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Co nam zostało z tych lat...
P
O

dejście Dariusza Sitterle z
funkcji naczelnika wydziału kultury w ursynowskim
urzędzie dzielnicy to zamknięcie
istotnego rozdziału w galerii menedżerów, którzy wywarli wpływ na
rozwój największego skupiska inteligencji w powojennej historii Polski – bo taką wizytówkę nosi Ursynów, kiedyś tylko megaosiedle pozostające wiecznie w budowie, a
dziś osobna jednostka w podziale
terytorialnym Warszawy.
itterle, znany też wielu warszawiakom jako konferansjer imprez kulturalnych, był
wcześniej dyrektorem Domu Sztuki, legendarnej placówki Ursynowa, w której kiedyś ukształtował się
zespół pieśni tańca Jaromiry, a potem powstało kultowe kino pod kierownictwem Andrzeja Bukowieckiego i Teatr Za Daleki pod skrzydłami niezapomnianego Zbigniewa Zapasiewicza. Jako mieszkaniec Ursynowa od zarania tego blokowiska, budowanego w jego północnej części z wielkiej płyty, miałem do przejścia raptem 100 metrów, by właśnie w Domu Sztuki
nasycić się kulturą z najwyższej
półki i długo nie mogłem się nadziwić, że tuż obok tej sympatycznej placówki funkcjonuje w blaszaku typowo „socjalistyczna”,
prymitywna do obrzydliwości
knajpa – „Ursynowska”, o której
lepiej nie pamiętać.

S

amięci godna jest natomiast
Urszula Janowska, która była pierwszym dyrektorem
DSz, rozkręcając działalność z
udziałem samych sław krajowego
świata artystycznego, by z czasem
mieć całkiem inną satysfakcję, bo
rodzinne zasługi na niwie kultury
położył również jej syn – niezwykle
lubiany piosenkarz i showman Robert Janowski, skądinąd absolwent
pierwszej wyższej uczelni na Ursynowie – Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
spomniany Andrzej Bukowiecki, dziś już dyrektor Domu Sztuki,
wciąż pozostającego w obrębie
wielkiej spółdzielni mieszkaniowej Jary, jest bodaj najstarszym
pod względem stażowym menedżerem w dzielnicy, pamiętającym czasy, gdy dopiero zaczęto
kopać tunel pod przyszłe metro.
Nastał na Ursynowie w 1984 roku
– wraz z Domem Sztuki, z którym
jest zrośnięty niczym syjamski
bliźniak. To dzięki Andrzejowi
mogliśmy oglądać na Wiolinowej
najznakomitsze filmy z całego
świata, opatrywane fachowymi
komentarzami i uczestniczyć w
porywających dyskusjach klubu
filmowego. To on sprowadzał w
skromne progi DSz największe
gwiazdy kina, będąc zawsze sympatycznym gospodarzem. Za jego sprawą pojawił się tam znany
z telewizji uroczy gawędziarz Stanisław Janicki i prowadzony przezeń cykl „W starym kinie”. Andrzejowi też redakcja „Passy” (a
wcześniej „Pasma”) zawdzięcza
liczne recenzje, pisane zawsze nienaganną polszczyzną. Bo Andrzej, podobnie jak jego śp. ojciec
Leon Bukowiecki, to w świecie filmowców polskich niekwestionowany autorytet.
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o do UNTSK warto natomiast przypomnieć, iż ta organizacja bardzo pomogła
Ursynowowi w wybiciu się na administracyjną samodzielność i w
okresie 1994-2002 obecna dzielnica była osobną gminą, co oznaczało samorządność i niezależność
budżetową. Jak widać, nie brakowało na Ursynowie entuzjastów
postępu, a nieodżałowany Ibis doprowadził nawet wraz z siecią Porion do powstania w tutejszym zaścianku pierwszej w Polsce telewizji kablowej Ursynat, w której spikerkami były Barbara Mąkosa-Stępkowska i początkująca aktorka
Jolanta Pieńkowska, późniejsza
gwiazda TVP i TVN.
yślę, że te wszystkie zasługi pionierów Ursynowa warto będzie podkreślić podczas uroczystości otwierania głównego Domu Kultury w
dzielnicy, który w moim przekonaniu powinien nosić imię Andrzeja
Ibisa-Wróblewskiego. Jak ukształtuje się profil tej dopiero budowanej placówki, na razie nie wiemy.
Pewnie dużo do powiedzenia w tej
sprawie będzie miał nowy naczelnik wydziału kultury, następca
Dariusza Sitterlego. Wydaje się,
że w większym stopniu powinno
się wykorzystywać na własnym
podwórku mieszkających na Ursynowie, często bardzo sławnych
artystów. Możemy bowiem być z
nich tak samo dumni, jak z wybitnego przedstawiciela sportu,
dwukrotnego mistrza olimpijskiego w pchnięciu kulą Tomasza Majewskiego. Bardzo jestem zatem
ciekaw, co zaproponuje nam ratusz w nowym rozdaniu na niwie
kultury.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA 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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swoim czasie – wraz z
ówczesnym dyrektorem
Domu Sztuki Zygmuntem Górczyńskim – udzielał
wsparcia Ursynowsko-Natolińskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu, kierowanemu
przez śp. Jerzego Machaja. A swoją drogą, kto jeszcze pamięta o
UNTSK, które zaczęło działa równocześnie z Domem Sztuki, mając w swoich szeregach między innymi Zofię Borzyszkowską, Stanisława Nelkena, Zdzisława Florscha, Janusza Połcia, a przede
wszystkim niezastąpionego animatora kultury, dziennikarza i

jednocześnie strażnika poprawnej
polszczyzny – Andrzeja Ibisa-Wróblewskiego, który nosił w ciele
ślady ran z Powstania Warszawskiego, a w duszy miał iskrę społecznika. Właśnie Ibis – pod egidą
UNTSK – zainicjował w Domu
Sztuki konkursy recytatorskie, załatwił też sprowadzenie na Ursynów pierwszego fortepianu koncertowego, który stanął w Domu
Kultury Imielin. No i – last but not
least – poprzez dżentelmeńską
umowę z dyrektorem Sławomirem
Pietrasem sprowadzał nam pod
nos najznakomitszych artystów
Teatru Wielkiego. Na dodatek zaś

sprowadził młodszego kolegę po
fachu – Marka Przybylika (dziś
komentatora w „Szkle kontaktowym” TVN) – i wespół w zespół ci
dwaj redaktorzy „Życia Warszawy” założyli pierwszą wtedy w
Polsce gazetę sublokalną – wspomniany tygodnik „Pasmo”, które
Ibis osobiście polecał ursynowianom, wystając jako słup reklamowy przed Megasamem. Pozostały
po Wróblewskim dobre wspomnienia i małżonka Elżbieta Wojnowska, pieśniarka wciąż utrzymująca wysoką formę wokalną, czego
dała dowód kilka lat temu na festiwalu w Opolu.
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Wyprzedaż garażowa w niedzielę!
W najbliższą niedzielę 7
kwietnia w godzinach 1216 odbędzie się po raz kolejny największa garażówka w Warszawie – Ursynowska Ratuszowa Wyprzedaż Garażowa.
Jak co miesiąc odbędzie się
ona przed ursynowskim ratuszem. Mam nadzieję, że pogoda
dopisze i w przeciwieństwie do
ostatnich miesięcy garażówka
odbędzie się już na powierzchni
ziemi, a nie jak w okresie zimowym w garażu podziemnym.
Z miesiąca na miesiąc liczba
sprzedających, ale również kupujących zwiększa się. Żeby

sprzedawać na garażówce, należy na tydzień przed nią zapisać
się mailowo (od niedzieli poprzedzającej garażówkę) wysyłając maila na adres garazowkaursynow@o2.pl . W ciągu
pierwszych 10 minut zapisów,
czyli od północy do godz. 00:10
rejestruje się ponad 100 osób.
Na najbliższą garażówkę nie
ma już miejsc dla sprzedających.
Na parkingu jest 150 miejsc parkingowych, to od sprzedających
i ich poszanowania drugiego
człowieka zależy ile osób zmieści się ze swoimi stoiskami. Co
miesiąc 350 chętnych zgłasza się
udział jako sprzedający w gara-

żówce dlatego nie wszyscy mogą otrzymać gwarancję miejsca
do sprzedaży.
Z miesiąca na miesiąc również
przybywa kupujących. Niespełna
półtora roku temu gdy odbywała się pierwsza ursynowska garażówka przychodzili na nią pobliscy mieszkańcy, teraz z pewnością kupującymi są osoby z całej Warszawy i okolic. Garażówkę odwiedza każdorazowo nawet do 5000 osób.
W poprzednich edycjach letnie garażówki miały swój temat
przewodni. Ta tradycja wróci. W
tym miesiącu w ramach wiosennych porządków wróci tzw.
„Strefa GRATIS”, gdzie sprzedający będą mogli przekazać bezpłatnie przedmioty z którymi
chcą się rozstać, ale których nie
chcą wyrzucać. Polega to na tym,
że sprzedający wystawia kartkę
z napisem GRATIS i wydziela
pewną strefę, z której można bezpłatnie dostać dane przedmioty.
Na kolejnej garażówce 12 maja, gdy już będzie cieplej, odbędzie się „garażówka meblowa”,
na którą będziemy mogli przynieść meble, z którymi chcemy
się rozstać. Zostanie również
podstawiony kontener na meble,
dzięki któremu zostawimy na
miejscu te, z którymi nie będziemy chcieli wracać do domów.
Wierzę, że w najbliższą niedzielę pod ursynowski ratusz po
raz kolejny przyjdą tłumy ursynowian, warszawianek i warszawiaków na naszą wspólną największą w Warszawie cykliczną
wyprzedaż garażową. Będzie to
czas, gdy wielu z nas kupi „coś
potrzebnego”, spotka się ze znajomymi, przyjaciółmi i po raz kolejny miło spędzi niedzielne popołudnie.
Krystian MALESA
radny Dzielnicy Ursynów
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Władze dzielnicy podziękowały EKON-owi

W sobotę biegnij z PIT-em
do urzędu!
W najbliższą sobotę (6 kwietnia) w godzinach 8.00-12.00 w
Urzędzie Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61 - parter) odbędzie się
Ursynowski Maraton Rocznych Rozliczeń Podatkowych. Przyjdź
do urzędu, a pracownicy Urzędu Skarbowego pomogą Ci się
rozliczyć za 2018 rok za pośrednictwem usługi TWÓJ e-PIT.
Aby wziąć udział w maratonie niezbędne jest przyniesienie rozliczenia rocznego za 2017 r. oraz jednej z informacji od pracodawców za 2018 r. (PIT-11)
W ramach maratonu będą Państwo mieć możliwość:
rozliczenia podatku za pośrednictwem usługi Twój e-PIT,
złożenia formularzy zeznań podatkowych systemem e-deklaracje,
uzyskania informacji w zakresie zasad rozliczania rocznego podatku dochodowego.

Ratusz areną gier bitewnych
W ubiegły piątek (29 marca) Zarząd
Dzielnicy Ursynów podziękował
pracownikom Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla środowiska
EKON” za wieloletnią współpracę,
zaangażowanie, znaczący wkład w
upowszechnianie idei recyklingu
oraz edukację z zakresu selektywnej
zbiórki odpadów.
Wraz z podziękowaniem za pracę, która przyczyniła się do zmiany sposobu myślenia w dziedzinie ochrony środowiska
kilku pokoleń mieszkańców Ursynowa zaproszeni do ursynowskiego Ratusza pracownicy EKON-u podczas wzruszającej

uroczystości otrzymali od przedstawicieli
Zarządu Dzielnicy Ursynów dyplomy i upominki.
– Dziękuję stowarzyszeniu EKON za wieloletnią działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i środowiska naturalnego.
Pracownicy EKON-u, nazywani ze względu
na ogromną pracowitość i zaangażowanie
„mrówkami”, przez wiele lat wspierali naszych mieszkańców. Tego wsparcia będzie
nam bardzo brakowało. Mam nadzieję, że
brak odbioru odpadów przez „mrówki” nie
zniechęci mieszkańców do segregowania
odpadów. Pokażmy, że lekcje edukacji ekologicznej EKON-u nie poszły na marne –

powiedział burmistrz Ursynowa Robert
Kempa.
– Model działalności stowarzyszenia
EKON w zakresie wsparcia selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, polegający
na odbiorze „spod drzwi”, jest unikalny w
skali Polski. Łączy realne wsparcie dla osób
niepełnosprawnych, w formie zapewnienia
im pracy, z udostępnieniem mieszkańcom
dodatkowej, nieodpłatnej usługi, zachęcającej do segregacji odpadów. Szkoda, że na Ursynowie ta innowacja społeczna kończy się,
ale warto ją popularyzować i zachęcać innych do jej naśladowania – dodał Bartosz
Dominiak, zastępca burmistrza Ursynowa.

Rowerowe miasteczko czeka na dzieci!

W najbliższy poniedziałek
(8 kwietnia – planowany
strajk nauczycieli) w godzinach 9.00-15.00 Urząd
Dzielnicy Ursynów zaprasza na pierwsze spotkanie
na terenie nowego rowerowego miasteczka ruchu
zlokalizowanego między
budynkami przy ul. Kazury 11 - 19.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci,
młodzieży, a także rodziców i opiekunów z terenu Ursynowa poprowadzą pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
(WORD) w Warszawie. W godzinach 10.00-12.00 policjanci z Komisariatu Warszawa Ursynów będą znakować rowery. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Ursynów.

Specjaliści z WORD będą
udzielać niezbędnych wyjaśnień
dotyczących przepisów w zakresie bezpiecznego uczestnictwa
w ruchu drogowym, z uwzględnieniem specyfiki Ursynowa.
Podczas zajęć praktycznych pracownicy Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
będą udzielać niezbędnych
wskazówek dotyczących rozwinięcia umiejętności jazdy na rowerze. Poprowadzą zajęcia dla
dzieci i osób dorosłych w trakcie
których wyjaśnią przepisy prawa
o ruchu drogowym.
Jest to pierwsze na Ursynowie
ogólnodostępne rowerowe miasteczko ruchu dla dzieci i młodzieży, służące do doskonalenia
porzez zabawę jazdy na rowerze
oraz poznawania przepisów ruchu drogowego. Obiekt powstał
w ramach projektu z budżetu
partycypacyjnego pn. „Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast no-

wej zabudowy”. Pierwsze ursynowskie miasteczko służy do nauki jazdy w warunkach zbliżonych do rzeczywistego ruchu
drogowego. W trosce o komfort
użytkowników zastosowano nawierzchnię asfaltową. Aby zapewnić bezpieczeństwo teren
miasteczka ruchu został ogrodzony. W projekcie zaplanowano
36 znaków drogowych zamontowanych na stałe na 29 słupach.
– To pierwsze na nowym
obiekcie spotkanie obejmujące
edukację w zakresie bezpieczeństwa na drodze oraz doskonalenie bezpiecznej jazdy na rowerze. Dzięki współpracy z ekspertami z WORD-u posiadającymi
nie tylko doświadczenie w egzaminowaniu kandydatów na
kierowców, ale również w szkoleniu i egzaminowaniu dzieci i
młodzieży na kartę rowerową,
będą to bardzo wartościowe zajęcia - mówi zastępca burmistrza
Jakub Berent.

Zapraszamy na koncert

41 wartościowych projektów dla
mieszkańców Ursynowa
Dzielnica Ursynów wybrała 41 projektów, na których realizację zostanie przeznaczona kwota blisko 1,5 miliona złotych. Są
to projekty społeczne o różnorodnej tematyce, realizowane na
terenie Ursynowa. Większość działań zostanie zainaugurowana do końca kwietnia.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji poszczególnych
projektów będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej urzędu, w mediach społecznościowych oraz na plakatach
i ulotkach. Jakie projekty będą realizowane na Ursynowie? Lista projektów jest dostępna na stronie www.ursynow.pl
– Dostrzegam ogromny potencjał i zaangażowanie ursynowskich organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy. W tym roku koncentrujemy się na
dwóch bardzo ważnych i związanych ze sobą tematach: bezpieczeństwie i przeciwdziałaniu przemocy. W kwietniu ruszą między innymi zajęcia z samoobrony dla kobiet, uzupełnione warsztatami dla młodzieży, rodziców i nauczycieli – mówi zastępca
burmistrza Jakub Berent.

