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Egzaminy, dzieci, strajk XXI wiek na PoleczkiUmierają przed czasem

Czyt. str. 13 Czyt. str. 2,8,9 i 10 Czyt. str. 11

11 kwietnia 2019        czasopismo bezpłatne Nr 14 (955)

Czyt. str. 4



2

J eszcze niedawno po całym
kraju jeździł od wsi do wsi Ja-
nosik przebrany za premiera

Mateusza Morawieckiego i obie-
cywał, że przekaże biednym
wszystko, co zabierze bogatym, a
prawdziwość tych obietnic co rusz
potwierdzał najsławniejszy z pol-
skich biedaków Jarosław Kaczyń-
ski, którego osoba jest żywym przy-
kładem rzadkiego paradoksu: im
mniej się ma, tym więcej się może.
Trudno się dziwić, iż składane na-
około obietnice rozbudziły apetyty
wielu grup społecznych zalicza-
nych do tak zwanej budżetówki. I
niemal każda z nich doszła do
wniosku: skoro Janosik ma, to
nam Janosik da. Aż tu nagle się
okazało, że figa z makiem, bo dla
korpusu nauczycielskiego kasy za-
brakło, zaś zawstydzonemu Jano-
sikowi przyszło schować się gdzieś
i siedzieć cichutko jak mysz pod
miotłą. 

Z a to jak Szydło z worka wy-
szła nagle utajona przez dłu-
gi czas pani wicepremier,

która i owszem – też obiecała cia-
łu pedagogicznemu co nieco, ale
nie tyle, co ciało chciało. Stąd strajk
nauczycieli jak Polska długa i sze-
roka. Zdaje się, że nie strajkują tyl-
ko pedagodzy szkół prywatnych
oraz pracujące w agencjach towa-
rzyskich pełne poświęcenia specja-
listki edukacji seksualnej, z któ-
rych nauczania korzysta ponoć je-

den z najpierwszych dygnitarzy w
państwie, nie licząc się z kosztami.
Wizerunkowymi także. 

J eśli wierzyć statystykom, na-
uczyciele to grupa około 700
tysięcy frajerów. Ich posta-

wa w godzinie politycznej próby,
gdy przyjdzie do głosowania na
przedstawicieli odpowiedniej par-
tii, nie ma większego znaczenia, bo
są oni tylko pionkiem w grze wy-
borczej, w której liczącą się figurą
pozostaje za to dziewięciomilio-
nowa armia emerytów. Im rzą-
dząca partia  idzie pod każdym
względem na rękę, wiedząc, że dla
rozwoju ojczyzny najważniejsze
jest motto: „Myśmy przeszłością
narodu!”, a nie lekkomyślne sta-
wianie na młodzież. Obecny na-
czelnik państwa naśladuje trene-
rów piłkarskiej ligi, którzy wolą
wystawiać do gry sprawdzonych w
niejednym meczu rutyniarzy, a
nie żółtodziobów. Zaiste, godne to
i sprawiedliwe. 

Z obydwoma przymiotnika-
mi – jak na złość – nie chcą
się zgodzić krnąbrni na-

uczyciele, którzy w kolejce po ka-
sę potulnie ustępowali dotychczas
górnikom, urzędnikom, duchow-
nym, policjantom i innym służ-
bom mundurowym, a teraz posta-
nowili nagle przepchać się na czo-
ło, chociaż nie dysponują ani pała-
mi, ani paralizatorami, ani oskar-
dami i nie nawykli do palenia
opon przed Urzędem Rady Mini-
strów. Ogłosili po prostu strajk na
płaszczyźnie organizacyjno-inte-
lektualnej. Czy przeciętnie biorąc,
zarabiają za mało? Na pewno tak.
Mogą tylko pomarzyć o przekra-
czających 50 tys. złotych pensjach,
jakie prezes Narodowego Banku
Polskiego wyznaczył swoim wprost
niezastąpionym w jakichś waż-
nych czynnościach pracownicz-

kom. Zdziwić może  nauczycieli
liczba suto opłacanych członków
gabinetu politycznego tego lub
owego ministra, liczba wicemini-
strów w niektórych resortach, jak
również mnożąca się w niepraw-
dopodobnym tempie liczba kape-
lanów, którzy żyją wszak nie samą
wodą święconą. Wznoszą oczy ku
niebu, ale ręce wyciągają w zupeł-
nie inną stronę. Zdaje się, że nie te-
go nauczał swego czasu Jezus, któ-
ry otworzył nam erę chrześcijań-
stwa, mającego preferować uczu-
cia wyższe, miłość bliźniego, a nie
mamonę.  

