDRAULIK, 797-135-321
HYDRAULIKA, GLAZURA 

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

niedrogo, 665-051-026

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

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

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

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.692-101-784

KREDYTY trudnie i prywatne,
668-308-435

KSIĘGOWOŚĆ w pełnym
zakresie. Tanie usługi! 

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

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

MALARZ, 723-06-82-81

MALOWANIE, referencje, 
722-920-650

MALOWANIE, remonty, 
22 240-87-31

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

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

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

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

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

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTY, 503-321-785
REMONTY mieszkań wszystko,

ślusarskie, 505-639-443
REMONTY, solidnie, 

514-745-851
STOLARKA, pełny zakres,

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

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

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

STOLARSTWO, 605-077-538
STOLARSTWO, szafy, kuchnie,

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

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

TAPICER
Ursynów, 

22 649-88-45

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

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

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

ZŁOTA RĄCZKA, 503-428-653
ŻALUZJE, roletki, plisy,

verticale, moskitiery, 
22 848-34-34, www.zalvert.pl

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

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

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

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



1 5

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – RRyysszzaarrdd KKoocchhaann;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, LLeecchh KKoowwaallsskkii (foto).. 
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 –– AAnnkkaa RRoowwiińńsskkaa tteell.. 660000 663355 557700,, 664488 4444 3344..
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 – SSttuuddiioo wwłłaassnnee;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii,, MMaarriiaa ZZaarreemmbbaa;;
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 551199-115511-443300;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

P rP r o b l e mo b l e m y  a ky  a k a d e m i c k i e  a d e m i c k i e  
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje KKrrzzyysszzttooff KKoowwaallsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w

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

Z WINDĄ bliżej!

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 
0022-778855 WWaarrsszzaawwaa 

TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355 
SSoobboottaa,, 66 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, 18.00:

kino Domu Sztuki zaprasza na
pokaz filmów przyrodniczych z
okazji Europejskich Dni Ptaków.
W programie filmy: „Wodnicz-
ka. Ochrona w Polsce i Niem-
czech” (reż. Marcin Krzyżański)
oraz „Ochrona ptaków w Dolinie
Baryczy” (reż. Artur Homan).
Słowo wstępne wygłosi Antoni
Marczewski z Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków,
które jest partnerem pokazu.
Wstęp wolny. 

NNiieeddzziieellaa,, 77 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1166..0000:: Popołudnie Muzyczne z
cyklu „Tam, gdzie gra muzyka”.
Koncert dla dzieci i młodzieży
pn. „Flet kontra bas”. Wstęp
wolny. 

NNiieeddzziieellaa,, 77 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1188..0000:: Dyskusyjny Klub Filmowy
„Dom Sztuki” zaprasza na dra-

mat psychologiczny „Sceny z ży-
cia małżeńskiego” (reż. Ingmar
Bergman). Wstęp wolny. 

Wszystkie imprezy sfinansowa-
ny ze środków Dzielnicy Ursynów.

SSoobboottaa,, 66 ppaaźźddzziieerrnniikkaa Wypo-
życzalnia Filmów „Dom Sztuki”
(czynna w tym dniu w godz.
12.00-22.00) obchodzi jubileusz
20-lecia swego istnienia. Z tej oka-
zji przygotowała niespodzianki. 

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177
wwwwww..ssttookklloossyy..aarrtt..ppll

WW GGaalleerriiii UU ttrrwwaa jjuubbiilleeuusszzoowwaa
wwyyssttaawwaa RRaaffaałłaa SSttrreennttaa.. 

Zajęcia 2012/13: plastyczne:
poniedziałki i środy 18.30-19.30
(starsze dzieci i młodzież), ta-
niec towarzyski: poniedziałki
20.30-21.30, środy 19-21,
czwartki 20.30-22 (dorośli), in-
fo: www.rytmdance.pl, 662 159
077, zajęcia baletowe: środy i
czwartki 16.15-18.15 (dzieci 4-7

lat), Pilates & balet – zajęcia dla
dorosłych, środy 18.30 (grupa
początkująca), szkółka szacho-
wa dla dzieci: środy 17-18 - Ma-
riusz Karbowiak, nauka gry na
pianinie: Joanna Biedrzyńska –
poniedziałki i wtorki (info: 880
211 393), Magdalena Kott – śro-
dy i czwartki (info: 608 331 137),
nauka gry na gitarze:  Maciej Za-
krzewski, termin do uzgodnie-
nia. Info: 881 037 630),sztuka
walki Jeet Kune Do: poniedział-
ki 16-17 (dzieci 5-8 lat), 17-18
(9-12 lat). Info: 666 666 070, Pi-
lates dla dorosłych – czwartki
18.30. Info: 608 607 584, Tai Chi
dla dorosłych: Joanna Jastrzęb-
ska-Szafraniec – wtorki i czwart-
ki 10.30-12. Info 501 246 864.