Alejka która łączy, czyli kreatywny
pomysł Skubiszewskiego

Chór Iuvenis podczas występu w ramach Ursynowskiego Festiwalu
Muzyki Chóralnej
W dniu 7 kwietnia o godz. 20.00 w kościele pw. św.
Franciszka z Asyżu przy ul. Franciszka Hynka 4a odbędzie się koncert najpiękniejszej muzyki pasyjnej na zespół a cappella w wykonaniu Ursynowskiego Chóru Iuvenis. Wstęp wolny
Po sukcesie premierowych koncertów a cappella na Ursynowie,
chórzyści zaprezentują się w sąsiadującej dzielnicy – na Mokotowie.
Program koncertu został ułożony pod trwający obecnie Wielki Post.
Nie oznacza to jednak smętnego, jednowymiarowego repertuaru,
jak często może się kojarzyć koncert pasyjny – i niestety często ma to
miejsce w wielu koncertach chóralnych. W koncercie Ursynowskiego
Chóru Iuvenis zaprezentowane zostaną piękne i przepełnione emocjami utwory. Mozart, Rachmaninow, Czajkowski, Allegri, Caldara
- to tylko kilka nazwisk kompozytorów utworów, które wybrzmią w
pięknej świątyni na Mokotowie w najbliższą niedzielę. Kilkudziesięcioosobowy chór mieszany wykona w najbardziej emocjonalny i poruszający sposób arcydzieła pasyjnej muzyki sakralnej - najlepsze i najpiękniejsze z utworów, specjalnie wybrane do programu koncertu.

Już w najbliższą niedzielę, 7 kwietnia Urząd Dzielnicy Ursynów stanie się centrum figurkowej rozrywki. Wszyscy zainteresowani będą mogli spróbować swoich sił w figurkowych grach
bitewnych oraz malowaniu modeli. Odbędą się również trzy
turnieje, które będą prawdziwym widowiskiem. Wydarzenie
odbędzie się w ursynowskim Ratuszu (al. Komisji Edukacji Narodowej 61) w godzinach 11.00 - 17.00. Wstęp wolny.
Pierwszy Turniej Figurkowych Gier Bitewnych na Ursynowie
– zapraszamy na cały dzień niesamowitych przygód z grami bitewnymi – rozrywce „bez prądu”, która pozwoli Wam zostać
generałem niezliczonych armii i toczyć bitwy w fantastycznych
uniwersach Warhammera! To doskonała alternatywa dla wirtualnego świata smartfonów i komputerów. Głównym punktem
programu będą aż trzy turnieje (Kill Team, SAGA, Warhammer
Underworlds), w których gracze z Warszawy i okolic zmierzą się
w całodniowej rywalizacji o chwałę i wspaniałe nagrody! Stoły
zapełnią się klimatyczną scenerią i pięknie pomalowanymi modelami, przenosząc nas na pola figurkowych bitew!
Dla osób, które nie miały wcześniej styczności z figurkowymi grami bitewnymi przygotowaliśmy całą masę atrakcji, w
tym m. in:
- Gry pokazowe do 5 systemów bitewnych: Warhammer
40000, Bolt Action - Tank War, SAGA, Warhammer Kill Team oraz
Warhammer Underworlds! Dzięki udostępnionym makietom i
figurkom wszyscy chętni będą mogli przenieść się na pole bitwy
aby samodzielnie (lub z pomocą organizatorów) rozegrać swoją pierwszą grę! Polecane zwłaszcza dla młodzieży powyżej 12
roku życia.
- Pokazy malowania prowadzone przez znanych warszawskich artystów: Katarzynę KAHĘ Górską, Kosmę Rabiegę i Mateusza Herbicha, którzy zaprezentują modelarski aspekt figurkowych gier bitewnych.
– Ursynów jest zawsze otwarty na nowe i ciekawe wydarzenia. Jednym nich jest organizowany po raz pierwszy w naszym
ratuszu Turniej Figurkowych Gier Bitewnych. W erze cyfrowej
rozrywki malowane przez graczy figurki są niezwykłe i dlatego
w niedzielę warto odwiedzić ursynowski Ratusz - mówi burmistrz Robert Kempa.

Ursynowski Informator
Kulturalny na kwiecień
Urząd Dzielnicy Ursynów przygotował Ursynowski Informator
Kulturalny na kwiecień. W publikacji można znaleźć szczegółowy
program wydarzeń na Ursynowie oraz informacje o dystrybucji
bezpłatnych kart wstępu. Wersję elektroniczną publikacji można już
pobrać ze strony internetowej www.ursynow.pl. Papierową wersję
informatora będzie można niedługo otrzymać w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, spółdzielczych domach kultury, oddziałach biblioteki
publicznej oraz podczas poszczególnych wydarzeń.

Radny Otwartego Ursynowa Piotr Skubiszewski zaproponował budowę szerokiej alejki łączącej dwa parki – Cichociemnych Spadochroniarzy AK z planowanym parkiem nad POW
(Południową Obwodnicą Warszawy). Szczegóły tej propozycji są
bardzo interesujące. Propozycja obejmuje budowę promenady
(od ul. Belgradzkiej do ul. Płaskowickiej) – jej użytkownikami byliby zarówno piesi, rowerzyści i użytkownicy rolek, deskorolek
i hulajnóg.
- Teraz mamy niepowtarzalną szansę, żeby coś takiego stworzyć i przy okazji uspokoić emocje mieszkańców ul. Kazury, którzy obawiają się zbudowania tam połączenia ulic Belgradzkiej i
Pileckiego. Dobrze, żeby to miejsce miało charakter sportowo-rekreacyjny. Taka promenada mogłaby być wizytówką Ursynowa. – mówi Piotr Skubiszewski.
Do końca maja powinna zostać wybrana koncepcja parku.
Następnie zwycięskie biuro architektoniczne przygotuje projekt. Budowa samego parku Cichociemnych powinna rozpocząć się w przyszłym roku. Za realizację tego zadania odpowiada Zarząd Zieleni.
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Tanecznie i elegancko w Lesznowoli
W sobotę 30 marca w Hali Sportowej
przy Szkole Podstawowej w Łazach już
po raz jedenasty odbył się Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego GD DANCE
SHOW 2019 o Puchar Wójta Gminy Lesznowola. Turniej ma rangę Grand Prix
Polski.
Uczestnikami tego niezwykle estetycznego sportowego wydarzenia byli tancerze z całego kraju.
Wspaniała atmosfera, wysoki poziom umiejętności uczestników turnieju, olśniewające kreacje,
doskonała aranżacja przestrzeni, pięknie ozdobiona sala, gra świateł, zaskakujące efekty specjalne oraz profesjonalna konferansjerka – to już standard lesznowolskiego konkursu. Widowiska na
taką skalę nie powstydziłyby się największe obiekty sportowo - rozrywkowe w całej Polsce.
Rywalizacja toczyła się w różnych klasach tanecznych i w różnych kategoriach wiekowych.
Tańczono między innymi tango, sambę, rumbę, quickstep, pasodoble oraz inne tańce latynoamerykańskie. Zwycięzcy turnieju otrzymali pamiątko-

we puchary oraz nagrody pieniężne. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej Gali Wieczornej,
którą otworzyła gospodyni wydarzenia, wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która
sama również zatańczyła – poza konkursem. Galę poprowadziła niezastąpiona Iwona Pavlović.
GD Dance Show to nie tylko turniej sportowy,
to również niezapomniane widowisko, o poziom
którego zadbali organizatorzy: Gmina Lesznowola, gminne Centrum Sportu, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych oraz firma Pro-Dance Nowa
Iwiczna. Organizatorzy imprezy, która cieszy się
coraz większym zainteresowaniem (wypełniona
po brzegi hala sportowa), gratulują wszystkim
tancerzom i życzą im dalszych sukcesów.
Sponsorami imprezy byli: GD Poland – Chińskie
Centrum Handlowe z Wólki Kosowskiej oraz EACC
– Tureckie Centrum Handlowe. Patronem medialnym tego wyjątkowego wydarzenia był m. in.
Jacek Bulak
tygodnik “Passa”.
Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Lesznowoli
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Liceum przy Dolnej – już imienia Stefana Banacha

W piątek 29 marca odbyła się oficjalna uroczystość nadania XLIV Liceum Ogólnokształcącemu przy ul. Dolnej imienia słynnego matematyka Stefana Banacha
Rozpoczęła się ona mszą świętą w intencji pracowników i
uczniów XLIV LO oraz poświęceniem sztandaru liceum w kościele św. Kazimierza. Mszę świętą
poprowadził Jego Eminencja
Kardynał Kazimierz Nycz.
Dyrektor XLIV LO Bogdan Sekinda zwrócił uwagę, że nadanie szkole imienia nie jest tylko
pustym gestem, zwyczajną
zmianą nazwy. To przede
wszystkim wskazanie całej
szkolnej
społeczności
–

uczniom, ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom, dyrekcji
– pewnego punktu odniesienia
i wyznaczenie kierunku ich
wspólnych działań i dążeń. Patron to pewien symbol, idea,
która scala i jednoczy. Teraz takim punktem odniesienia będzie dla szkoły wybitny polski
matematyk profesor Stefan Banach. Dlatego też oficjalna uroczystość zamykająca proces
zmiany patrona liceum odbyła
się w dzień poprzedzający datę
urodzin Stefana Banacha. Z kolei 30 marca, zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami społeczności szkolnej, stanie się świętem Szkoły.
W ceremonii uczestniczył także burmistrz Mokotowa Rafał

Miastowski, który zauważył, że
moment zmiany, jaką przechodzi szkoła, stanowi dobrą okazję do zastanowienia się szerzej
nad zmianami, które czekają nas

w życiu. Na koniec uroczystości
burmistrz życzył uczniom, aby
byli gotowi na zmiany i mieli pozytywne nastawienie do czekających ich nowych sytuacji.

ponadgimnazjalnych, rywalizując w zmaganiach intelektualnych z przedmiotów ścisłych i
przyrodniczych.
Na uroczystości byli obecni:
Rafał Miastowski – burmistrz
dzielnicy Mokotów, a także:
– z ramienia Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego – prof.

Spektakl „Dzika gęś”
Studio Rapsodyczne zaprasza na autorską interpretację dramatów “Matka”, “Dziewięć lat” i “Służbista”. Osią dramaturgiczną
tych trzech miłosnych historii jest konflikt marzeń z rzeczywistością. Bohaterowie sztuki kochają romantyczne wyobrażenia, ale
nie osoby, których one dotyczą. Może lepiej jest więc pielęgnować
marzenia, niż za wszelką cenę dążyć do ich spełnienia? Takie pytanie stawia Szaniawski, a odpowiedź pozostawia widzowi.
Data: 6 kwietnia (czwartek), godz. 19.00
Miejsce: Służewski Dom Kultury, ul. J. S. Bacha 15 / sala widowiskowa. Wstęp wolny!

O!powieści o kobietach

Międzyszkolny konkurs Piramida 2019

W XLII LO im. M. Konopnickiej w Warszawie odbyła się w piątek 29 marca
gala finałowa międzyszkolnego interdyscyplinarnego konkursu Piramida
2019.
W konkursie uczestniczyli
uczniowie warszawskich szkół

15. edycja „MAM to!”
Zapraszamy młodych artystów ze wszystkich typów szkół i
przedszkoli do udziału w konkursach realizowanych w ramach
Festiwalu Młodzi Artyści Mokotowa – MAM to!, który stanowi
wyjątkową szansę na pochwalenie się artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury.
Dzięki „Festiwalowi MAM to!” młodzi artyści, wspierani przez
nauczycieli, opiekunów czy rodziców, mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalne jury, opiekunowie
artystyczni i szkoły mogą inspirować się do nowych, kreatywnych
działań oraz podejrzeć, jak wygląda edukacja artystyczna w innych placówkach, rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów konkursów czy gali finałowej Festiwalu, instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, rozwijając wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,
wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej i muzycznej wśród młodego pokolenia.
Wszystkie konkursy odbyły się w marcu 2019 roku, a gala finałowa Festiwalu odbędzie się 4 kwietnia 2019 roku w Służewskim Domu Kultury o godz. 11:00.
Festiwal MAM to! to mozaika 11 konkursów organizowanych przez 6 instytucji kultury Mokotowa w 4 kategoriach: #słowo, #obraz, #dźwięk, #ruch.

dr hab. Kazimierz Tomala, dr
hab. Wojciech Borucki, prof.
nadzwyczajny SGGW, dr inż. Witold Bekas, prof. SGGW oraz
dr Magdalena Muchorowska,
st. wykładowca SGGW;
– z Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej – dr inż. Marta
Poćwierz - prodziekan ds. stu-

denckich, dr hab. inż. Jacek
Szumbarski, prof. nadzw. – Kierownik Zakładu Aerodynamiki.
– z Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych – Kamila Jeleń
Przybyli również dyrektorzy
warszawskich szkół (LXX LO im.
A. Kamińskiego, XLVIII LO im.
E. Dembowskiego, XVI LO im.
S. Sempołowskiej, LXIII LO im. L.
Kossutha, Centrum Kształcenia
Ustawicznego 1), przedstawiciele Rady Rodziców przy XLII LO
im. M. Konopnickiej oraz finaliści konkursu wraz z opiekunami.
Po powitaniu i przemówieniach zaproszonych gości nadszedł najbardziej oczekiwany
przez laureatów moment – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Na dodatek będą mogli uczestniczyć
w jednym z dwóch przedsięwzięć na SGGW: operacji na dużym zwierzęciu lub practicum
chemii analitycznej. Wszyscy finaliści otrzymali drobne upominki oraz zaproszenie na uczelnię SGGW i Wydział MEiL.
Dodatkowo nagrody zostały
uatrakcyjnione upominkami
przekazanymi przez: Urząd
Dzielnicy Mokotów.

Tydzień Zawodowca w Technikum Ekonomicznym nr 8
W poniedziałek 1 kwietnia
odbyło się oficjalne rozpoczęcie Tygodnia Zawodowca, w którym uczestniczył
burmistrz dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski.
Przez cały najbliższy tydzień
w Technikum Ekonomicznym nr
8 przy ul. Franciszka Joliot-Curie
13 w Warszawie mają trwać Dni
Zawodowca, podczas których
odbędą się konkursy ekonomiczne, wycieczki do firm, spotkania z ciekawymi ludźmi, wykłady i prelekcje.
Zapowiada się niezwykle ciekawy tydzień!

Przewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów Miłosz Górecki
oraz burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski zapraszają na koncert “O!powieści o kobietach” w wykonaniu duetu Iwona Loranc & Grzegorz Tomczak – 7 kwietnia 2019 roku, o godz. 19.00
(Dom Kultury “KADR” ul. Gintrowskiego 32).
“O!powieści o kobietach” – to wspólny projekt Iwony Loranc
i Grzegorza Tomczaka. Inspiracją były tu, jak wskazuje tytuł, kobiety. I to one są bohaterkami piosenek. Ona i On śpiewająco opowiadają o kobiecych emocjach, uczuciach, lękach, kreślą portrety niezwykłych niewiast. Niezwykłych, jak i śpiewająca Ona –
Iwona Loranc – artystka o aksamitnym głosie, wyrafinowanej
wrażliwości i wielce emocjonalnej sile przekazu. Towarzyszy
jej w tych opowieściach On – Grzegorz Tomczak – autor
wszystkich piosenek i ich współwykonawca. „O!powieści o kobietach”, to opowieści o Was, Drogie Panie. Ale też i o Was, Szanowni Panowie. Bo tam, gdzie są kobiety, tam zjawiają się i
mężczyźni. Zawsze tak było. To prawo natury.

I taki i owaki
Przed nami piąta edycja Warszawskiego Festiwalu Teatrów
Dzieci i Młodzieży „I taki i owaki” pod honorowym patronatem burmistrza Dzielnicy Mokotów. Celem festiwalu jest prezentacja dorobku amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych działających na terenie Warszawy, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej w zespole oraz promocja twórczości teatralnej dzieci i młodzieży.
Organizator konkursu: Dom Kultury “KADR” w Dzielnicy Mokotów, ul. Gintrowskiego 32, 02-697 Warszawa
Odbiorcy: Uczniowie warszawskich instytucji oświatowych w
podziale na grupy wiekowe: przedszkola, szkoły podstawowe,
szkoły ponadpodstawowe
Prezentacje zespołów: przedszkola, szkoły podstawowe: 8
kwietnia 2019 r., godz. 9.30;
szkoły ponadpodstawowe: 9 kwietnia 2019 r., godz. 9.30.
Organizator ma prawo do zmiany prezentacji terminu w poszczególnych grupach wiekowych przy uprzednim poinformowaniu poszczególnych grup teatralnych.