O czywiście, strajki grup pra-
cowniczych to nie jest no-
wość, która pojawiła się li

tylko za obecnego rządu. W cza-
sach komuny umiłowana skądi-
nąd przez władzę klasa robotni-
cza strajkowała już tylko z tak bła-
hego powodu jak brak w sklepach
kiełbasy albo jej za wysoka cena. Po
zmianie ustrojowej mieliśmy de-
monstracyjne blokowanie dróg
przez rolników. Na ich czele sta-
nął samozwańczy hetman Andrzej
Lepper, późniejszy twórca Samo-
obrony, która w końcu jako liczą-
ca się partia weszła do Sejmu i zo-

stała koalicjantem Prawa i Spra-
wiedliwość we wcześniejszym okre-
sie rządów ugrupowania Jarosła-
wa Kaczyńskiego. Wtedy akurat
premierowi Kaczyńskiemu naj-
ostrzej postawiły się  pielęgniarki,
ale gdzie im tam było do górników
i policjantów...

N auczycieli, w odróżnieniu
od reprezentantów innych,
bardziej „prozaicznych”

zawodów, traktuje się jak kapła-
nów, mających do spełnienia misję
wyższego rzędu. A misjonarzom –
jak wiadomo – nawet nie wypada
domagać się pieniędzy. Ale cierpli-

wość ma w każdym wypadku swo-
je granice i gdy kokietujący rolni-
ków faktyczny naczelnik  państwa
Jarosław Kaczyński zaczął obiecy-
wać im przyszłe dopłaty unijne do
krów i świń, nauczyciele nie wy-
trzymali, ruszając wreszcie po swo-
je. No bo czy świnie mogą być od
kreatorów oświaty ważniejsze?

S trajk nauczycieli ma być bez-
terminowy i trwać aż do mo-
mentu uzyskania gwarancji

30-procentowych podwyżek pen-
sji. Z doświadczenia wiadomo jed-
nak, że rząd może wziąć każdą
grupę strajkowiczów na przecze-
kanie. I okazuje się, że już pierwsza
trudność związana ze strajkiem
została przezwyciężona. Np. na
Ursynowie ruszyły wszędzie egza-
miny gimnazjalistów, bo znalezio-
no nauczycielskie zastępstwa. 

T o prawda, że – jak w każ-
dym innym zawodzie –
również wśród pedagogów

są mistrzowie tego fachu i są zwy-
czajni partacze.  Nie ulega też wąt-
pliwości, iż marne płace w szko-
łach powodują negatywny prze-
siew wśród kandydatów do zawo-
du, w którym kuszącą rzeczą są
tylko długie okresy wakacji i ferii.
Nie znaczy to jednak, że trzeba
nauczycieli odsunąć na bok, ko-
munikując każdemu, iżby przy-
mknął dziób, ciesząc się, że ma
jeszcze robotę po reformie mini-
ster Anny Zalewskiej i ewentualnie
dostanie malutką podwyżkę, jak
będzie grzeczny. 

T rochę to wszystko przypo-
mina stary żart o weselu,
po którym każdemu gościo-

wi dawano w prezencie na odchod-
ne pół świni, a jak komu było za
mało, to dokładano... po ryju. 

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

W najbliższy poniedziałek (15 kwietnia) o godzinie 12.00
startuje na Ursynowie pierwsza ogólnodostępna jadłodzielnia.
Zgodnie z informacja przekazaną przez służby prasowe ursynow-
skiego urzędu będzie zlokalizowana przy wejściu do Urzędu
Dzielnicy Ursynów  (al. KEN 61) – od strony parkingu. Do stwo-
rzenia na Ursynowie takiego miejsca urzędników zainspirowa-
li wolontariusze skupieni wokół ruchu Foodsharing Warszawa.
Jadłodzielnia ma ograniczyć zjawisko marnowania żywności.
Mieszkańcy posiadający nadmiar produktów będą mogli teraz
w prosty sposób przekazać je sąsiadom z Ursynowa.

Ursynowska jadłodzielnia ma być w założeniu dostępna przez 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i będzie usytuowana na tyłach
ursynowskiego ratusza, w miejscu gdzie od kilku lat działa także re-
alizowana w sezonie zimowym akcja wymiany ubrań ,,Wymień się
ciepłem”. Ze względu na fakt, iż inicjatywa ta jest nowa, będzie na
razie realizowana pilotażowo, zaś ostateczna formuła jej funkcjo-
nowania będzie wynikała z doświadczeń i obserwacji w pierw-
szych tygodniach. Termin uruchomienia jadłodzielni jest też nie-
przypadkowy. W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanoc-
nymi – po ich zakończeniu bardzo często pojawiają się nadwyżki
żywności, a dzięki jadłodzielni osoby zainteresowane, zamiast wy-
rzucić będą mogły podzielić się jedzeniem z innymi mieszkańca-
mi. Z miejsca może skorzystać każdy. Jedyny warunek to koniecz-
ność przestrzegania regulaminu stworzonego przez Foodsharing
Warszawa, na bazie doświadczeń w prowadzeniu podobnych
miejsc w Warszawie. Bezwzględne przestrzeganie regulaminu do-
tyczy zarówno osób pozostawiających jedzenie (odpowiednio za-
pakowane i opisane), jak również osób odbierających produkty (aby
np. sprawdzić ich jakość i stan przed konsumpcją). W jadłodzielni
będzie też obowiązywał bezwzględny zakaz pozostawiania napo-
jów alkoholowych oraz produktów zawierających alkohol