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

tteell//ffaaxx 2222 664411 1199 1155
wwwwww..ddkkiimmiieelliinn..ppll

77 ppaaźźddzziieerrnniikkaa 22001122 ((nniiee-
ddzziieellaa)) ggooddzz.. 1188 – z cyklu

„Gwiazdy polskiego kabaretu”-
kabaret Jurk.

TTRRWWAAJJĄĄ ZZAAPPIISSYY NNAA ZZAAJJĘĘCCIIAA
II WWAARRSSZZTTAATTYY:: nauka gry na pia-
ninie, nauka gry na gitarze kla-
sycznej, plastyki, tańca towarzy-
skiego, teatrzyku dziecięcego, ba-
letu dla dzieci od lat 6, nauki języ-
ków obcych (angielski i francu-
ski), aerobiku, gimnastyki rehabi-
litacyjnej dla dorosłych, zajęcia
wokalne dla młodzieży i doro-
słych. Info www.dkimielin.pl.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200
wwwwww..uurrssyynnootteekkaa..ppll

44..1100 –– cczzwwaarrtteekk – dr Kamil
Kopania - „Sztuka jako obraz ży-
cia codziennego w dawnych wie-
kach” – „Obraz małżeństwa w
sztuce późnego średniowiecza”.

99..1100 –– wwttoorreekk –  prof. Krzysz-
tof Mrowcewicz - „Historia litera-
tury w obrazach” – „Mickiewicz
w oczach artystów. Cz. 2”.

Sprostowanie
Serdecznie przepraszamy

Spółdzielnię „Przy Metrze” i
spółkę „Wena” za umieszcze-
nie w numerze 38 (628) z 27
września przy artykułach na
stronach 4. (Co dalej z atrak-
cyjną nieruchomością na
przedpolu Kabat) i 6. (Osiem
telefonów komórkowych pa-
na prezesa Stępnia) zdjęć nie-
adekwatnych do tematu.

Czy będą milionowe straty? Kibice przeciw ITI
Tydzień temu informowałem o tym, że po zajściach na trybunie północnej tzw. „Żylecie” pod-

czas meczu derbowego Legia-Polonia, wojewoda mazowiecki niewątpliwie zamknie tę trybunę dla
kibiców. W poniedziałek 31 września została podjęta decyzja o wyłączeniu dla publiczności dol-
nej części „Żylety”. W związku z taką decyzją grupy kibicowskie Legii Warszawa wydały oświad-
czenie: „W nawiązaniu do wydarzeń przed i w trakcie meczu derbowego oraz brakiem nie tylko
odpowiedzi na pytania Sekcji Kibiców Legii Warszawa o osoby za nie odpowiedzialne, ale po pro-
stu jakiegokolwiek stanowiska klubu, fanatycy z Żylety bojkotują mecz Legia – Wisła”. 

Reporter Passy usłyszał również, że podczas jednego z najbliższych meczów może dojść do zor-
ganizowanej akcji kiboli, mającej na celu przerwanie spotkania ligowego, jak również dającej wo-
jewodzie podstawy do zamknięcia innych sektorów Pepsi Areny. 

Wszystko ponoć po to, by poprzez milionowe straty zmusić ITI do odejścia z Legii.
P i o t r  N i e w ę g ł o w s k i

W klubie 50+ przy ul. Lanciego 13 na Ursynowie, 4 października
o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie znanego z TVP dziennikarza
Krzysztofa Miklasa z Czytelnikami. W trakcie spotkania można
będzie nabyć ostatnią książkę byłego ursynowianina zatytułowaną
„Dwie strony mikrofonu. Opowieści sportowego komentatora spoza
telewizyjnego kadru” i uzyskać od niego autograf.

Koncert zespołu muzyki etno Balkan Sevdah Akustik  odbędzie
się 5. października o 19:30 w ramach „Mokotów Folk Festiwal. 

Balkan Sevdah Akustik jest laureatem  festiwalu „Mikołajki Fol-
kowe 2004”. Wykonuje muzykę inspirowaną tradycjami muzycz-
nymi Półwyspu Bałkańskiego. Koncert odbędzie się w XXVIII LO im.
Jana Kochanowskiego. ul. Wiktorska 99. Wstęp wolny! M i r o n
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