Nordic Walking dla seniorów
Burmistrz dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski zaprasza na
zajęcia Nordic Walking dla seniorów. Jeśli jesteś mieszkańcem Mokotowa, masz skończone 55 lat oraz ochotę żeby ruszać się na świeżym powietrzu, to zapraszamy na zajęcia!
Zajęcia odbywać się będą od kwietnia do listopada (przewidziana jest przerwa wakacyjna w lipcu i sierpniu).
Harmonogram zajęć:
Dolina Służewiecka - godz. 9.30 we wtorki
Królikarnia - godz. 12.00 w piątki
Pole Mokotowskie - godz. 13.30 w piątki
Zapisy pod numerem telefonu 733 412 477.
Ilość miejsc ograniczona!
Zajęcia są bezpłatne!

Plogging, czyli EKOSPORT dla każdego
W tym roku wiosnę witamy po szwedzku! Plogging, bo tak nazywa się połączenie ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz sprzątania terenów zielonych, to ostatni krzyk mody zza Morza Bałtyckiego. Daj przykład innym, ulżyj planecie, baw się przy tym
dobrze i wygraj zdrowe produkty spożywcze z kooperatywy w
konkursie na najciekawsze znalezisko śmieciowe! Załóż odpowiedni strój i buty sportowe, zabierz ze sobą rękawiczki i reklamówki. Dla dzieci i dorosłych!
Data: 7 kwietnia o godz. 12.00
Zbiórka: Amfiteatr SDK
Wstęp wolny!
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Narodziny demokracji samorządowej w Warszawie
Pałac Jabłonowskich w Warszawie, 2009 r.

i szanowania ich czasu dla zmniejszenia
biurokracji samorządowej. Na wiecach i
spotkaniach wyborczych ten program popularyzowali m. in: Rajmund Jaworowski
– przewodniczący Warszawskiej Rady Delegatów Robotniczych, Ksawery Prauss –
były minister oświaty, Aleksander Prystor
– były członek Organizacji Bojowej PPS,
Kajetan Niedźwiecki – monter.
Trzecie miejsce w wyborach miejskich
(6,6 % głosów) zdobył Związek Żydowskich Ortodoksów oraz Centralny Żydowski Komitet Wyborczy organizacji Kupieckich. Lista Bundu, który bojkotował wybory do Sejmu Ustawodawczego, zdobyła 4,6
% głosów, Centralny Syjonistyczny Komitet Wyborczy 4,4 % głosów , Żydowski
Blok Ludowy 3,9 % głosów, a Poale Syjon
2,1 % głosów. Żydzi przystąpili do wyborów z 12 listami, co poważnie osłabiło ich
rolę w II Radzie Miejskiej
omitet Demokratyczny Reformy
Gospodarki Miejskiej zdobył tylko
5,.0 %, mając na swych listach
wybitnych przedstawicieli lewicowo- liberalnej inteligencji Warszawy na czele z Arturem Śliwińskim, Leonem Supińskim, Justyną Budzyńską-Tylicką i Stefanem Kalinowskim
Komitet Demokratyczny, kierowany
przez nieoficjalnego doradcę Józefa Piłsudskiego – Artura Śliwińskiego, skupił szereg organizacji i społecznych, występujących pod hasłem prowadzenia gospodarki miejskiej pod kątem potrzeb szerokich
rzesz uboższych mieszkańców Warszawy,
a więc radykalnej poprawy zaopatrzenia w
żywność, w tym tanich produkty rolne, poprawy służby zdrowia, opieki nad matką
dzieckiem, stworzenia sieci bezpłatnych
żłobków, uruchomienia inwestycji w szkolnictwie początkowym, uszanowania praw
mniejszości wyznaniowych i narodowościowych. Artur Śliwiński, który lojalnie
współpracował z prezydentem Piotrem
Drzewieckim jako wiceprezes I Rady Miejskiej, był mu bardzo pomocny i jako wiceprezydent miasta w latach 1919-1921
szczególnie w organizowaniu pomocy pisarzy i dziennikarzy, w rozbudowie szkolnictwa podstawowego i polityki kulturalnej
miasta oraz w rozwiązywaniu konfliktów
z obozem piłsudczyków, w tym z Komisarzem Rządowym i w rozładowywaniu napięć w stosunkach z ludnością żydowską.
Niską frekwencje w wyborach samorządowych – mimo zwycięstwa Bloku Narodowego – traktował Drzewiecki jako sygnał
zmian w elektoracie warszawskim, który
znacznie więcej głosów niż w wyborach
sejmowych udzielił PPS i startującemu po
raz pierwszy Bundowi. Bliscy mu asymilatorzy, startujący z Listy Partii Równości
Obywatelskiej Żydów- Polaków (Bolesław
Eiger, Leon Berenson, Kazimierz Sterling),
zdobyli tylko 1,3 % głosów. Wprowadzenie
stanu wyjątkowego w Warszawie i w byłym Królestwie Polskim – po serii wieców,
demonstracji i strajków antypaństwowych,
organizowanych przez komunistów –
wskazywało, że euforia po odzyskaniu Niepodległości stopniowo zanikała, na tle
kosztów społecznych odbudowy kraju, i
utrzymania armii walczącej o granice na
kilku frontach.
owym sygnałem zmian w elektoracie warszawskim były wyniki
wyborów do Rady Kasy Chorych
w Warszawie 28 września 1921 r., opartych na dekrecie Naczelnika Państwa z 11
stycznia 1919 o ubezpieczeniu na wypadek choroby. Frekwencja wśród robotników polskich sięgała 39%, wśród robotników żydowskich 20 %. Na listy KPRP oddano 33,5 % głosów, PPS – 28,3 %, ChD –
21,0 %, Bundu – 4,7 %. Pozostałe partie żydowskie zdobyły 1,9 %.
Piotr Drzewiecki, który zawsze przekładał konkretną działalność gospodarczo-społeczną nad działalnością polityczną
jako inżynier konstruktor, dynamiczny, pełen inicjatywy. przemysłowiec postanowił
21 listopada 1921 powrócić do tej działalność, która decydować miała o kondycji
Warszawy i kraju.
Dokonania samorządu miejskiego i prezydenta miasta
Oceniamy je po uchwale programowej I
Rady Miejskiej z 24 lipca 1916 r., której
treść była następująca:
„Tę pracę naszą pełnić będziemy w rozumieniu, że samorząd Warszawy jest
pierwszym krokiem do odbudowy Państwa Polskiego. Niepodległe Państwo win-
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Marek Marian Drozdowski
– p r o f e s o r I n s t y t u t u H i s t o r i i PA N ,
p r z e w o d n i c z ą c y Ko m i s j i
B a d a n i a D z i e j ó w Wa r s z a w y