– Ratowanie jedzenia przed zmarnowaniem jest głównym
celem i ideą funkcjonowania jadłodzielni. Czas świąt zbliża nas
do siebie oraz sprzyja otwartości na drugiego człowieka. Za-
chęcam mieszkańców, którzy wielokrotnie w czasie akcji orga-
nizowanych przez urząd pomagali potrzebującym, aby i tym
razem włączyli się w tę nowatorską inicjatywę – mówi zastępca
burmistrza Jakub Berent. 

Ruszają ursynowskie 
EKO-Prelekcje

W najbliższy wtorek, (16 kwietnia) w godz. 8.30 – 12.30, w sie-
dzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61), w sali im. Julia-
na Ursyna Niemcewicza (nr 136, I piętro) odbędzie się konferen-
cja pn. „Ochrona ptaków i nietoperzy w budynkach”. Wydarze-
niem władze dzielnicy zapoczątkowują cykl prelekcji poświęco-
nych dbaniu o przyrodę Ursynowa. Spotkania posłużą przekazy-
waniu aktualnej wiedzy prawnej i merytorycznej, wymianie do-
brych praktyk, a także wypracowaniu ursynowskich standar-
dów z zakresu ochrony przyrody. Spotkanie jest adresowane do
osób zajmujących się na co dzień ochroną ursynowskiej przyro-
dy: urzędników, pracowników spółdzielni i wspólnot mieszkanio-
wych, administratorów innych obiektów i terenów otwartych. 

W ramach pierwszej EKO-prelekcji przewidziane są wystąpie-
nia przedstawicieli organizacji pozarządowych, tj.: Stołecznego
Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Fundacji „Noga w Łapę. Ra-
zem idziemy przez świat”, które od lat zajmują się tematyką pta-
ków zamieszkujących budynki. Prelegenci z tych organizacji
przedstawią zagadnienia związane z uwarunkowaniami prawny-
mi ochrony awifauny, siedliskami chronionych zwierząt w budyn-
kach, biologią i ekologią ptaków oraz nietoperzy. Poruszona zo-
stanie również sprawa podejmowanych interwencji, służących
ochronie ptasich siedlisk w budynkach. O głos na prelekcji został
również poproszony przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowo-
-Budowlanej „Jary”, który przedstawi zebranym, jak wygląda
ochrona ptaków na terenie administrowanym przez spółdzielnię.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny – wymagana jedynie rejestra-
cja (do 12 kwietnia) pod adresem msuszko@ursynow.pl

– Do ochrony przyrody chcemy na Ursynowie podejść systemo-
wo. Celem zarówno tego jak i kolejnych spotkań jest zwiększanie
świadomości i rozwój kompetencji osób, które odpowiadają za
ochronę środowiska naturalnego w naszej dzielnicy. Ufam, że czę-
sto nie brak dobrej woli, a właśnie wiedzy i wsparcia merytorycz-
nego, uniemożliwia skuteczną troskę o otaczającą nas przyrodę
– mówi zastępca burmistrza Bartosz Dominiak. – Zaczynamy od
ptaków i nietoperzy. Podczas kolejnych spotkań zajmiemy się
ursynowskimi drzewami, trawnikami, hałasem, a także innym te-
matami, które pojawią się w trakcie dyskusji – dodaje. 

Dzień Ziemi w Parku 
Polskich Wynalazców

Z okazji zbliżającego się wielkimi krokami Dnia Ziemi, Stowa-
rzyszenie Otwarty Ursynów  zaprasza mieszkańców dzielnicy na
wspólne porządkowanie Parku Polskich Wynalazców w najbliż-
szą sobotę, 13 kwietnia, o godzinie 15.00.  Akcja organizowana
jest na Ursynowie już po raz trzeci. 

„Spotykamy się koło Parku, na rogu ulic Gandhi i Rosoła. Bę-
dziemy mieli na wyposażeniu worki na śmieci i rękawiczki, acz-
kolwiek rękawice można przynieść i własne, jeśli ktoś ma chęć.
Na pewno będzie co sprzątać, więc mamy nadzieję, że zbierze się
nas liczna grupa” – informują członkowie stowarzyszenia. Udział
w sprzątaniu parku zadeklarowali już radni Ursynowa Piotr
Skubiszewski i Paweł Lenarczyk, a także wiceburmistrz Bartosz
Dominiak. 