ałkiem niedawno, bo 23 lutego,
minęło 100 lat od pierwszych demokratycznych wyborów do Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Po wyborach z 26 stycznia 1919 r. do Sejmu Ustawodawczego stolica uczyła się korzystać z
dobrodziejstw demokracji politycznej. Jakim miastem była Warszawa w lutym 1919
? Była miastem biednym, chorym,. głodnym, wyniszczonym przez okupacyjne porządki niemieckie od 5 sierpnia 1915 r. do
12 listopada 1918, ale miastem nadziei na
przyszłość, miastem intensywnej budowy
instytucji państwowych i samorządowych
oraz początków wielkiej odbudowy gospodarczej.
Liczba mieszkańców miasta w 1919 r.
przekroczyła 820,2 tys., przy czym na 100
mężczyzn przypadały 122 kobiety. Wielu
warszawiaków nie wróciło jeszcze z wojny
z terenów Rosji Ukrainy, Białorusi i Niemiec. Nie wrócili jeszcze przymusowi robotnicy z tych krajów. Mimo trwających
epidemii i wysokiego wskaźnika zgonów w
latach 1915-1918 – w roku 1919 Warszawa
odnotowała dodatni wskaźnik przyrostu
naturalnego (4,79). W 1918 r był on ujemny wynosząc – 16,91.
arszawa w 1919 r. była miastem wieloetnicznym . Pod koniec 1918 r. aż 42,8 % populacji (320 tysięcy) stanowili Żydzi. W stolicy
Polski mieliśmy największy ośrodek żydowskiego życia kulturalnego, gospodarczego i politycznego w Europie. W świetle
badań Gabrieli Zalewskiej blisko 40 %
wszystkich żydowskich czasopism i druków wydawano w Polsce, w tym głównie w
Warszawie. Tutaj działało kilka teatrów żydowskich, chórów, Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych, Żydowskie Towarzystwo Muzyczne. Do Warszawy
przeniosły się w 1918 r. kierownictwa większości partii i organizacji politycznych Żydów polskich.
Na czele Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie, której status uregulował Naczelnik Państwa 7 lutego 1919 roku, stali wówczas zwolennicy asymilacji
na czele z Michałem Bergsonem (18311919),. wybitnym filantropem , wychowankiem Instytutu Marymonckiego, rad-
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cą handlowym Banku Polskiego i członkiem Komitetu Giełdowego. Kuratorem
Muzeum Gminy Żydowskiej im. M. Bergsona był znany matematyk, pedagog, Samuel Dickstein (1851-1939), od 1893 r.
członek Akademii Umiejętności a, od 1906
prezes Rady Naukowej Towarzystwa Kursów Naukowych, kierowanego przez Piotra
Drzewickiego. Dickstein był przywódcą
partii Asymilatorów. W tym czasie patriotyzmu polskiego uczyli skutecznie Polacy
żydowskiego pochodzenia, historycy: Szymon Askenazy, w latach 1920-1923 reprezentant Polski w Lidze Narodów, Ludwik
Finkiel – współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Historycznego we Lwowie i Marceli Handelsman, redaktor „Przeglądu Historycznego” i członek Polskiej Akademii
Umiejętności.4
ednak znaczna część Żydów warszawskich, zdaniem prof. Aleksandra Hertza, przyjęła powstanie Państwa Polskiego nieufnie, bojąc się jego charakteru ukształtowanego pod dyktando
KPN, jako państwa narodowego Polaków.
Grupa tzw Litwaków i liczna grupa żydowskich uchodźców z Rosji, którzy prawa
obywatelskie otrzymali po przewrocie majowym, żyła w nawykach kultury rosyjskiej, trudnej do zaakceptowania przez ludność polską i od wieków związaną z nią
ludność żydowską.
Warszawa 1919 r. była miastem zrujnowanego przez wojnę przemysłu. Według
statystyki Inspekcji Pracy w Warszawie
1919 było czynnych 746 zakładów zatrudniających 25549 robotników (w 1913 r. 1833 zakłady i 75112 robotników, a więc
1/3 stanu przedwojennego). Przemysł warszawski, który stracił rynek rosyjski i niemiecki, musiał zbudować obsługę rynku
wewnętrznego i szukać nowych rynków
zagranicznych. Szybciej dokonywała się
odbudowa rzemiosła, chałupnictwa, handlu i usług. Zjednoczenie ziem polskich po
powołaniu gabinetu Ignacego Paderewskiego 16 stycznia 1919 spowodowało szybką odbudowę i rozbudowę warszawskiego węzła kolejowego zgodnie z uchwalą
sejmową w tej sprawie. Dopiero w 1921 r.
rozpoczęto odbudowę Mostu Poniatowskiego Ruch budowlany w tym roku w Warszawie był bardzo skromny.
ajwiększym osiągnięciem prawnym samorządu miejskiego
Warszawy, konsultowanym z
działaczami samorządowymi stolicy, był
dekret Naczelnika Państwa z 4: lutego
1919 r. o samorządzie miejskim. Jak wskazywał prof. Adam Szczypiorski jego członek i badacz; „Dekret pojęciem własnego
zakresu samorządu objął obok spraw majątkowych i budżetowych gminy – zagadnienia zdrowia publicznego, szpitalnictwa, szkolnictwa powszechnego, oświaty i kultury, zakładania i utrzymywania
dróg, placów i ulic, zakładania środków
komunikacji miejskiej, wodociągów, kanalizacji oraz środków służących do zaopatrywania miasta w wodę i światło,
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budowy hal targowych i targowisk,rzeźni,
a także opieki nad ubogimi i zakładania i
utrzymywania zakładów dobroczynnych,
no i wreszcie dostarczanie ludności zdrowych i tanich mieszkań.”
Nad działalności finansową Rady Miejskie j czuwało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Komisarza
Rządu dla m. st. Warszawy. Sprawował on
nadzór nad policją państwową, wydawaniem dokumentów osobistych, gromadzeniem akt stanu cywilnego, sądownictwem
, zgromadzeniami i prasą W okresie od
10 stycznia 1919 do 21 września 1921
funkcję Komisarza pełnił Franciszek Anusz,
związany z Józefem Piłsudskim. Rada Miejska była organem uchwalającym i kontrolującym. Magistrat – składający się z prezydenta, 3 wiceprezydentów i 12 ławników – był organem wykonawczym. Prezydenta i wiceprezydentów wybierano większością głosów, w podobny sposób powoływano ławników.
ierwsze demokratyczne wybory
do Sejmu Ustawodawczego 26
stycznia 1919 wygrała koalicja – lista nr 10; Narodowy Komitet Wyborczy
Stronnictw Demokratycznych, która uzyskała 54,1 % głosów. Zdystansowała ona w
stolicy PPS, która uzyskała tylko 14,5 %. Tyleż głosów otrzymał Związek Stronnictw
Żydowskich. O zwycięstwie koalicji narodowo – demokratycznej w Warszawie zadecydowały następujące okoliczności:
- strach przed utratą polskiego charakteru Warszawy w związku z drastycznym
spodkiem odsetka ludności polskiej w wyniku wojennej mobilizacji do armii rosyjskiej, ewakuacji części zakładów przemysłowych do Rosji, wyjazdów robotników,
często przymusowych, do Niemiec, i wyjazdu części bezrobotnych za chlebem, na
prowincję;
- popularność osób otwierających listę
narodowo-demokratycznej koalicji: (Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, dr
Gabriela Balicka – popularna nauczycielka,
Ludwik Gdyk – przywódca Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, Gustaw
Brun – przywódca ewangelików warszawskich);
- poparcie koalicji narodowo-demokratycznej przez kościół katolicki i ewangelicki; bojkot wyborów przez komunistów,
bundowców, i uchodźców żydowskich z
Rosji, nie posiadających do przewrotu majowego obywatelstwa polskiego;
- popularność głównych haseł bloku narodowo-demokratycznego; zjednoczenie
wszystkich ziem polskich, powrót Armii
Polskiej gen J. Hallera z Francji, respektowanie etosu chrześcijańskiego etosu w życiu państwowym;
- oparcie bezpieczeństwa Polski na sojuszu z państwami Ententy i Stanami Zjednoczonymi;
- negatywna ocena rezultatów polityki
gospodarczo-społecznej gabinetów Ignacego Daszyńskiego i Jędrzeja Moraczewskiego.
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ybory miejskie z 23 lutego
1919 r. były dla obozu narodowo- demokratycznego znacznie trudniejsze od wyborów sejmowych,
ponieważ dominując w Radzie I kadencji
wybranej
14 lipca 1916 r. był on oceniany z punktu widzenia dokonań i błędów tej radu i
Magistratu Warszawskiego, kierowanego
przez prezydenta miasta Piotra Drzewickiego. Chcąc zdobyć poparcie elektoratu
warszawskiego, Narodowy Komitet Wyborczy do Rady Miejskiej m. st. Warszawy
zapowiedział, że akcję wyborczą prowadzić będzie pod hasłami czysto gospodarczymi, dążąc do zgodnej pracy wszystkich
warstw i klas społecznych.
Program tego Komitetu zapowiadał:
uzdrowienie stosunków finansowych samorządu stolicy, zapewnienie pracy bezrobotnym, uregulowanie sprawy mieszkaniowej i aprowizacji miasta, wprowadzenie powszechnego nauczania dzieci i likwidacja analfabetyzmu dorosłych,, udostępnienie ludności pomocy lekarskiej i
unormowanie praw pracowników miejskich. Był to program atrakcyjny ale trudny do realizacji ze względu na sytuację budżetową miasta i kraju walczącego o swoje granice z Ukraińcami, Armią Czerwoną, Czechosłowacją i armią pokonanej
Rzeszy Niemieckiej o Wielkopolskę i Górny Śląsk. Komitet Narodowy wystawił
atrakcyjnych dla znacznej części społeczeństwa stolicy kandydatów na radnych: Ignacego Balińskiego – sędziego Sądu Najwyższego, publicystę, dotychczasowego
prezesa Rady Miejskiej, Piotra Drzewieckiego – dotychczasowego prezydenta Warszawy, poetę Artura Oppmana, ks. kanonika
Kazimierza Bączkiewicza – proboszcza parafii Najświętszej Marii Panny, Marię Lutosławską – popularną doktor medycyny,
Marię Buyno-Arctową – znaną pisarkę, Stanisława Nowodworskiego – adwokata-społecznika.
o intensywnej kampanii wiecowej,
prowadzonej m. in. w Stowarzyszeniu Techników Polskich na
Czackiego i w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa na Krakowskim Przedmieściu, lista nr
15 Narodowego Komitetu zdobyła 46,7,9
% głosów i 61 mandatów na 120, przy frekwencji 41,1 % uprawnionych. Główny
konkurent, lista nr 2 (Polska Partia Socjalistyczna) zdobyła 17,6 % głosów. Szła
ona do wyborów z krytyką polityki społecznej dotychczasowych władz miejskich.
Na czoło wysunęła hasło gruntownych reform, ograniczenia roli prywatnego kapitału oraz komunalizacji dojrzałych do tego przedsiębiorstw miejskich. Miasto –
zdaniem pepeesowców – powinno wziąć
w swoje ręce sprzedaż żywności i najniezbędniejszych artykułów przemysłowych,
zająć się budową tanich mieszkań oraz poprawą komunikacji i oświetlenia w zaniedbanych dotąd dzielnicach robotniczych.
Zwracano uwagę na konieczność podniesienia higieny i stanu zdrowia mieszkańców
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no być wyposażone w organy i środki niezależność jego wyrażające i zabezpieczające. Oto cel najwyższy dawnych i obecnych wybrańców narodu polskiego. Oto
nasz święty cel, do którego dążymy”.
Oświadczenie to zostało przyjęte przez
główne ugrupowania Rady Miejskiej: Komitet Narodowy, Komitet Demokratyczny
. O takie porozumienie zabiegał Drzewiecki, który faktyczne 22 marca 1917 r przejął obowiązki prezydenta miasta, oficjalnie mu nadane dopiero 22 marca 1918.
ada i prezydent starali się przede
wszystkim ograniczać drakońskie
skutki okupacyjnych reglamentacji kartkowych żywności. Ratowali przed
wywózką do Niemiec bezrobotnych robotników stołecznych, organizując im roboty
zastępcze. Po odzyskaniu Niepodległości
uruchamiali dostawy żywności z Wielkopolski, a materiałów opałowych z Galicji.
Istotny wpływ na poprawę sytuacji żywnościowej miały dostawy Amerykańskiej
Administracji Pomocy (Misja Herberta Hoovera) i stopniowa odbudowa gospodarki
rolnej.
Mimo wojennej pauperyzacji starano się
w miarę swych skromnych możliwości integrować z resztą miasta przyłączone do
niego przedmieścia.
Zaczęło się od wielkiej 150-tysięcznej
demonstracji patriotycznej 3 maja 1916 r .z
aktywnym udziałem ludności żydowskiej,
kiedy Warszawa zaczęła– formować wielkie idee ogólnonarodowe Powtórzyła je, z
udziałem j już Rady Miejskiej, w obchodach 5 listopada 1916 r. w związku z powołaniem Królestwa Polskiego. Później
były to uchwały Rady Miasta Stołecznego
Warszawy popularyzujące stanowisko
Prezydenta USA Woodrowa Wilsona w
sprawie niepodległości Polski i organizowanie od 14 lutego 1918 r. protestów przeciwko układom mocarstw centralnych z
Ukraińską Republiką Ludową w sprawie
Chełmszczyzny i części Podlasia.
rezydent P. Drzewiecki i Rada
Miasta Stołecznego byli zaangażowani w pozytywnym eksponowaniu rożnych dróg walki Niepodległość:
drogi Józefa Piłsudskiego przez wyposażenie Batalionu POW, który zasilił szeregi I Brygady Legionów Polskich, akcję pomocy dla internowanych legionistów i akcję na rzecz zwolnienia z Magdeburga J.
Piłsudskiego i K. Sosnkowskiego. Honorowe obywatelstwo dla Piłsudskiego uchwalone 12 listopada 1918 r., a później powołanie 3 sierpnia 1920 r. Rady Obrony
Stolicy wskazywało, że w działaniach natury państwowych Naczelnik Państwa i
Naczelny Wódz mógł liczyć na lojalną
współpracę Prezydenta Miasta i Rady Miasta Stołecznego. Powitanie I. Paderewskiego w dniu 1 stycznia 1919 r przez ponad 100 tys, mieszkańców Warszawy i
nadanie mu 9 stycznia tego roku honorowego obywatelstwa stolicy, a następnie
uroczyste powitanie w Warszawie Misji
Alianckiej było swoistym hołdem dla jego
działalności i Komitetu Narodowego Polskiego. Podobny charakter miało uroczy-
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Na zdjęciu Ignacy Baliński.
ste powitanie w Warszawie 23 kwietnia
1919 r. Armii Błękitnej gen, Józefa Hallera i zorganizowanie jej defilady na Placu Saskim – przed ministrem Stanisławem Wojciechowskim zastępującym Naczelnika Państwa. Miasto przyznało gen.
Hallerowi obywatelstwo honorowe. Później na jego prośbę brało udział w uroczystościach przejęcia Pomorza Gdańskiego i zaślubin z Bałtykiem . W 1920 r.
współpracowało z nim jako Generalnym
Inspektorem Armii Ochotniczej i Dowódcą Frontu Północnego, przyznając mu 8
grudnia 1920 r. honorową szablę za
udział. w zwycięskiej Bitwy Warszawskiej
w sierpniu 1920 r.
Warszawa dzięki swej Radzie i Prezydentowi Drzewieckiemu czuła się szczególnie związaną ze Lwowem, do którego
wysłała bohaterski 36pułk Legii Akademickiej a także z Wilnem, po jego zdobyciu
przez pułki gen Lucjana Żeligowskiego,
nadając mu honorowe obywatelstwo miasta, Warszawa wysłała wysłała do Wilna
pomoc żywnościową.
ako inżynier technolog i przemysłowiec Piotr Drzewiecki odnosił
się ze szczególną uwagą do wysiłków dyplomacji i społeczeństwa polskiego zmierzających do odzyskania Śląska
Cieszyńskiego i Górnego..Znał wartość cywilizacyjną tych ziem , stąd na jego wniosek przedsiębiorstwa i instytucje stołeczne postanowiły przeznaczyć 5 % zarobków swego personelu na rzecz Górnego
Śląska. Rada Miasta wyasygnowała na
rzecz pomocy dla Górnego. Śląska 250000
mk. W dniu 29 sierpnia 1920 r. 100 tys.
mieszkańców Warszawy demonstrowało
na Placu Teatralnym przeciwko zbrodniom niemieckim na Górnym Śląsku. Drzewiecki jako aktywny członek Związku
Miast Polskich starał się, by Warszawa
świeciła przekładem dla miast Rzeczypospolitej w zakupie Pożyczki Odrodzenia
Polski, werbunku do Armii Ochotniczej,
mobilizacji organizacji społecznych na czele z harcerstwem, sokolstwem do służb
pomocniczych dla armii. Latem 1920 r.
miasto w tej dziedzinie uzyskała aktywną
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pomoc Metropolii Warszawskiej, zarządu
Żydowskiej Gminy Wyznaniowej i kierownictw kościołów ewangelickich.
Przed swoją dymisją, z obowiązków prezydenta miasta, Drzewiecki zadbał by w
przyszłości na rzecz rozwoju gospodarczego stolicy i kraju pracowały powołane przy
jego współudziale:
- Polski Bank Komunalny, dla kredytowania ambitnych inwestycji miejskich;
- Polski Związek Przemysłowców Metalowych powołany 11 września 1920 r. ::
-Akademia Nauk Technicznych, założona w 1920 r., której był aktywnym członkiem;
-Liga Pracy powołana 26 lutego 1919 r.
przez Karola Adamieckiego, Piotra Drzewickiego Henryka Karpińskiego i Stanisława Okolskiego, dla promowanie racjonalnego gospodarowania czasem i materiałami; Stołeczna Organizacji Samopomocy
Społecznej w sytuacji groźby paraliżu stolicy przez antypaństwowe strajki i demonstracje.
arunkiem skutecznego funkcjonowania miasta stołecznego, podkreślał Drzewiecki, jest
respektowanie etosu służby społecznej
przez wszystkie liczące siły polityczne Warszawy, , umiejętność zawierania kompromisów z silnymi ugrupowaniami opozycyjnymi, które muszą pamiętać nie tylko o
ludności stolicy, ale także o obowiązkach
Warszawy jako miasta stołecznego kraju i
Mazowsza.
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PS. Pragnę serdecznie podziękować Pani
Joannie Jaszek-Bieleckiej, kierowniczce działu Varsavianów Biblioteki Publicznej m. st.
Warszawy oraz Wojciechowi Gordonowi i
Ewie Jakubowskiej-Gordon za wzorowe zorganizowanie , przy pomocy rodziny wystawy „Piotr Drzewiecki (1865-1943) pierwszy
prezydent wolnej Warszawy”, jej katalogu i
wieczoru dyskusyjnego w dniu 27 marca br.
Będę wdzięczny za wykorzystanie mego referatu w wiadomościach internetowych Biblioteki.
Foto: wikipedia
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Oni protestują, Warszawa cierpi...
Warszawa stała się mekką dla
protestujących z całej Polski.
Tym razem stolicę najechało około dwóch tysięcy rolników z AgroUnii. W odróżnieniu od zadymy z
13 marca, kiedy na pl. Zawiszy
palono opony, środowy protest
miał charakter pokojowy.
Około 9 rano rolnicy zablokowali plac
Zawiszy, wyłączono z ruchu kilka ważnych ulic, w tym część ul. Raszyńskiej.
Autobusy i tramwaje zostały skierowane na objazdy. Ruch w tej części stolicy
państwa został sparaliżowany. Kierowcy szukali objazdów, klnąc w żywy kamień. Straż pożarna i karetki pogotowia

ratunkowego utknęły w gigantycznych
korkach. Dźwięk syren i wuwuzeli słychać było daleko od centrum. Rolnicy
eksponowali trumnę owiniętą flagą narodową, na której widniał napis “Polskie
Rolnictwo A.D. 2019”. Około godz.
11.30 manifestanci zaczęli przemieszczać się południową jezdnią Alei Jerozolimskich w kierunku ronda Dmowskiego. Ta kluczowa dla Warszawy arteria komunikacyjna również została
wyłączona z ruchu. Na rondzie rozpoczęła się druga część protestu, która
miała zakończyć się około godz. 16.
Rolnicy protestują, twierdząc, że sytuacja w rolnictwie jest bardzo zła. Ich

zdaniem, ani minister, ani rząd, ani prezydent nie zrobili nic, by złą sytuację
poprawić. Z przemówienia nowego wodza rolników Michała Kołodziejczaka
trudno wywnioskować, o co im chodzi.
Zbyt dużo było sloganów, zbyt mało
konkretów. Kołodziejczak dużo opowiadał o tym, jak wieś pomagała za
okupacji mieszczuchom, karmiąc ich i
dając schronienie. Zapomniał dodać,
że, owszem, warszawiacy zaopatrywali się w rąbankę i inne artykuły spożywcze na wsiach, ale bynajmniej nie za
darmo. Często chłopi nie chcieli przyjmować zapłaty w „młynarkach” i trzeba było płacić złotem.

Czas, by władza państwowa zakazała przeprowadzania protestów w ścisłym centrum stolicy państwa. Może
nawet ustawowo. Tak dalej nie może
być, żeby dwa tysiące osób paraliżowało na wiele godzin życie wielkiej europejskiej metropolii. Może należy wyznaczyć na peryferiach specjalną strefę,
która stanie się matecznikiem dla
wszystkich protestujących grup społecznych. Protesty i demonstracje to
przywilej, który przyniosła nam demokracja. Jednak ich forma, prezentowana od wielu lat w Warszawie, jest dla
mieszkańców tego miasta absolutnie
nie do przyjęcia.

Poza wszystkim zaś warto zwrócić
uwagę protestującym, że mają przecież
pretensje do władz państwa, do polityków, może więc, idąc za radą internautów, zamiast paraliżować ruch uliczny
w centrum stolicy – powinni raczej dokuczyć posłom, senatorom, członkom
rządu względnie prezydentowi RP – w
ich miejscach pracy. A najskuteczniejsza
zapewne byłaby demonstracja pod biurem faktycznego Naczelnika Państwa
przy wylocie ulicy, pozostającej bez jakiegokolwiek znaczenia komunikacyjnego. Warszawiacy przyjęliby takie rozwiązanie z wielką ulgą.
Ta d e u s z P o r ę b s k i

Rozmowa z Pawłem Lenarczykiem, radnym Dzielnicy Ursynów

Na Zielonym Ursynowie źle się dzieje
PASSA: W grudniu 2018 został Pan wybrany na kolejną kadencję przewodniczącym Komisji Zielonego Ursynowa. To chyba oznaka, że Rada Dzielnicy
uznała, że podejmowane przez
Pana działania były skuteczne i
poruszały ważne dla mieszkańców kwestie.
PAWEŁ LENARCZYK, przewodniczący Komisji Zielonego
Ursynowa, wiceprzewodniczący stowarzyszenia Otwarty Ursynów: W taki sposób również odczytuję to poparcie, za które bardzo jestem wdzięczny. Nie ukrywam jednak, że był to również
mój świadomy wybór. Od dziecka jestem związany z Zielonym
Ursynowem – jak zwyczajowo
nazywa się tereny domków jednorodzinnych położonych pomiędzy terenami kolei radomskiej i granicą Lasu Kabackiego.
Tu się wychowywałem, tu mieszkają moi rodzice, moi przyjaciele, bliscy i wyjątkowi mieszkańcy, zderzający się na co dzień z
problemami, z którymi przeciętny mieszkaniec tzw. Wysokiego
Ursynowa się nie spotyka. Na
tym terenie są takie ulice jak Jaskółcza czy część Puchalskiej, do
których nie jest doprowadzona
miejska woda. Żyjemy w XXI
wieku, ale ja muszę dopominać
się w imieniu mieszkańców osiedla Villa Ursynów, aby MPWiK
nie pomijał ich w swoich inwestycjach. W tym celu piszemy już
kolejne wystąpienie do MPWiK,
aby upomnieć się o interesy ponad 60 rodzin zamieszkałych na
tym osiedlu, dla których nawet
nie projektuje się kanalizacji.
Problem kanalizacji na Zielonym Ursynowie to chyba jeden z
bardziej palących problemów
występujących na tym terenie?
Niestety, posiadanie kanalizacji na Zielonym Ursynowie – a
na pewno w niektórych jego częściach – stało się dobrem luksusowym. MPWiK informuje mnie,
że Warszawa jest skanalizowana
w 98%. A ja bym chciał wysłać
taką osobę, która pisała do mnie
te informacje na ulice Saraban-

dy, Baletową, Arbuzową czy ul.
Fosy przy Dolinie Służewieckiej.
To właśnie te 2% naszego miasta, które może tylko marzyć o
kanalizacji. Cieszę się, że w miarę sprawnie idzie projektowanie
kanalizacji na Krasnowoli.
MPWiK zapewnia, że odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę
powinny nastąpić w drugim
kwartale 2020 roku, zaś realizacja budowy powinna mieć
miejsce w latach 2021-2022.
Na łamach „Passy” mogliśmy
śledzić również Pana walkę o
ponowne umożliwienie mieszkańcom – między innymi Zielonego Ursynowa -–– możliwości
składania wniosków o odszkodowania za utratę wartości ich
nieruchomości w związku z ustanowieniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania wokół lotniska Okęcie. Jak to się skończyło?
Kolejny raz lobby lotniskowe
wygrało. I kolejny raz interesy
przeciętnego Kowalskiego zostały zlekceważone. Skończyło się
na tym, że prezydent RP Andrzej
Duda podpisał znowelizowaną
ustawę „Prawo ochrony środowiska”, która w jednym tylko artykule zablokowała naszym
mieszkańcom możliwość ponownego składania wniosków o odszkodowanie. Jest to szczególnie
niesprawiedliwe względem tych
mieszkańców naszej dzielnicy,
którzy nie mogli lub skutecznie
nie mogli dochodzić swoich odszkodowań w latach 2007-2009.
Dzięki poprawkom zgłoszonych
przez ministra M. Wilda 2-letni
termin składania roszczeń został
wydłużony do 3 lat i praktycznie skorzystać z niego będą mogli chyba tylko mieszkańcy Baranowa i okolicznych wsi, gdzie
ma powstać Centralny Port Komunikacyjny. A tym czasem
mieszkańcy Ursynowa jak nie
mogli skutecznie dochodzić od
Okęcia odszkodowań, tak nadal
nie mogą tego robić.
Ale w związku z budową wspomnianego przez Pana Centralne-

go Portu Komunikacyjnego znaczenie Okęcia powinno maleć…
To dlaczego lotnisko na Okęciu przez najbliższe lata będzie
się rozbudowywało? Dlaczego
wojsko przekazuje tereny na
Okęciu dla portu cywilnego alby
lotnisko miało gdzie przyjmować kolejne samoloty? Dlaczego
co roku wzrasta ilość obsługiwanych przez Okęcie pasażerów,
aby tylko za sam rok 2018 port
lotniczy mógł się pochwalić prawie 18 mln odprawionych pasażerów? A jeśli dodamy, że w

gdzie powstają innowacyjne rozwiązania. Dla mnie czy chociażby prof. Lecha Królikowskiego,
takie miejsca to elementy budowania wartości naszej dzielnicy
na wiedzy. I to wszystko dzieje się
już teraz na Zielonym Ursynowie. Jeżeli laboratoria “Cezamat’u” uznać za zalążki naszej
“Doliny Krzemowej”, to po drugiej stronie ul. Poleczki mamy inny cenny skarb, o którego ratunek zabiegam. To wspomniany
przez Pana “Dwór na Wyczółkach”, który od lat podupada. Je-