– Choć Dzień Ziemi obchodzimy 22 kwietnia, to na pierwsze
nawiązujące do tego dnia wydarzenie w naszej dzielnicy zapra-
szam już w najbliższą sobotę. W myśl zasady „myśl globalnie dzia-
łaj lokalnie” zapraszam do celebrowania tego ogólnoświatowe-
go święta na terenie Parku Polskich Wynalazców. Zapraszam
wszystkich do udziału w tym proekologicznym  wydarzeniu –
mówi redakcji „Passy” radny Paweł Lenarczyk. 

W dniu 6 kwietnia br. w ursynowskim Ratuszu  odbyła
się uroczystość, podczas której ogłoszono wyniki jedne-
go z etapów konkursu „Warszawska Syrenka”. Przed-
stawiciele dzielnicowych władz samorządowych wrę-
czyli  uczestnikom dyplomy i upominki książkowe, któ-
re ufundował Urząd Dzielnicy Ursynów. 

Laureaci nagród, którzy będą reprezentować Dzielnicę w finale
konkursu, recytowali utwory, za które otrzymali najwyższe laury.
Uroczystość  uświetnił występ Michała Zawadki pt.: „Spotkanie ze
słowem…żyjesz jak mówisz”. Równorzędne nagrody, których lau-
reaci będą reprezentować Dzielnicę Ursynów w finale tegorocznej
edycji Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” otrzyma-
li: Jagoda Kozłowska, Julia Stanecka, Stefania Pych, Jakub Strach,
Melania Mędrzak oraz Zofia Możdżeń – Marcinkowska.

– To ogromny zaszczyt i radość, że możemy przekazać nagrody i
w ten sposób docenić młodych, utalentowanych ursynowskich
uczniów. Warszawska Syrenka to konkurs z wieloletnią tradycją, co
roku nasi młodzi mieszkańcy reprezentują bardzo wysoki poziom –
mocno trzymam kciuki, by godnie reprezentowali naszą dzielnicę w
finale konkursu – mówi zastępca burmistrza Klaudiusz Ostrowski. 

W poniedziałek (8 kwietnia) władze
dzielnicy Ursynów zorganizowały
dla dzieci, młodzieży, a także rodzi-
ców i opiekunów pierwsze spotka-
nie na terenie nowego rowerowego
miasteczka ruchu zlokalizowanego
między budynkami przy ul. Kazury. 

Zajęcia edukacyjne poprowadzili pracow-
nicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego (WORD) w Warszawie. Policjanci z
Komisariatu Warszawa Ursynów znakowa-
li rowery. Pierwsze na nowym obiekcie spo-
tkanie obejmowało edukację w zakresie bez-
pieczeństwa na drodze oraz doskonalenie
bezpiecznej jazdy na rowerze. Dzięki współ-
pracy z ekspertami z WORD-u, posiadający-

mi nie tylko doświadczenie w egzamino-
waniu kandydatów na kierowców, ale rów-
nież w szkoleniu i egzaminowaniu dzieci i
młodzieży na kartę rowerową, były to bardzo
wartościowe zajęcia. 

A już w najbliższą sobotę (13 kwietnia) w
godzinach 10.00-15.00 Urząd Dzielnicy Ur-
synów zaprasza na kolejne spotkanie na te-
renie rowerowego miasteczka ruchu – zaję-
cia ponownie poprowadzą pracownicy
WORD.

– Pierwsze poniedziałkowe zajęcia eduka-
cyjne na terenie nowego rowerowego mia-
steczka cieszyły się ogromnym zainteresowa-
niem i okazały się strzałem w dziesiątkę.
Dlatego w sobotę serdecznie zapraszam na

kolejne, podczas których będzie można zdo-
być wiedzę i umiejętności w zakresie bez-
piecznej jazdy rowerem – mówi zastępca
burmistrza Jakub Berent. 

Podczas spotkań specjaliści z WORD
udzielają niezbędnych wyjaśnień dotyczą-
cych przepisów w zakresie bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogowym, z
uwzględnieniem specyfiki Ursynowa. Pod-
czas zajęć praktycznych pracownicy Wy-
działu Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego udzielają niezbędnych wskazówek
dotyczących rozwinięcia umiejętności jazdy
na rowerze. Poprowadzą zajęcia dla dzieci
i osób dorosłych w trakcie których wyjaśnią
przepisy prawa o ruchu drogowym.

W ubiegłym tygodniu (5
kwietnia) odbyła się gala
laureatów konkursu
„Miejsca Przyjazne Senio-
rom”. W tym roku wrę-
czono certyfikaty na lata
2019-2021. Ze wszystkich
wniosków wytypowano
50 miejsc, a także przy-
znano 3 indywidualne wy-
różnienia. 