2020 zaczną się przeloty nad Ursynowem w związku z remontem pasa startowego, to wydaje
się mi, że nasz sąsiad będzie coraz bardziej dla nas uciążliwy.
Jeżeli jesteśmy przy Okęciu,
to niedaleko na Wyczółki. Wiemy, że zorganizował Pan bardzo ciekawą Komisję Zielonego
Ursynowa, która odwiedziła laboratoria “Cezamatu”. Poruszał
Pan również kwestię odrestaurowania Dworu na Wyczółkach.
Czy tu mamy jakieś nowe informacje dla naszych Czytelników?
Poprosiłem dyrekcję Centrum
Zaawansowanych Materiałów i
Technologii “Cezamat” o oprowadzenie radnych po najnowocześniejszych w tej części Europy
laboratoriach nanotechnologiczych. Jestem bardzo dumny, że
na Poleczki zostały wybudowane
za ponad 350 mln zł laboratoria,

stem po telefonicznej rozmowie
z kierownikiem jednego z Wydziałów u Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie tego, co się wydarzyło przez ostatni rok od posiedzenia Komisji Zielonego Ursynowa, która zajmowała się tym
zagadnieniem. Obecnie przygotowywana jest kontrola tego zabytku, aby stwierdzić w jakim
jest on stanie. A stan tego zabytku z roku na rok się pogarsza.
Wystarczy powiedzieć, że rok temu spadł na dwór konar drzewa, co dokonało kolejnych zniszczeń. Jesteśmy umówieni z panią
konserwator, że pod koniec maja Komisja Zielonego Ursynowa
zajmie się tym pomysłem. Cieszę się, że kolejny już raz w tej
sprawie interweniuje marszałek
Stanisław Tyszka z Kukiz’15, który jest zainteresowany, aby tego

typu zabytki były należycie utrzymywane. Dwór na Wyczółkach
może się stać warszawską “Żelazową Wolą”. Wszystko to za
sprawą związków Dworu nad
stawami Berencewicza z Fryderykiem Skarbkiem, właścicielem
tego obiektu, a zarazem ojcem
chrzestnym Fryderyka Chopina,
który imię zawdzięcza właśnie
swojemu protektorowi.
Czy to prawda, że budowa na
rogu ul. Baletowej i Puławskiej
została wstrzymana przez nadzór budowlany?
Tak to prawda. Dużą zasługę
w tym, ma radny Leszek Lenarczyk z Otwartego Ursynowa, który zaalarmował władze Dzielnicy, że zasypywany jest Staw Głęboki przy Baletowej. Kontrola
nadzoru budowlanego wykryła
nieprawidłowości w budowie budynków biurowych nad tym stawem i w ich efekcie budowa została wstrzymana. Mieszkańcy
Zielonego Ursynowa, ich dorobek całego życia, co większe opady deszczu są zalewane, a inwestor zaczyna swoje działania od
zasypywania jednego z ważniejszych zbiorników retencji na Zielonym Ursynowie. Dlatego zasadne jest podnoszenie alarmu i
dobrze, że tym razem służby
nadzoru budowlanego zadziałały w sposób należyty. Wystarczy,
że mamy jedna ulicę Kajakową.
Więcej nam takich ulic nie potrzeba na Zielonym Ursynowie.
A jak jesteśmy przy ul. Kajakowej, to na jakim etapie jest rozbudowa przychodni oraz realizacja
postulatu z umowy koalicyjnej
pomiędzy Koalicją Obywatelską
i stowarzyszeniem Otwarty Ursynów w sprawie budowy pływalni na Zielonym Ursynowie?
Z interpelacji jaką zgłosiliśmy
wraz z radnym Leszkiem Lenarczykiem ursynowskiemu ZOZowi, wynika, że zakończenie prac
związanych z rozbudową przychodni przy Kajakowej nastąpi
w czwartym kwartale tego roku.
To dobra informacja. Podobne
informacje będziemy mogli przekazać jeszcze w tym roku w spra-

wie budowy pływalni na Zielonym Ursynowie. Zarząd Dzielnicy z burmistrzem Robertem
Kempą usilnie pracuje nad programem funkcjonalnych tego
obiektu. Jeszcze w tym roku będziemy walczyli o zabezpieczenie
finansów dla tej inwestycji w
Wieloletniej Prognozie Finansowej. Cieszę się, że zarówno Zarząd Dzielnicy, jak i radni koalicji
myślą o tym obiekcie nie tylko w
kategoriach samej pływalni, ale
też czegoś więcej dla naszej lokalnej społeczności. Czy to będzie
flyspot, basen głębinowy czy zespół sal fitnesowo- ruchowych to
powinno się niebawem okazać.
Jak będziemy wiedzieli coś więcej, to na pewno poinformujemy
o tym opinie publiczną.
Zakończył się okres grzewczy,
dużo się mówi się o smogu i jakości powietrza. Czy tu są prowadzone jakieś działania?
Tak, oczywiście. Do końca zeszłego miesiąca można było składać wnioski do miasta o dofinansowanie do “kopciuchów”.
Z miasta można było dostać do
20 tys. zł dofinansowania na ten
cel. To są kwoty, o które warto
powalczyć. Jeżeli ktoś nie zdążył
zainteresować się tym dofinansowaniem, może jeszcze ubiegać się o pieniądze przyznawane
w ramach programu “Czyste Powietrze”, prowadzonego przez
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego programu
można uzyskać dofinansowanie
do 50 tys. zł na między innymi:
wymianę starych źródeł ciepła
(pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych
źródeł ciepła, spełniających wymagania programu; docieplenie
przegród budynku; wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej; instalację odnawialnych źródeł
energii (kolektorów słonecznych
i instalacji fotowoltaicznej) oraz
montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Warto
powalczyć o te pieniądze, dzięki
którym powietrze, którym oddychamy, będzie czystsze.
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Bobry, sarny, borsuki, kuny, bociany, dzięcioły, starodrzew...

Park Natoliński ostańcem nieskażonej natury
Bogusław Lasocki
Chociaż przedwiośnie dla
wielu osób nie jest jeszcze
dobrą porą do kontemplowania lasów, grupa miłośników przyrody skorzystała z możliwości podglądania natury w Parku Natolińskim. Spacer, umówiony z dyrekcją Centrum
Europejskiego Natolin, poprowadził Konrad Drzewiecki, autor świetnego
filmu przyrodniczego “Las
Natoliński – mgnienie prastarej puszczy”
ark Natoliński to miejsce dobrze znane ursynowianom, głównie ze
względu na solidne, kute ogrodzenie i portierów nie wpuszczających “zwykłych” ludzi. Od
ponad 200 lat teren był prawie
zawsze niedostępny dla publiczności. I chociaż w ostatnich latach część zabudowań pałacowych wraz z obiektami edukacyjnymi i konferencyjnymi jest
intensywnie wykorzystywana,
jednak większość parku jest rezerwatem przyrody i wchodzić
tam można wyłącznie z przewodnikiem.
Od maja 2011 roku Park Natoliński otworzył swoje podwoje
również dla publiczności. To
efekt porozumienia zawartego
między Zarządem Dzielnicy Ursynów a Centrum Europejskim
Natolin, administratorem terenu. Spacery odbywają się zwykle w weekendy, od czerwca do
września i są bezpłatne. Uczestnikami opiekują się wykwalifikowani przewodnicy, którzy
przybliżają zwiedzającym zarówno historię tego niezwykłego
miejsca, jak i ciekawostki dotyczące stylów architektonicznych
zabytków i arcydzieł natury, które skrywa w sobie rezerwat.
Również w 2019 roku przewidywane jest udostępnianie parku do bezpłatnego zwiedzania
dla publiczności, oczywiście pod
opieką przewodnika.
ark Natoliński to dziedzictwo po prastarej
Puszczy Mazowieckiej.
Z pierwotnej puszczy pozostał
tylko ponad 600 -letni dąb
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Las Natolinski

Mieszko, rosnący tuż za płotem
parku przy ulicy Nowoursynowskiej. Najstarsze drzewa liczą nieco ponad 200 lat, zaś nieco
młodszych, ale również posiadających status pomnika przyrody jest tutaj blisko tysiąc. Niedaleko wejścia do parku rośnie
wspaniale kwitnący tulipanowiec amerykański, będący największym tego gatunku drzewem w Warszawie.
W okolicy zidentyfikowano
szereg stanowisk osadniczych,
siedlisk oraz kurhan – wszystkie
datowane nawet na 4 - 5 wiek
p.n.e . Ślady gospodarowania
sięgają XII - XIII wieku.
Osadnictwu sprzyjały żyzne
ziemie terenów zalewowych. W
pobliżu, wzdłuż obecnej ulicy
Nowoursynowskiej, przebiegał
wczesnośredniowieczny Trakt
Czerski, umożliwiający połączenie ówczesnej Warszawy z dużo starszym Czerskiem i wiodący dalej przez Lublin aż na Ruś,
a w innym rozgałęzieniu na
Śląsk.
ereny dzisiejszego rezerwatu, jako składnik
większych dóbr wilanowskich, zakupił Jan III Sobieski, wykorzystując to miejsce do
polowań. Jednak właściwa historia Natolina rozpoczęła się w II
połowie XVIII wieku wraz z wybudowaniem na zlecenie Augusta
Czartoryskiego klasycystycznego pałacu. Z początkiem XIX w.
pałac przeszedł w ręce Potockich,
a w 1807 r. tereny te – na cześć
Natalii Potockiej – zostały oficjalnie nazwane Natolinem. Od 1892
r. aż do 1945 r. pałac i dobudowane w międzyczasie obiekty wraz
z przyległym parkiem należały
do rodziny Branickich. Po upaństwowieniu w 1945 pałac stał się
obiektem reprezentacyjnym
Urzędu Rady Ministrów. Obecnie pałac – wraz z infrastrukturą
rozbudowaną na potrzeby edukacyjne i konferencyjne – wykorzystywany jest przez fundację
Centrum Europejskie Natolin
oraz jako zaplecze hotelowe dla
prominentnych gości.
Natomiast niewiele osób wie,
że główna część przyrodnicza
parku, czyli Las Natoliński, jest
ewenementem nawet w skali
europejskiej. To enklawa naturalnej przyrody, swoiste mikrolaboratorium, istniejące do dzisiaj właśnie dzięki ograniczeniu
od ponad 200 lat publicznego
dostępu. Zachowały się tam
ostańce pierwotnej Puszczy Mazowieckiej, występują liczne gatunki typowe dla lasów o wysokim stopniu naturalności. Teren

T

Widok z tarasu pałacu w Natolinie - las i staw Łasice .
parkowo - pałacowy obejmuje
powierzchnię ok. 120 ha na pograniczu Ursynowa i Wilanowa,
z czego rezerwat natoliński stanowi 105 ha. Wśród blisko tysiąca pomnikowych drzew dominują dęby, których wiek przekracza często 300 lat oraz stare
jesiony, graby, olsze czarne, lipy.
Dzięki martwemu drzewostanowi w różnych stadiach rozkładu, znajdujemy rzadko spotykane gatunki mchów, porostów,
grzybów, owadów i chrząszczy.
Obecność licznych dębów i
miejsc nasłonecznionych powoduje, że znaleźć można takie
chrząszcze jak pachnica dębowa, mimo że nasz klimat nie
sprzyja ich występowaniu. Warto pamiętać że “ładny”, przejrzysty las, który zazwyczaj lubimy, jest czymś innym niż żywy las, przepełniony organizmami roślinnymi i fauną, znajdującymi się w różnych miejscach
łańcucha pokarmowego. Las
„turystyczny” przestaje być lasem i staje się parkiem, jak Las
Bielański czy w dużej części Las
Kabacki.
śród starodrzewia
Lasu Natolińskiego
znajdują swój dom
liczne gatunki ptaków. Spośród
najważniejszych zasobów rezerwatu należy wymienić dzięcioły.
Wykuwając dziuple w poszukiwaniu larw i owadów, pełnią
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ważną funkcję siedliskotwórczą.
Dzięki temu mogą egzystować
różne inne gatunki ptaków, niemogące samodzielnie wydziobać siedliska. Występują tu liczne, niekiedy rzadko spotykane
odmiany dzięciołów: średni, duży, mały, czarny, zielony, białoszyi zwany również syryjskim.
W rezerwacie znajdują się również gniazda bociana czarnego,
który dla swej egzystencji wymaga spokoju, urozmaiconego
terenu i drzewostanu. Spośród
ptaków drapieżnych w Lesie Natolińskim gniazdują myszołów,
jastrząb i puszczyki. Regularnie
pojawia się krogulec. Występuje również bardzo dużo gatunków ptaków śpiewających, wijących gniazda w podszyciu lub
koronach drzew. Wymienić
można słowiki, wilgi, co najmniej cztery gatunki sikor, muchołówkę, wśród liczniej reprezentowanych okresowo kosów,
zięb, szpaków.
Ilustracją walorów rezerwatu
jest obecność sikory czarnogłówki, która dla swojej bytności wymaga występowania odpowiednio spróchniałych drzew. Tylko
w ich miękkim podłożu sikory te
są w stanie wydłubać sobie gniazda lęgowe. Mniej liczne gatunkowo, jednak równie ważne są
dziko żyjące większe zwierzęta.
Występują stanowiska bobrów,
borsuków, żyją sarny i kuny.

Pałacyk Natoliński

iestety, rezerwat natoliński jest bardzo
zagrożony, a zagrożenie to ciągle rośnie. Głównym
czynnikiem jest rozbudowa
urbanizacyjna otoczenia i jej
konsekwencje. Intensywne budowy, nawet stosunkowo płytkie, powodują zaburzenie bilansu i poziomu wód gruntowych. Ilustracją tych procesów
jest dąb Mieszko, rosnący kilkanaście metrów od parkanu
Parku Natolińskiego, niestety
od strony pobliskiej zabudowy
mieszkalnej. Mieszko to ponad
600 -letni ostaniec Puszczy Mazowieckiej i zapewne najstarszy dąb mazowiecki. Jeszcze
niespełna 40 lat temu, jako
świeżo upieczony mieszkaniec
Ursynowa, emocjonując się widokiem i bliskością tego wspaniałego drzewa, widziałem
zdrowe konary i siłę tego w sumie staruszka. Obok, równolegle do wybrukowanej “kocimi
łbami” ul. Nowoursynowskiej,
płynął strumyk. Po prostu urocze, sielskie miejsce. Gdy po
dłuższej przerwie, kilka lat temu, znów znalazłem się przy
Mieszku, w konfrontacji z przeszłością widok był porażający.
Strumyk gdzieś zniknął, drzewo straciło większość żywych
konarów, obumierało. To skutki obniżenia się poziomu wód
gruntowych w konsekwencji
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ciągle trwającej intensywnej zabudowy mieszkalnej Ursynowa.
Las Natoliński to wspaniałe i
wyjątkowe miejsce w skali europejskiej. W cieniu wielomilionowej stolicy i bezpośredniej bliskości 150-tysięcznej dzielnicy
Ursynów żyją na wolności dzikie zwierzęta, znajdując tu ciszę, spokój i możliwość egzystencji prawie jak w naturalnych
kniejach puszczańskich. Sarny,
lisy, borsuki, kilka bobrzych rodzin żyjących na wyspie w środku rezerwatu natolińskiego, liczne ptasie siedliska – egzystują
wśród krzewów i drzew, które
rosną, rozwijają się, umierają,
żywiąc sobą lub dając schronienie innym żywym stworzeniom.
Mamy wielkie szczęście mieszkać w pobliżu takiego miejsca.
Uszanujmy to, bo tak niewiele
trzeba, by ta sąsiadująca z nami
autentyczna przyroda mogła egzystować i rozwijać się – wystarczy jej nie przeszkadzać. Odwdzięczy się nam wówczas swoim naturalnym pięknem, niedostępnym w innych stechnicyzowanych metropoliach, wypełnionych szkłem i metalem.
arto pamiętać słowa
wypowiedziane na
jednym z ostatnich
posiedzeń Komisji Architektury
i Ochrony Środowiska przez
radnego Tomasza Sieradza: –
Szanujmy to, co jeszcze mamy...
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Z CYKLU: SUCHARY Z INTERNETU
PRZED MATURĄ
- Muszę się przyznać, mamo droga,
Że jeZdem w ciąży. Nie bądź sroga.
A matka na to: Na psa urok!
Co słyszę? Miesiąc przed maturą
Ty mówisz: Jezdem! Bój się Boga!

NIEKUMATY MATEMATYK
Był jej największą miłością szkolną,
Uczył się życia dopiero.
Kusiła: Zrób to, czego nie wolno.
A on: Mam dzielić przez zero?

List  List  List  List  List  List  List
Szanowna Redakcjo!
Chciałbym w kilku słowach odnieść się do „wypocin„ W. Wesołowskiego zamieszczonego w Passie nr 12 z 28 marca.
Każda niezrównoważona osoba, żeby nie użyć bardziej dosadnego określenia uważa, że jest
okazem zdrowia, zaś innych ocenia jako chorych. Tak postąpił W
Wesołowski w swoim liście „Do
chorego z nienawiści do wszystkiego co pisowskie red Wojciecha
D” zamieszczonego w Passie nr 12
z 28.marca.
Drogi autorze tychże „wypocin”
może potrzebna byłaby konsultacja u psychiatry, a przynajmniej
psychologa aby percepcja otaczającej rzeczywistości bardziej odzwierciedlała otaczający nas świat.

Jakim prawem to właśnie pańskie oceny są najsprawiedliwsze?
Dlaczego odmawia pan innym
ocen im odpowiadających, czy tylko dekalog, religia i własne trzy
grosze mają rację bytu? /.../
W. Wesołowski nic nie rozumie z polskiej aktualnej rzeczywistości, wygląda na to, że naoglądał się reżimowej telewizji, telewizji pro pisowskiej i gazet o takimże zabarwieniu. Nie widzi, bo
raczej nie chce widzieć jak Polska stacza się w opinii świata,
jak upadła polska polityka zagraniczna, kultura, sprawiedliwość i sądownictwo, oświata,
ochrona zdrowia, obronność,
dbałość o środowisko naturalne,
rolnictwo, itd itp. Nie wstaliśmy
z kolan, raczej klęknęliśmy tylko przed innym panem.

W prawo czyli w lewo

Ma autor dobrą pamięć do
obietnic poprzednich rządów ale
nie zauważa obietnic bez pokrycia
obecnie rządzącej ekipy. W tej perspektywie mamy co najmniej grecki kryzys, jeśli nie inflację na skalę Wenezueli.
P.S. Szanowny panie: to pana
wybór co pan czyta i ogląda, zawsze można zmienić kanał lub tytuł wydawnictwa, a jeśli jest pan
aż tak zdolny by recenzować krytycznie innych niech pan weźmie
pióro i napisze bardziej trafnie,
aktualnie i na temat.
Pozdrowienia dla redakcji i wyrazy uznania dla W. Dąbrowskiego
Czytelnik z Ursynowa
OD REDAKCJI. List naszego
czytelnika drukujemy w oryginale z jednym małym skrótem.

Mirosław Miroński

Wiosna, wiosna wkoło
iosna - cieplejszy wieje wiatr. Wiosna - znów nam ubyło lat - śpiewali przed laty Skaldowie. Wiatr w Warszawie wprawdzie ciągle chłodny, ale kilka innych oznak wiosny już widać. Wszystko wskazuje na
to, że wkrótce się pojawią się też atrybuty wiosny wymienione w dalszych zwrotkach piosenki, a więc: kwitnące bzy, drzewa strzelające pąkami, skowronek śpiewający nad nami. Ten ostatni, owszem, zaśpiewa, ale raczej poza miastem, tam gdzie pola, łąki i nieużytki nie zostały jeszcze zabudowane.
Tak czy inaczej, wiosna nie tylko do nas zawitała, ale rozgościła się na dobre. W przedszkolach
dzieci uczą się piosenek o wiośnie, o motylkach. Dorośli również wydają się dostrzegać zmiany aury. Chętniej niż dotąd spędzają wolne chwile w miejskich parkach, zapełniają ścieżki rowerowe. Przy
siłowniach i klubach fitness częściej daje się zauważyć podążające tam wysportowane panie i wysportowanych panów z wielką torbą na ramieniu sugerującą równie sportową, jak sylwetka właściciela, zawartość. Najwyraźniej impuls do poprawy kondycji staje się silniejszy wiosną. Już niedługo będzie okazja, by zaprezentować publicznie efekty morderczego treningu albo stosowania odżywek czy używek przyspieszających bodybuilding (z ang.), co w żargonie używanym przez wszelkiego autoramentu kulturystów nazywa się „pakowaniem”. Mówiąc językiem zrozumiałym dla
wszystkich, chodzi o zwiększanie masy mięśniowej.
Jak wiadomo, wygląd jest ważnym atrybutem, bardzo przydatnym przy zawieraniu nowych
znajomości z przedstawicielkami lub przedstawicielami płci przeciwnej. Z ładną sylwetką mamy większe szanse, aby płeć przeciwna stała się nam przychylna. Odpowiednio „wyrzeźbione” body, czyli
ciało wywołuje równie magnetyczny efekt, co przysłowiowy mundur, za którym ustawiają się sznurem panny. Magnetyzm serc to określenie
„Wiosna to czas solennych poetów odnoszące się ni mniej, ni więcej
miłości. Wiosna zaś jest porą zakoprzyrzeczeń i postanowień. do
chanych. Tylko patrzeć, jak nadejdzie
Najczęściej, właśnie o tej
maj, a wtedy... No… Pewnie każdy, niezależnie od różnorakich płci, których naporze roku postanawiamy
liczono już 56, a może więcej – da się pozmienić nasz niezdrowy
rwać urokom tego romantycznego miesiąca. Dzień staje się wyraźnie dłuższy
tryb życia”
m. in. za sprawą zmiany obowiązującego
czasu. Drzewa zazieleniły się, a pejzaż miejski urozmaicają kwitnące, jaskrawożółte forsycje. Miejmy nadzieję, że zima już do nas nie powróci. W każdym razie niech nie wraca akurat teraz.
Wiosna to czas solennych przyrzeczeń i postanowień. Najczęściej, właśnie o tej porze roku postanawiamy zmienić nasz niezdrowy tryb życia na zdrowy, oczyścić organizm ze zbędnych złogów, stosując restrykcyjne diety. Próbujemy zrzucić nieco zbędnych kilogramów, więcej się ruszając. Wiele rzeczy wokół staramy się poprawić, odnowić, wyremontować, naprawić. Więcej czasu spędzamy na zewnątrz. A tu… zmian nie brakuje.
Jeśli rozejrzymy się w centrum miasta, które zapewne zgodnie z trendem światowym niedługo będziemy nazywać downtown, wydamy z siebie coraz bardziej pleniące się w naszym języku – wow [czytaj: łał]! To oczywiście okrzyk zachwytu, uznania, zdziwienia. Tak przynajmniej podaje Słownik języka polskiego, choć „wow” to wyraz obcy. Tak czy owak, wydamy go na widok wieżowców zwanych
kiedyś drapaczami chmur. Pojawiło się ich w Warszawie sporo. Sporo – to mało powiedziane. Dzisiejsza Warszawa zaczyna być miastem owych drapaczy. Innymi słowy, stolica pnie się w górę. Trudno powiedzieć, czy to dobrze, czy źle. Po prostu, dzieje się tak za sprawą deweloperów, którzy starają się maksymalnie wykorzystać powierzchnię działek, na których budują w górę, nie mogąc wszerz, czy wzdłuż.
Tym samym, przyszli pracownicy usytuowanych tam biur znajdą się bliżej nieba, co samo w sobie może nie być złe, bo przynajmniej widoki będą mieli lepsze niż ci na dole. Niczym przysłowiowe grzyby
po deszczu i po ciepłej nocy w naszym otoczeniu wyrastają wysokie, komercyjne budynki, w których
siedzibę znajdują rozmaite biura, agencje, sklepy, galerie handlowe, punkty usługowe etc. Zmieniają się całe dzielnice. Zmienia się wygląd miasta. Robotnicza kiedyś Wola staje teraz się dzielnicą biurowo-handlową. Czy podobny los czeka też inne warszawskie dzielnice?

W

Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Geniuszom reklamy ku pamięci
ychowany w czasach PRL, kiedy jedyną reklamą w jedynej wówczas
telewizji był “Prusakolep”, starałem się iść z duchem czasu i przyzwyczajać do oprymujących mnie spotów reklamowych. Dzisiaj mogę
powiedzieć, że nie dałem rady. Z uwagi na uprawiany zawód nie mogę całkowicie odejść od oglądania telewizji, dlatego zacząłem bronić mój mózg przed gmeraniem w nim producentów wszelkich dóbr. Wiem z dostępnych badań, że wystarczy częstszy
kontakt z danym obiektem, by uznać go za bardziej atrakcyjny. Jeśli ten kontakt utrzymam, nie ma
ratunku, bowiem podświadomość działa. Dlatego wprowadziłem w domu rygor w postaci wyłączania fonii podczas przerw reklamowych. Efekt jest połowiczny, bo co i rusz muszę zerkać na ekran,
by sprawdzać, czy film, program, mecz jest na powrót emitowany. Ale dobre i to. Przynajmniej nie
muszę słuchać kretyńskich w swojej formie namów do zakupu reklamowanego produktu.
Nasz mózg idzie na skróty, jeśli chodzi o interpretowanie faktów, czy wyliczanie prawdopodobieństwa danego wydarzenia. Skróty te fachowcy nazywają skrzywieniami bądź błędami poznawczymi. Na tym właśnie między innymi żerują twórcy spotów reklamowych. To cała armia dobrze wyszkolonych i suto opłacanych przeważnie młodych ludzi, którzy nic nie produkują. Siedzą w swoich zamkach ze szkła i opracowują coraz to nowsze metody dotarcia do wnętrz naszych głów i sterowania nimi. Ich zadaniem jest opracowywanie tak zwanej strategii reklamowej, służącej sprzedaży danej marki. Strategia często dzieli się na “przed” i “po”. Wpierw pokazuje się tłuściocha, który wylewa siódme poty na siłowni. Biedak jest kompletnie załamany, bo efektów brak. To element
strategii “przed”. Ale za moment pojawia się pomocna dłoń dzierżąca cudowny środek. Tłuścioch
łyka go i widzimy jak w kilka sekund zwały tłuszcza znikają, a on żwawo hasa podczas porannego
joggingu. To element strategii “po”, czyli nie wysilaj się przyjacielu, lepiej łyknij naszą tabletkę i zaraz staniesz się Adonisem otoczonym przez rój kobiet przecudnej urody.
Ostatnie dane Instytutu Monitorowania Mediów pokazują, że w promocję swoich produktów najwięcej inwestują firmy farmaceutyczne. W 2018 r. przeznaczyły na ten cel 4,2 mld złotych. To aż
35 proc. łącznej kwoty wydanej na reklamy przez pozostałe branże. Z danych IMM wynika, że najczęściej reklamuje się preparaty na przeziębienie i grypę, choć żaden z reklamowanych w telewizji specyfików nie hamuje namnażania wirusa grypy. Szeroko reklamowany przeciwwirusowy
oseltamiwir, znany pod handlową nazwą Tamiflu, jest równie skuteczny, co zwykły paracetamol.
Tak przynajmniej twierdzą naukowcy z The Cochrane Collaboration. Jest to niezależna międzynarodowa organizacja typu non-profit, której celem jest ułatwianie podejmowania świadomych i
trafnych decyzji dotyczących postępowania medycznego poprzez przedstawianie dowodów w
oparciu o zasady medycyny opartej na faktach (EBM). Dowody są następnie publikowane w bazach
Biblioteki Cochrane (Cochrane Library) w postaci tak zwanych przeglądów systematycznych. Tak
renomowanej instytucji należy bardziej wierzyć niż szubrawcom ze szklanych domów.

W

asuwa się na myśl ważne pytanie: dlaczego najchętniej inwestują w reklamę właśnie
producenci farmaceutyków? Na to pytanie stara się odpowiedzieć prof. Andrzej Sadowski, prezes Centrum im. Adama Smitha: “Tego rodzaju produkty są tak podobne do siebie, że bez ich promocji i utrwalenia konsumentom konkretnych nazw nie byłoby efektu sprzedażowego”. Z kolei prof. Mariusz Jędrzejko, dyrektor Centrum Profilaktyki Społecznej, apeluje o zaostrzenie zasad promocji preparatów zdrowotnych. Głównie chodzi o nowe przepisy dotyczące suplementów diety, które według ludzi nieobjętych zawodową omertą są zwykłym bezwartościowym
placebo sprzedawanym za grube
„Ostatnie dane Instytutu Moni- miliardy. Należy zakazać emitoreklam specyfików “leczątorowania Mediów pokazują, że wania
cych” choroby, które nie istnieją,
w promocję swoich produktów jak na przykład zakwaszenia organizmu. Zakaz powinien dotynajwięcej inwestują firmy
czyć także, a może przede wszystfarmaceutyczne. W 2018 r.
kim, spotów reklamujących terapie schorzeń wymagających profeprzeznaczyły na ten cel
sjonalnej pomocy lekarskiej (m.
4,2 mld złotych”
in. zespołu niespokojnych nóg).
Według różnych szacunków Polacy rokrocznie wydają na medykamenty bez recepty nawet do 10 mld zł, a na suplementy diety kolejne 4 mld. Średnio łykamy aż cztery tabletki dziennie. Więcej leków przyjmują od nas w Europie tylko Francuzi. Rokrocznie łykamy około 1,2 mld tabletek popularnego rutinoscorbinu, pasąc w ten sposób farmaceutyczne korporacje. Sektor reklamy farmaceutyków w Polsce rośnie najdynamiczniej – w
ostatnim roku aż o 9,4 procent. I będzie rósł, ponieważ nadal rośnie w narodzie popyt na farmaceutyczne gówno. Żeńska część naszego społeczeństwa boryka się z suchością pochwy i dolegliwościami innych sfer intymnych, nietrzymaniem moczu, zaparciami oraz menopauzą. Menopauza to poważna sprawa, więc wymyślono suplement diety oparty na bazie... nasion lnu i soi z dodatkiem wyciągu
z szyszek chmielu. Brakuje tylko majeranku, gałki muszkatołowej oraz dla poprawy zapachu wyciągu z krzewu bergamotki. Z kolei polscy faceci umęczeni są problemami z erekcją, zgagą, nadmiernym
poceniem się oraz nieświeżym oddechem. Koncerny farmaceutyczne natychmiast spieszą im z pomocą produkując cudowne leki, które w rzeczywistości pomagają niczym umarłemu kadzidło.