Po raz drugi nagrodę otrzy-
mał Urząd Dzielnicy Ursynów -
miejsce, gdzie senior jest trakto-
wany godnie, z należytym dla
jego wieku szacunkiem. Ideą
konkursu jest zmienianie świa-
domości społeczeństwa, insty-
tucji i biznesu poprzez promo-
wanie pozytywnego podejścia
do seniorów, poprzez wyróż-
nianie tych placówek, które w

swojej działalności spełniają wy-
mienione kryteria.

Głównym celem akcji jest wy-
różnienie i promowanie: instytu-
cji, przedsiębiorstw, organizacji
oraz wydarzeń cyklicznych reali-
zowanych na terenie m. st. War-
szawy, które są otwarte na po-
trzeby osób starszych. Promuje-
my miejsca bez barier architek-
tonicznych, oferujące atrakcyjne

i praktyczne dla seniorów zniżki
oraz ulgi. Jakość świadczonych
usług (płatnych i bezpłatnych)
wychodzi poza standardową ko-
munikację z konsumentem i opie-
ra się na zrozumieniu potrzeb
osób starszych. Potencjalni lau-
reaci to przede wszystkim miej-
sca, gdzie senior jest traktowany
godnie, z należytym dla jego wie-
ku szacunkiem oraz wyrozumia-
łością. Ważne jest aby personel
był przeszkolony i poinformowa-
ny o tym jak komunikować się z
seniorami. Uprzejmość i chęć roz-
wiązywania problemów, choćby
poprzez udzielanie prawdziwych
i szczegółowych informacji jest
kluczowa.

– Nagrodzono podmioty, które
w sposób szczególny przyczynia-
ją się do wprowadzania ułatwień,
z których mogą korzystać starsi
mieszkańcy naszego miasta. Dla-
tego jestem dumny z otrzymanej
nagrody i w imieniu władz dziel-
nicy deklaruję dalsze działania na
ich rzecz – powiedział zastępca
burmistrza Klaudiusz Ostrowski. 

Radni Paweł Lenarczyk oraz Krystiana Malesa zapra-
szają na wspólne posiedzenie Komisji Architektury i
Ochrony Środowiska oraz Komisji Zielonego Ursyno-
wa, które planowane jest w dniu 17 kwietnia 2019 r.
(środa) o godzinie 18:00 w sali im. J. U. Niemcewicza
Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. 

Tematem spotkania będę inwestycje planowane w rejonie Stawu
Głębokiego przy ul. Baletowej.  Komisja jest otwarta dla mieszkańców. 

– Cieszę się, że radni z naszych komisji będą mieli szanse zadać
pytania inwestorowi dlaczego swoją budowę prowadzi w sposób,
który może mieć wpływ na podtopienia w okolicach Baletowej.
Do miejskiego Biura Ochrony Środowiska będę miał pytanie: jakie
argumenty przekonały miejskie biuro do wydania pozwolenia na
budowę polegającą na zasypaniu części stawu, kiedy dzielnica ta-
kiej zgody nie chciała wydać. I znowu nikt nie pomyślał o tym, że
poszkodowanymi będą mieszkańcy Zielonego Ursynowa, którzy bę-
dą wylewali wiadrami wodę ze swoich piwnic –  powiedział Paweł
Lenarczyk, przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa.

Rowerowe miasteczko w ruchu!

Kolejna nagroda dla ursynowskiego urzędu

Młode talenty nagrodzone!

Problem Stawu Głębokiego
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

Niepełnosprawne dzieci ze
Stowarzyszenia Dobra
Wola, ich rodzice, wolon-
tariusze oraz przyjaciele,
po raz czwarty spotkali
się na akcji sadzenia lasu.
Posadzono około 10 tys.
młodych dębów. 

Las Dobrej Woli to cykliczna
akcja o charakterze ekologicz-
no-integracyjnym organizowa-
na z inicjatywy działającego na
terenie gminy Lesznowola Sto-
warzyszenia Dobra Wola. W so-
botę 6 kwietna akcja odbyła się

po raz czwarty. Tym razem mło-
de drzewka posadzono w trzech
gniazdach wyznaczonych przez
leśniczego Jerzego Kaczmarczy-
ka na terenie kompleksu leśnego
między miejscowościami Lesz-
nowola i Wilcza Góra. Poprzed-
nio akcje te organizowano w
Magdalence i Sękocinie Starym. 

Do akcji włączyli się m. in.
Nadleśnictwo Chojnów – gospo-
darz terenu, Urząd Gminy Lesz-
nowola, OSP Zamienie, Mazo-
wiecki Związek Pracodawców w
Gminie Lesznowola, wolonta-

riusze z SP Mroków i SP Łazy.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
szpadle i robocze rękawice, a za-
nim wyruszyli w teren, zostali
fachowo przeszkoleni jak należy
prawidłowo wkopać malutką sa-
dzonkę, tak by za kilka lat wyro-
sło z niej zdrowe drzewko. Nie-
pełnosprawni uczestnicy akcji
sadzili drzewka w asyście wo-
lontariuszy. Każdy mógł ozna-
czyć „swoje” drzewko, żeby za
jakiś czas sprawdzić jak rośnie. 

W akcję licznie włączyli się
mieszkańcy gminy –  między in-

nymi z  sołectwa Wilcza Góra,
którzy sadzenie drzewek poprze-
dzili zainicjowaną przez sołtysa
akcją zbierania śmieci.   

Po skończonej pracy wszyscy
uczestnicy mogli zjeść ciepły posi-
łek albo własnoręcznie upiec kieł-
baskę. Akcja sadzenia lasu była po-
łączona ze zbiórką elektrośmieci. 

Patronat Honorowy nad wy-
darzeniem objęła Wójt Gminy
Lesznowola Maria Jolanta Ba-
tycka-Wąsik. 

U G  L e s z n o w o l a .
F o t .  A .  A d a m u s  

Lesznowola – rośnie kolejny Las Dobrej Woli!

OOrrggaanniizzaattoorrzzyy ii uucczzeessttnniiccyy aakkccjjii - WWóójjtt MMaarriiaa JJoollaannttaa BBaattyycckkaa-WWąąssiikk ppiieerrwwsszzaa zz pprraawweejj.. KKaażżddyy mmóóggłł oozznnaacczzyyćć ““sswwoojjee”” ddrrzzeewwkkoo..

WW aakkccjjii uucczzeessttnniicczzyyłłyy ccaałłee rrooddzziinnyy..

Warszawiacy otrzymają nawet 12
tys. zł na likwidację tzw. kopciucha.
W czwartek, 28 marca Rada Miasta
uchwaliła nowe zasady udzielania
dotacji do modernizacji kotłowni.
Na zwiększoną sumę mogą liczyć
wszyscy mieszkańcy, którzy zgłosili
wniosek na tegoroczną inwestycję.
Ruszy też dodatkowy nabór.

– Zgodnie z obietnicami wprowadzamy
pierwsze zmiany w zasadach przyznawa-
nia dotacji do modernizacji kotłowni. 12 ty-
sięcy złotych dla osób indywidualnych to
kolejny ważny krok w naszej walce ze smo-
giem. Zależało nam, by warszawiacy, którzy
w obecnym naborze złożyli wnioski, również
mogli dostać większą sumę finansowego
wsparcia. Uda się to wraz z wejściem prze-
pisów. Przedłużamy także okres składania
dokumentów. Dzięki temu więcej osób mo-
że zdecydować się na likwidację kopciucha
jeszcze w tym roku – mówi Rafał Trzaskow-
ski, prezydent m. st. Warszawy.

Wzrost dofinansowania z 7 tys. do 12.
tys. zł dla osób fizycznych, również tych pro-
wadzących działalność gospodarczą to jed-
na z kluczowych kwestii nowej uchwały. Do-
datkowo warszawiacy mogą teraz otrzymać
pieniądze na usunięcie systemów grzew-
czych wykorzystujących olej opałowy i - jak
przed zmianą - kotłów na paliwo stałe np.
węgiel.

Dotacja udzielana będzie na szerszy za-
kres inwestycji: opracowanie dokumentacji
projektowej, wykonanie przyłącza do sieci
gazowej lub ciepłowniczej, wykonanie bądź
przebudowa wewnętrznej instalacji gazo-
wej, zakup i montaż oraz uruchomienie ko-
tłów na paliwo gazowe, montaż wkładu ko-
minowego, wykonanie indywidualnego wę-
zła cieplnego, wykonanie modułu ciepłej
wody, wykonanie lub przebudowa instala-
cji centralnego ogrzewania lub ciepłej wo-
dy użytkowej.

Dodatkowa tura przyjmowania wniosków
rozpocznie się już 1 kwietnia, a inwestycję bę-
dzie można  zrealizować jeszcze w tym roku.
Warszawiacy mogą składać dokumenty w
Biurze Ochrony Środowiska. Prosta instruk-
cja składania dokumentów opisana jest tutaj.

– Chcemy ułatwić też warszawiakom sam
proces zmiany źródła ogrzewania. Opraco-
wujemy system, w którym mieszkańcy będą
mogli skorzystać z bezpłatnego wsparcia
doradców m.in. w przygotowywaniu doku-
mentacji – mówi Justyna Glusman, dyrektor-
ka koordynatorka ds. zrównoważonego roz-
woju i zieleni.