N

eden mój kolega opowiadał ostatnio przy wódce, cytuję: “Miałem okoliczność z nowo poznaną damą. Myślę sobie, nie mogę za pierwszym razem dać ciała. Poleciałem więc do apteki i zakupiłem ten “Ogierox”, co to go tak mocno reklamują w telewizji. Nażarłem się tego świństwa i co? I nic. Nawet mi nie drgnęło, tylko sraczki dostałem”. Nie doczekał się od nas współczucia. Wyśmieliśmy go. Muszę uczciwie powiedzieć, że nie mogę już patrzeć jak oszukują ludzi.
Leżałem oto na kanapie, gapiąc się w telewizor. A tam reklama za reklamą, jedna głupsza od drugiej. Wszystko na jedno kopyto. Musi być parka ślicznych dzieci – chłopiec i dziewczynka. Obowiązkowo. Nie może być dwóch chłopców albo dwóch dziewczynek. Jak reklamują barszcz, to pijący muszą mieć czerwone „wąsy”. Jak reklamują jogurt „wąsy” muszą być białe. Piwo pokazują w oszronionej szklance lub wprost w lodzie. Kto widział piwo na lodzie? To gigantyczny kant. Patent jest
taki, że niektóre wielkie browary wytwarzają piwo z enzymów, czyli siki ciotki Weroniki. Jak jest
zmrożone po prostu nie czuje się smaku. Po to jest lód w reklamie. W Niemczech nikt nie wypiłby
za darmo tak reklamowanego piwa.
Weźmy leki. W reklamach są tylko te „o unikatowym lub rewolucyjnym składzie”. Tuman kupuje
reklamowy bajer i leci do apteki, licząc na to, że tak jak obiecują w reklamie, nazajutrz będzie zdrowy. Oczywiście, jego stan – miast się poprawić, pogarsza się i facet chcąc nie chcąc ląduje u lekarza.
Niektórzy producenci zmniejszają składniki i reklamują, że teraz dany lek jest bez recepty. Są też reklamy po prostu odrażające, jak na przykład nadgryzione jabłuszko z krwią z dziąseł i cizia plująca krwią
do śnieżnobiałej umywalki. Ohyda. Nie kupiłbym tak obrzydliwie reklamowanej pasty nawet gdyby
groziła mi utrata wszystkich zębów. Najgłupszy spot reklamowy zachęca do zakupu pewnego probiotyku. Wymuskany gościu w mundurze pilota siedzi za sterami pasażerskiego samolotu i żali się stewardesie, że zażył antybiotyk, ale zapomniał o probiotyku. Dzielna stewardesa leci do przedziału klasy ekonomicznej i pyta, kto z pasażerów, oczywiście przypadkowo, zabrał w podróż tego rodzaju specyfik. Wyrasta las rąk dzierżących, znów oczywiście przypadkowo, akurat ten sam probiotyk.
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zemu ten właśnie spot uznałem za najgłupszy? Primo, pilot, który zdradza oznaki choroby, nie jest dopuszczany do pracy. Na antybiotyku za sterami samolotu? To coś zupełnie
niewyobrażalnego. Secundo: pilotowi nie wolno przyjąć nic spoza kabiny. Chodzi o bezpieczeństwo lotu. Tertio: piloci mają osobny catering, wielokrotnie sprawdzany. Im nie wolno nawet jednocześnie spożywać posiłku. Wpierw je kapitan, po jakimś czasie, jeśli kapitan nie zdradza
objawów zatrucia, do jedzenia zabierają się pozostałe osoby lecące w kokpicie. Ten, kto wymyślił
powyższy spot, jest po prostu idiotą. “Ptyś roku” to mało zaszczytny tytuł przyznawany przez niemieckich konsumentów. Trafia do producenta, który najbardziej nakłamał w reklamie produktu spożywczego. Ostatnio wygrał bardzo popularny także w Polsce “Actimel”, napój mający rzekomo
wzmacniać odporność organizmu. Jednak jego skuteczność w niezależnych badaniach okazała się
podobna do jogurtu naturalnego, od którego “Actimel” jest cztery razy droższy i ma dwa razy tyle
cukru. Może czas najwyższy na polskiego “Ptysia Roku”?
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Teqball – nowy sport w hali OSiR na Mokotowie

Piłkarski ping-pong czaruje...
W sobotę 30 marca mokotowska hala OSiR ugościła
największe gwiazdy
teqballa. Odbył się tam
międzynarodowy turniej
1st Warsaw Cup. Polacy w
składzie Adrian Duszak i
Patryk Kamiński ostatecznie ulegli w finale Węgrom
(Ádám Blázovics i Csaba
Bányik). Sam turniej okazał się jednak dużym sukcesem, o czym zaświadczyła wysoka frekwencja na
trybunach.
Czym właściwie jest teqball?
– Jest to nowy sport, który zaczął się na Węgrzech – powiedział Alan Gałecki, reprezentant
Polski. – Jest to sport uniwersalny dzięki temu, że stanowi połączenie piłki nożnej z tenisem stołowym, czy chociażby z siatkówką. To widowiskowy sport i bardzo przyjemnie się w to gra –
podsumował zawodnik.
Mecze teqballa rozgrywa się
przy stole przypominającym
ten do tenisa stołowego, lecz
jego końce są zakrzywione ku
ziemi. Zadanie polega na przebiciu piłki na stronę przeciwnika. Można przy tym mieć z
piłką maksymalnie trzy kontakty i nie wolno dwa razy z rzędu
przebić futbolówki tą samą częścią ciała. Gra toczy się na
punkty – 20 oczek daje zwycięstwo w secie, dwa wygrane sety kończą mecz.

Polska niemal od początku aktywnie włączyła się do promocji
teqballu. Nasz kraj ma silną pozycję w strukturach FITEQ (Międzynarodowa Federacja Teqballa), co podkreślił Kajetan Listkiewicz, współzałożyciel Teqball
Poland (organizację otworzył
wspólnie z Krzysztofem Ochędalskim).
– Zaczynaliśmy dość skromnie. Jak każdy, kto chce z tym ruszyć. Musieliśmy zacząć od jednego stołu, jednego komponentu. Jeździliśmy po mniejszych
eventach. Teraz organizujemy
już rzeczy całkiem dużego formatu. Jest zainteresowanie ze
strony klubów sportowych, a
przede wszystkim piłkarskich,
ale także ze strony samorządów.
Dzisiaj operujemy większą liczbą
stołów i dystrybuujemy je regularnie. Nasza działalność z miesiąca na miesiąc się rozwija i w
Polsce widać coraz większe zainteresowanie – ocenił Listkiewicz.
Turniej w mokotowskiej hali
OSiR-u potwierdził jego słowa.
W 1st Warsaw Cup udział wzięły reprezentacje 15 krajów, m.
in. Czarnogóry (obecni mistrzowie świata) i Węgier (srebrni
medaliści MŚ). To właśnie drużyna Madziarów cieszyła się z
końcowego triumfu, pokonawszy 2:0 w finale przedstawicieli
Polski – Adriana Duszaka i Patryka Kamińskiego. Czarnogórcy z kolei musieli zadowolić się

trzecim miejscem. W meczu o
brąz dali sobie radę z innym
składem Biało-Czerwonych: Alanem Gałeckim i Mateuszem
Twarowskim. Wszyscy zgodnie
podkreślają, że sam fakt organizacji tego turnieju w hali na Mokotowie, a także jego medialna
otoczka, jasno pokazują, że teqball w Polsce ma świetlaną
przyszłość.
– W pierwszych mistrzostwach Polski brało udział wiele drużyn, ale widać ogromną
różnicę, gdy się porówna mokotowski turniej i mistrzostwa
Polski sprzed pół roku. Przyjechały do nas zespoły z kilkunastu krajów, w sumie z całego
świata. To pokazuje, że teqball w
Polsce się rozwija – ocenił Piotr
Jędrusik, zawodowy sędzia tej
dyscypliny, rozjemca finału 1st
Warsaw Cup.
Organizatorzy przygotowali
kilka atrakcji dla licznie zgromadzonych kibiców. Fani obejrzeli
pokaz umiejętności zabawy z piłką Duszaka, który karierę zawodniczą łączy z rywalizacją we
freestyle’u. Ponadto miał oglądaliśmy mecz pokazowy, w którym udział wzięli byli piłkarze
Polonii Warszawa – Piotr Dziewulski i Bartosz Tarachulski. To
niejedyni znamienici goście, którzy zameldowali się na turnieju. Poczynania zawodników obserwowali były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i były

zawodowy sędzia piłkarski Michał Listkiewicz, poseł Ryszard
Czarnecki, trener Leszek Ojrzyński, czy Zdzisław Kręcina, były
sekretarz generalny PZPN-u. Ten
ostatni był gościem honorowym
konferencji prasowej w warszawskim hotelu Mercury w
przededniu zawodów. To właśnie Kręcina rozlosował grupy
turnieju. Nie mogło również zabraknąć burmistrza Mokotowa,
Rafała Miastowskiego, który nie
dość, że żywo interesował się popisami sportowców na samym
turnieju, to jeszcze na koniec

wręczył wszystkim zawodnikom, a przede wszystkim laureatom, nagrody i pamiątkowe
upominki. Pomógł mu w tym
Krzysztof Rosiński, dyrektor mokotowskiego OSiR-u. Rosiński
podkreślił, że placówka na Niegocińskiej włączy się aktywnie
w promocję tej dyscypliny, m.
in. udostępni stoły wszystkim zainteresowanym, a także otworzy klub, w którym będzie można szlifować swoje umiejętności
w tym sporcie. Burmistrz z kolei
nie dał się namówić na deklarację, czy można będzie oczekiwać

kolejnych eventów na Mokotowie związanych z teqballem.
Jednocześnie podkreślił, że ten
sport ma duże szanse na to, by
przyjąć się w Polsce. – Podejrzewam, że będą jeszcze kolejne
wydarzenia, które pozwolą zweryfikować zainteresowanie tą
jakże nowatorską i ciekawą dyscypliną. Ludzie lubią nowinki,
ciekawostki i myślę, że teqball
jest nowinką, która się może
przyjąć. Kiedyś się grało w kwadraty, a teraz być może teqball je
zastąpi.
Krystian Rosiński

Najlepszy rezultat w historii siatkarskiego klubu z Ursynowa
W niezwykle emocjonującej rywalizacji w ramach drugiej rundy fazy play-off II ligi – po
dwóch przegranych w hali przy
ul. Niegocińskiej – w miniony
weekend siatkarze KS Metro
dwukrotnie podejmowali na
własnym parkiecie drużynę Legii Warszawa. Choć trzecia porażka, której doznali w niedzielę, zakończyła ich zmagania w
tym sezonie, to pozwoliła cieszyć się z najlepszego w historii
klubu wyniku, jakim jest zajęcie
3. miejsca w całych rozgrywkach grupy drugiej.
Początek sobotniego spotkania zdecydowanie lepiej ułożył się dla zawodników Metra, którzy spokojną i pewną
grą stopniowo budowali coraz większą
przewagę. Bardzo dobrze w ataku spisywał się Szczepaniak – tym razem rozpoczynający mecz w wyjściowej szóstce. Na przestrzeni całej partii delikatnie
przyblokowani legioniści nawet przez
moment nie byli w stanie zagrozić gospodarzom i ostatecznie zdołali zdobyć
zaledwie 18 punktów.
Choć druga odsłona – dzięki trzem
asom serwisowym Tomasza Walendzika – rozpoczęła się od zdecydowanego
prowadzenia gospodarzy (6:1), to ich
późniejsze problemy z przyjęciem i
skończeniem pierwszej akcji sprawiły,
że wynik szybko się wyrównał – po wykorzystanej przez Obuchowicza piłce

przechodzącej był już remis po 8. Potem
trwała walka punkt za punkt, jednak
cały czas delikatnie na korzyść Metra. W
końcowej fazie seta goście nie potrafili
wyprowadzić skutecznego ataku po dobrych zagrywkach Szczepaniaka, co
dało podopiecznym trenera Szczuckiego 4 oczka przewagi (21:17), której nie
stracili już do końca partii i zwyciężyli
do 22.
Trzeci set to delikatna kopia poprzedniego – z tą różnicą, że zespoły zamieniły się rolami. Najpierw przewaga legionistów (4:1), następnie doprowadzenie do remisu, dłuższy fragment wyrównanej walki i dobra końcówka w
wykonaniu gości. Wyraźnie zmobilizowana Legia przystąpiła do tej partii z
Danielem Rosą i Mateuszem Grodzickim w składzie, z kolei miejscowi stracili gdzieś swoją koncentrację, a w ich
grze pojawił się chaos. Choć na finiszu
podopiecznym Wojciecha Szczuckiego
udało się jeszcze zmniejszyć straty, to
było już za późno, by próbować rozstrzygnąć tę partię na swoją korzyść –
przegrali do 22.
Gra gospodarzy w kolejnym secie była łudząco podobna do tej, jaką oglądaliśmy w hali przy Niegocińskiej – niepewne przyjęcia, nieskończone ataki,
zepsute zagrywki. Szkoleniowiec Metra
szukał rozwiązań, by wpłynąć na postawę swoich podopiecznych – wprowadził na boisko Pawła Mikołajczaka oraz
Bartka Stępnia, a także prosił o przerwy

dla swojej drużyny. Błędy jednak mściły się bezlitośnie i dały wojskowym wygraną do 19.
Nie od dziś wiadomo, że w siatkówce możliwe jest niemal wszystko, ale
mało kto spodziewał się tego, co wydarzyło się w ostatnich minutach spotkania. Po wyrównanym początku tie-

-breaka gościom udało się odskoczyć
na 3 oczka (8:5), co sprawiło, że siatkarze Metra musieli gonić wynik. Ciągle
jednak utrzymywała się różnica dwóch
punktów i gdy po ataku Igora Stelmaszczyka na tablicy wyświetlał się wynik
12:14, wydawało się, że Metro za moment zakończy swoje zmagania w tym

sezonie. Wtedy jednak sprawy w swoje ręce postanowił wziąć Mikołajczak,
specjalista od rzeczy niemożliwych w
końcówkach. Najpierw skończył swój
atak, a później powędrował w pole zagrywki. Swoim serwisem zmusił rywali do błędu w ataku, a po chwili zdobył
punkt bezpośrednio z zagrywki, dając
tym samym swojej drużynie prowadzenie 15:14. W kolejnej akcji goście przyjęli na drugą stronę siatki, co stworzyło znakomitą okazję do kontry, którą
Tomek Walendzik błyskawicznie posłał
w stronę Mikołajczaka, a atakujący Metra zamienił swój atak w punkt, dzięki
czemu gospodarze odnieśli zwycięstwo
i pozostali w walce o półfinał ligi.
Niedzielne spotkanie przebiegło już
według zupełnie innego scenariusza.
Podrażnieni goście, którzy mieli przecież w górze dwie piłki mogące dać im
awans, przystąpili do meczu skoncentrowani i zmobilizowani. Już na początku (a jak się później okazało również na
przestrzeni całego meczu) rewelacyjnie funkcjonował u nich atak środkiem
z Tomaszem Belczykiem w roli głównej.
Metro jednak odpowiadało ciosem na
cios, dzięki czemu pierwsza partia przez
długi czas była bardzo wyrównana.
Punkt z zagrywki Zalewskiego dał jego
drużynie prowadzenie 17:15, jednak
po chwili po drugiej stronie siatki na
serwis wszedł Grodzicki i wtedy gospodarze utknęli w jednym ustawieniu. Nie
mogli skończyć pierwszego ataku i w

okamgnieniu zrobiło się 17:21. Podopieczni trenera Kołodziejczyka kontrolowali już sytuację do końca tej partii i zwyciężyli do 21.
Ostatni set – nie tylko w tym meczu,
ale również w całej rywalizacji pomiędzy tymi drużynami – mógł zakończyć
się równie sensacyjnie co tie-break dnia
poprzedniego… Przez dłuższy dystans
gra była bardzo wyrównana, lecz w samej końcówce przyjezdni znów postraszyli zagrywką, dzięki czemu znaleźli
się w bardzo komfortowej sytuacji, prowadząc 24:19. Nie wpłynęło to jednak
pozytywnie na ich postawę, ponieważ
w kolejnych akcjach mieli problemy z
przyjęciem zagrywki Jakuba Pluto i w
efekcie także z wyprowadzeniem skutecznego ataku. Szybko zrobiło się
23:24 i wtedy środkowy Metra pokusił
się o asa serwisowego – piłka spadła
tuż przed linią dziewiątego metra. Sędziowie, którzy byli zdecydowanie negatywnymi bohaterami tego meczu,
uznali jednak, że był aut i błędna decyzją pozbawili gospodarzy szansy na dalszą walkę w tym meczu.
Seniorzy KS Metro Warszawa przez
siedem miesięcy toczyli emocjonującą
walkę na parkietach drugiej ligi mężczyzn, a sezon zakończyli najlepszym
w historii klubu wynikiem, czyli walką
w drugiej rundzie play-off i ostatecznie
trzecim miejscem w tabeli grupy drugiej.
D a r i a M i ko ł a j c z a k
F o t o : A n n a K l e p a c z ko
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AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840