Trwają prace nad docelową uchwałą, któ-
ra zintegruje nowy system dotacji do moder-

nizacji kotłowni, pomoc osłonową dla po-
trzebujących mieszkańców, a także elemen-
ty akcji edukacyjnych.

Do końca 2022 r. z Warszawy mają znik-
nąć wszystkie tzw. kopciuchy na węgiel lub
drewno niespełniające wymogów ekoprojek-
tu. Miasto obecnie przygotowuje szczegóło-
wy plan podłączenia komunalnych budyn-
ków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

–  Ustalamy ze spółkami ciepłowniczy-
mi i gazowymi wspólne harmonogramy
przyłączeń kolejnych budynków. Trzeba
zsynchronizować wymianę przestarzałych
źródeł ogrzewania w mieszkaniach komu-

nalnych i prywatnych. Skoro mamy remont
przy danej ulicy, to warto wykorzystać oka-
zję do likwidacji większej liczby kotłów w
okolicy. Myślimy także nad systemem za-
chęty dla wspólnot i spółdzielni mieszkanio-
wych – mówi Justyna Glusman, dyrektorka
koordynatorka ds. zrównoważonego roz-
woju i zieleni.

Warszawa w ciągu najbliższych czterech
lat przeznaczy 300 mln zł na walkę ze smo-

giem. Pieniądze przewidziane są m.in. na
likwidację starych pieców, przyłączenie ko-
lejnych budynków do miejskiej sieci cie-
płowniczej i gazowej, modernizację oświe-
tlenia oraz dofinansowywanie odnawial-
nych źródeł energii (OZE). Pierwsze reali-
zacje już trwają – stolica zainwestowała 17
mln zł na likwidację palenisk na paliwo
stałe w budynkach komunalnych m. in. na
Białołęce, Woli i w Wawrze oraz termomo-
dernizację budynków, montaż paneli foto-
woltaicznych i podłączenie szkół do sieci
ciepłowniczej.

K a m i l  D ą b r o w a

W dniu 5 kwietnia w Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy
Targówek zostały ogłoszone oficjalne wynik konkursu
,,Miejsce Przyjazne Seniorom”. Organizatorami kon-
kursu byli : Warszawska Rada Seniorów, dzielnicowe
rady seniorów oraz Miasto Stołeczne Warszawa. 

Ze strony Miasta konkurs realizowało Biuro Pomocy i Projektów
Społecznych, Zespół Realizacji Polityki Senioralnej. Głównym ce-
lem konkursu  było  wyróżnienie, promowanie i pokazywanie : in-
stytucji, przedsiębiorstw, organizacji oraz wydarzeń cyklicznych re-
alizowanych na terenie m. st. Warszawy, które są otwarte na potrze-
by osób starszych. W uroczystej Galę udział wzięli zaproszeni go-
ście i  laureaci.

Konkurs to 5 kategorii : A -publiczne instytucje obsługi mieszkań-
ców, B - sport i rekreacja, C - kultura, rozrywka, edukacja, D – ga-
stronomia,  E -zakłady opieki zdrowotnej, apteki i wyróżnienia in-
dywidualne.

W tym roku  przyznano 50  CERTYFIKATÓW i  3  indywidualne
wyróżnienia,  zgłoszonych było 80 placówek. To rekordowa liczba
od momentu powstania Konkursu! Ursynów bierze udział w kon-
kursie  po raz drugi. 

CERTYFIKAT Miejsce Przyjazne Seniorom na lata 2019 -2021 na
Ursynowie  otrzymały następujące placówki:

- KATEGORIA A (publiczne instytucje obsługi mieszkańców) – 
Urząd Dzielnicy Ursynów; 
- KATEGORIA C (kultura, rozrywka, edukacja)  – kolejność zgod-

na z dokumentacją –  
Kluboteka Dojrzałego Człowieka
Dzielnicowy Ośrodek Kultury - Ursynów
Dom Sztuki Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „JARY”
Multikino Ursynów
Wypożyczalnia Nr 34, Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna

Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów.
Wszystkim  nagrodzonym GRATULUJEMY !!!!!!

R a d a  S e n i o r ó w  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  

Seniorzy dziękują!

Większa dotacja na wymianę kopciuchów

FOTO E. LACH
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„Wypełnij PIT na Uczelni Łazarskiego” 
już po raz 8!

17 kwietnia 2019 roku Uczelnia Łazarskiego zaprasza na ósmą
edycję akcji społecznej „Wypełnij PIT na Uczelni Łazarskiego”, któ-
rej celem jest pomoc przy rozliczaniu podatku dochodowego od
osób fizycznych. Referenci z Urzędu Skarbowego dzielnicy Warsza-
wa-Mokotów będą udzielać porad finansowych w godzinach 11-18. 