POŻYCZKI na małe i duże
potrzeby. Tanio, szybko,
bezpiecznie.
Zadzwoń: 664 525 666
lub napisz: kontakt@erkakredyt.pl

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
601 336 063
KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
KUPIĘ przedmioty z
likwidowanych mieszkań oraz
znaczki, monety, 601 235 118
SKUP książek, dojazd,
509 548 582
SPRZEDAM drzwi meblowe w
okleinie naturalnej dąb, używane i
nowe 200/400 zł, tel. 798 691 851
WYKŁADZINY dywanowe
używane sprzedam, 4 zł/m2,
tel. 798 691 851

ANGIELSKI, duże
doświadczenie, dojeżdżam,
502 378 901
CHEMIA, matematyka,
22 641 82 33
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, 693 329 929
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

BEZPOŚREDNIO dwupokojowe
kupię, 511 642 709
DZIAŁKI budowlane 800 - 1200
m2 Prażmów, 602 770 361
KWATERY wynajmę,
728 899 673
Międzynarodowej nad
kanałkiem, 510 122 648
WYNAJMĘ halę 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów,
602 77 03 61
WYNAJMĘ pomieszczenie
100 m2, tel. 501 106 436

Mieszkania:
kupno
! Kupię 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840
sprzedaż
! Centrum, 45 m2, ul.
Senatorska, 3 pok., 601 720 840
! Centrum, 120 m2, Hoża,
piękny apartament, kamienica
z 1938 r., 601 720 840
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Kabaty, 85 m2, 3 pok. do
wejścia, c. 745 tys. zł do neg.,oś.
zamknięte, 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Mokotów Górny, segment
250 m2, blisko metra, tylko
1 mln.520 tys. zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Wilanów, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój, 1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Józefosław, dom 120 m2 c.
tylko 565 tys.zł, 601 720 840
! Konstancin, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, 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
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 780 tys.
zł, 601 720 840,,
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
! Pyry, 2 ha działka
mieszkaniowo-usługowa,
c. 12 mln 500 tys zł, 601 720 840
! Wilanów, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
! Wilanów, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840

Do wynajęcia:
! Kabaty, 56 m2 pokoje, 2.400
+ 200 (garaż) zł/m-c,
601 720 840
! Kabaty, 62 m 2, 3 pokoje,
ul. Jeżewskiego, piękne miejsce,
taras, 3.300 zł/m-c,601 720 840
! Mieszkanie k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c
! Ursynów, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan,
601 720 840
Lokale handlowe :
! 400 m2, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa,
601 720 840
! Bemowo, lokal handlowy
84 m2, zgoda na alkohol, pod
gastronomię, przy głównej ulicy.
c. 1 mln. z VAT
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! Centrum, do sprzedania
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.500 tys.
zł, 601 720 840
! Centrum, na kawiarnię 8000
zł/m-c, 601 720 840
! Lokal 102 m2 z b. dobrym
najemcą sieciowym na 10 lat,
świetny punkt. c. 2 mln zł z VAT,
601 720 840
! Lokal 160 m2, Centrum do
wynajęcia na kawiarnię, 13 000
zł/m-c, 601 720 840
! Lokal handlowy 129 m2, z
wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 900 tys. zł,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
! Ursynów, 400 m2, lokal z
super sieciowym najemcą na
10 lat, 601 720 840
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do
wynajęcia lub sprzedaży,
601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka
dla swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych,
trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS,WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
OKNA, naprawy, pełen serwis,
787 793 700
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

BIURO RACHUNKOWE,
606 234 106
DACHY, pokrycia, naprawy,
tel. 502 473 605
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734
HYDRAULICZNE,
profesjonalne, 798 691 851
HYDRAULIKA - konserwacje
budynków, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

DOŚWIADCZONA krawcowa
szuka pracy 668 813 456
NIEPUBLICZNE przedszkole na
Ursynowie zatrudni kucharkę.
Oferujemy umowę o pracę i bardzo
atrakcyjne wynagrodzenie,
tel. 601 778 504
POMOC kuchenna do pracowni
garmażeryjnej, Mysiadło,
tel. 603 686 561
PRZYJMĘ do pracy kobiety.
Sprzątanie biur i salonu
samochodowego
ul. Puławska-Mysiadło.
Zgłoszenia pod
nr tel. 501 190 442
SZKOŁA PODSTAWOWA 303
ul. Koncertowa 4 zatrudni
sprzątaczki na zastępstwo - pełen
etat oraz 1/2 etatu.
Tel. 22 643 65 34
ZATRUDNIĘ krawcową do
poprawek, Mokotów,
tel. 696 249 568
ZATRUDNIĘ mechanika
samochodowego, 501 106 436
ZATRUDNIMY: ślusarza produkcja ze stali węglowej i
nierdzewnej oraz opereatora prasy
krawędziowej, Gołków k.
Piaseczna, 602 253 180

DJ-W
WODZIREJ
PROWADZENIE
WESEL
Bogate doświadczenie
tel. 501 127 942

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
REMONTY mieszkań, glazura,
794 781 765
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA,pełny
zakres,naprawy 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
502 250 803
TELEWIZORY, 501 829 771
TRANSPORT bagażowy,
518 008 058
TYNKI, wylewki, piana pur,
668 327 588

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, szpachlowanie,
696 269 184

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
DOM OPIEKI, Piaseczno,
601 870 594
MASAŻ klasyczny oraz poprawa
sprawności ruchowej, 602 775 339
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Radny Krystian Malesa doktorem nauk
FOTO WOJCIECH ROZENEK

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie zostały wręczone promocje doktorskie. Otrzymało je 28 nowych doktorów, a 14 osób
uzyskało dyplomy doktora
habilitowanego. Podczas
uroczystości w Auli Kryształowej pracownikom
uczelni zostały również
wręczone odznaczenia
państwowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej.
Jego Magnificencja Rektor
SGGW prof. dr hab. Wiesław
Bielawski wraz z dziekanami i
promotorami wręczył podczas
uroczystości dyplomy 14 dokto-

rom habilitowanym, a 28 doktorów otrzymało promocję.
Otwierając ceremonię wręczenia odznaczeń państwowych i
doktoratów, rektor zwrócił uwagę na etos wyższych uczelni.
– Od wieków szkoły wyższe
są ostoją nauki, kultury i tradycji
- mówił JM Rektor SGGW. – Skupiają tych, dla których celem życia jest odkrywanie prawdy i poszukiwanie odpowiedzi na ważkie pytania. Są miejscem wymiany myśli i inspiracji między uczonymi a chcącymi się kształcić i
poszerzać horyzonty. Zadaniem
każdej uczelni jest „wzbogacać i
pogłębiać naukę” oraz „tworzyć
najwyższe wartości intelektual-

ne, które przypaść mogą człowiekowi w udziale”. Uczelnie jako instytucje o ponadczasowym
charakterze muszą być zatem
autonomicznymi strażnikami
prawdy, do służenia której zostały powołane. Powtórzę za Kazimierzem Twardowskim, polskim filozofem, twórcą lwowsko-warszawskiej szkoły filozofii,
który nazwał uczelnie „świątyniami wiedzy”, że „być powołanym do pracy w tej świątyni wiedzy jest wielkim szczęściem. Znikąd bowiem nie spływa na człowieka trwalsze i czystsze zadowolenie, jak z bezinteresownego
szukania prawdy naukowej” –
powiedział prof. dr hab. Wiesław
Bielawski
Jednym ze świeżo upieczonych doktorów jest ursynowski
radny Krystian Malesa, przewodniczący Komisji Architektury i
Ochrony Środowiska. Uzyskał
on stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie. Jego praca doktorska była
poświęcona roli i kosztom utrzymania parków miejskich na przykładzie m. st. Warszawa. Radny
Krystian Malesa jest znany ursynowianom również jako pomysłodawca oraz aktywny
uczestnik Ursynowskich Ratuszowych Wyprzedaży GarażoBogusław Lasocki
wych.

Wspaniałe warsztaty w Galerii Działań!

W marcu drzwi do Galerii Działań SMB
Imielin, ul. Marco Polo 1, były w ciągłym
ruchu. Najpierw w niewielkiej, doskonale znanej mieszkańcom Ursynowa przestrzeni, znalazła się „Wielość rzeczywistości. Wystawa o nas i muzeum” przygotowana przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku przy wsparciu Wydziału Kultury dla dzielnicy Ursynów.
Chwilę później w ślad za nią pojawili się tam także młodsi i starsi uczniowie ursynowskich szkół,
którzy z zaciekawieniem przyjęli zaproszenie do
wspólnego działania wokół ośmiu nietypowych
obiektów inspirowanych teorią Leona Chwistka,
wybitnego filozofa, matematyka i artysty, oraz
estetyką polskiej awangardy.
Forma i problematyka warsztatów korespondowała z międzynarodową wystawą sztuki geometrycznej „Interdiscursive Non – Objective”,
która była równocześnie prezentowana w Galerii. Uczniowie bardzo szybko dostrzegali podobieństwa: używanie form geometrycznych, podstawowych kolorów czy brak realistycznych elementów.
Każde z aktywnych spotkań na wystawie zaczynało się od rozmowy o najbardziej popularnej formie naszej obecności w galerii czy muzeum. Przy
stanowisku noszącym tytuł „Patrzę” sprawdzaliśmy, jak postrzegamy przedmiot umieszczony w
gablocie, a jak rzecz, którą możemy dotknąć. Co
dostrzegamy w trakcie pierwszej z tych sytuacji,
a co pojawia się dopiero podczas drugiej? Wielość

różnych form odbioru młodych ludzi potwierdziła znaczenie kreowania w galerii czy muzeum odmiennych, dopełniających się interakcji z obiektem, które bardzo ułatwiają nam, w jakże wielowymiarowej rzeczywistości, rozwijanie naszej
wrażliwości na innych ludzi, sztukę i przeszłość.
Przy kolejnych stanowiskach, składających się
na interaktywną wystawę o nas i o muzeum nasze doświadczenia stawały się coraz bardziej różnorodne. Kiedy część osób odkrywała znaczenie
kolejnych zmysłów (stanowisko „Czuję”) próbując przełożyć swoje odczucia związane z zapachem na przestrzenną kompozycję składającą się
z niewielkich obiektów zrobionych z kwadratowej
bibułki tworząc realne lub abstrakcyjne formy, inni szukali tematów do wspólnych spotkań przy
stanowisku „Piszę” robiąc vlepki z ważnymi dla
nich słowami. Część z tych pomysłów stała się
potem przedmiotem dialogów prowadzonych w
formie rysunkowej wymiany zdań przy stanowisku „Rozmawiam”.
Przy obiekcie „Szukam” tworzono mapy miejsc,
w których lubimy nie tylko marzyć, ale także doświadczać tego, co jest dla nas istotne – bliskości,
przyjaźni, rozwijania swoich pasji, odkrywania
nowych światów, odpoczynku czy wytchnienia.
Natomiast przy stanowisku „Jestem” do budowania, wspólnie w mniejszych i większych zespołach, efemerycznego reliefu z piasku użyto drewnianych elementów, które ułatwiały każdemu
przedstawienie swojego punktu widzenia na wybrany w zespole temat.
Każde ze spotkań w Galerii Działań dopełnił
rytuał dzielenia się opowieściami. Słuchając przy
kolejnym stanowisku naszych własnych mikro historii i głosu Józefa Piłsudskiego sprawdzaliśmy,
jak nasze osobiste narracje wpisują się w wielką historię. Czy tworzą one polifonię, którą warto zachować dla innych? A jeśli tak, to w jakim miejscu
mogłaby się ona znaleźć? W jakim muzeum?
Przy stanowisku „Konstruuję”, które domykało spotkania na wystawie „Wielość rzeczywistości”, każda z grup zaproponowała nam inną odpowiedź – inny projekt architektoniczny muzeum odpowiadając jednocześnie na pytanie, co
chcieliby w nim odnaleźć, usłyszeć i jak się w
nim poczuć.
W ten oto sposób, dzięki wyobraźni, wykorzystaniu doznań zmysłowych oraz inspiracji do różnych form rozmowy, jakie można było znaleźć
przy poszczególnych stanowiskach, przestrzeń
mobilnej, interaktywnej wystawy wypełniła się
rozmaitymi pomysłami związanymi ze sztuką, interaktywnym muzeum i twórczą aktywnością
dzieci i młodzieży.
A wszystko to za sprawą kreatywnych działań,
które bardzo szeroko zarysowały spectrum naszych potrzeb i oczekiwań oraz pozwoliły na aktywne włączenie się w proces tworzenia Muzeum
JB
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Ważne telefony
Ursynów
Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
22 443 71 00
fax
22 443 72 91
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01
Policja
603 19 78 lub 112
Straż Miejska 986, 22 596 71 70
Straż Pożarna 998, 22 596 71 70
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 19115

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27

Wieńczysław Gliński
– aktor, amant, tata...
Kim był Wieńczysław Gliński - jeden z najpopularniejszych powojennych polskich aktorów? Jak łączył rolę
aktora, scenicznego i filmowego amanta oraz ojca stara się odpowiedzieć jego córka – Katarzyna Wasilewska w książce „Aktor, amant, tata”.
Spotkanie z autorką oraz z zaproszonymi osobami, które z Wieńczysławem Glińskim miały styczność, było okazją do wspomnienia
zarówno osoby samego aktora, jak i jego filmowego dorobku. Z okazji tego wydarzenia w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów przy
ul. Kajakowej 12b pojawili się przyjaciele wielkiego mistrza. Wśród
nich: piosenkarka, flecistka Liliana Urbańska, znana aktorka Sławomira Łozińska, Roman Dziewoński (syn popularnego aktora Edwarda Dziewońskiego – „Dudka”), piosenkarka i reżyserka filmowa –
Maria Sadowska. Spotkanie poprowadziła znana wszystkim widzom aktorka Laura Łącz.
Uczestnicy mogli poznać wiele ciekawych, mało znanych faktów
z życia wybitnego aktora, anegdoty krążące w środowisku artystycznym na jego temat oraz posłuchać fragmentów książki Katarzyny
Wasilewskiej.
Warto przytoczyć wspomnienie Laury Łącz:
„Moi rodzice – aktorzy, pracowali i przyjaźnili się z Wieńczysławem Glińskim i jego piękną żoną Inką przez wiele lat. Gdy po
ukończeniu PWST zostałam zaangażowana do Teatru Polskiego, Jan
Świderski obsadził mnie w roli narzeczonej Sławka (tak nazywaliśmy Wieńczysława) w sztuce Aleksandra Fredry „Pan Geldhab”,
chociaż był przecież o pokolenie starszy ode mnie. Pod koniec życia Sławek chętnie występował na estradzie i jeździliśmy razem samochodem, dosłownie dniami i nocami, po całej Polsce. Był długo
w znakomitej formie, a Jego niezwykłe, cudownie inteligentne poczucie humoru zachwycało również bardzo młodą publiczność” –
wspominała aktorka.
Inną ciekawą i zabawną historyjkę przypomniała córka – Katarzyna Wasilewska:
– Niewiele brakowało, by Sławka Łozińska została moją macochą.
-Kiedyś, gdy Sławka narzekała na coś, mój tata złożył jej propozycję:„ Sławeczko, jeśli będzie ci tak ciężko, to ja się z tobą ożenię…”.
Te i podobne anegdoty, relacje znajomych i przyjaciół przypominają, jakim człowiekiem był Wieńczysław Gliński. Spod wizerunku
znanego z ekranu i sceny wyłania się człowiek o wyrafinowanym poczuciu humoru i dowcipie, serdeczny, przyciągający do siebie innych.
Poza wspomnieniami były też fragmenty filmów z udziałem
Wieńczysława Glińskiego, piosenki. Można też było oglądać go na
zaprezentowanych fotografiach.
Mirosław Miroński
Foto Maria Sadowska

22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 502 00 00
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

701 75 00

757 20 51
726 67 00
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Warszawska 32
756 48 10, 754 41 71
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
999, 756 75 11

Lesznowola
Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe 992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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