17 kwietnia 2019 r. na Uczelni Łazarskiego zlokalizowanej przy ulicy Świeradowskiej
43 (10 minut pieszo od stacji Metra Wilanowska) odbędzie się ósma edycja akcji „Wypeł-
nij PIT na Uczelni Łazarskiego”. W godzinach 11.00-18.00 specjaliści z Urzędu Skarbo-
wego Dzielnicy Warszawa- Mokotów będą pomagać zainteresowanym wypełnić roczne
deklaracje podatkowe. 

Celem akcji jest udzielenie bezpłatnych porad dotyczących prawidłowego i termino-
wego wypełnienia deklaracji PIT mieszkańcom Warszawy i okolicznych gmin, którzy po-
trzebują pomocy, a nie posiadają środków finansowych na skorzystanie doradztwa po-
datkowego. 

Jak co roku, wykwalifikowani urzędnicy pomogą rozwiązać zawiłości podatkowe oraz
udzielą szczegółowych wyjaśnień dotyczących m. in. korzystania z ulg podatkowych (ulgi
na dzieci, rehabilitacyjnej, dla honorowych krwiodawców). Należy pamiętać o zebraniu
wszystkich niezbędnych dokumentów koniecznych do rozliczenia podatku dochodo-
wego od osób fizycznych za rok 2018. 

Uczestnicy wydarzenia będą też mogli uzyskać dodatkowe informacje związane 
z przesyłaniem zeznań podatkowych PIT drogą elektroniczną (e-PIT) oraz przekazywa-
niem 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Podczas akcji dostępny będzie punkt przyjmowania zeznań podatkowych PIT za 2018
r. dla mieszkańców dzielnicy Warszawa- Mokotów.

Głównym sponsorem wydarzenia jest Uczelnia Łazarskiego, natomiast zaplecze me-
rytoryczne przedsięwzięcia przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych zapewnia Urząd
Skarbowy Warszawa- Mokotów.

Patronat Honorowy nad akcją objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego i Bur-
mistrz Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. 

GGłłóówwnnyy PPaarrttnneerr:: Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
Partnerzy Wspierający: Marlex Sp. z o.o., BARTEXPO, Warszawska Kolej Dojazdowa,

Koleje Mazowieckie. 
PPaattrroonnii MMeeddiiaallnnii:: Radio Plus, Kurier Południowy, Tygodnik „PASSA”.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Klubu Absolwenta Uczelni Ła-

zarskiego- www.absolwenci.lazarski.edu.pl. 

Strefa kibica Orlen Warsaw Marathon na Mokotowie
Burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski
zaprasza do strefy kibica towarzyszącej
Orlen Warsaw Marathon. Strefa zlokali-
zowana będzie przy ul. Puławskiej, na wy-
sokości Wodnego Parku Warszawianka. 

Dla dzieci szkolnych zaplanowano walki w stro-
jach sumo, a dla młodszych wyścigi w potrójnych
butach, mini plac zabaw, tańce w workach, rurki
konstrukcyjne czy zajęcia plastyczne.

Orlen Warsaw Marathon to wielkie święto bie-
gaczy, dlatego w związku z przebiegiem trasy,
mieszkańcy mogą spodziewać się utrudnień w ru-
chu samochodowym, jak i w kursowaniu komuni-
kacji miejskiej. Szczegóły widoczne są na mapce.

Przyjdź i kibicuj razem z nami, zachęcamy i
zapraszamy!

Niedziela 14 kwietnia w godz. 9.30 – 13.30.
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Finał konkursu „Moja książeczka”
We wtorek w Przedszkolu nr 299 “Bernardyńskie
Krasnale” odbyło się uroczyste wręczenie nagród w
VII edycji mokotowskiego konkursu plastycznego
“Moja książeczka”. Tematem przewodnim tegorocz-
nego konkursu były „Instrumenty muzyczne ukryte
w bajkach i wierszach dla dzieci”. 

Temat nawiązywał do postaci Stanisława Moniuszki, którego
200. rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku, oddając w ten
sposób hołd “wybitnemu artyście, który swoje życie i twórczość
poświęcił krzewieniu polskiej muzyki – stawiając go za wzór
patriotyzmu”.

Rozdanie nagród odbyło się w Międzynarodowym Dniu Książ-
ki dla Dzieci, który zachęca do czytania najmłodszym. Jest to dzień
urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena.

W konkursie wzięło udział 14 mokotowskich przedszkoli. Na-
desłano łącznie 52 prace. Honorowy patronat nad konkursem ob-
jął, jak co roku, burmistrz burmistrz Mokotowa Rafał Miastow-
ski, który wręczył nagrody laureatom konkursu i podziękował
dzieciom, nauczycielom i ich rodzicom za udział i zaangażo-
wanie w konkursie. Przyznał, że wszystkie prace były bardzo pięk-
ne. Uroczystość uświetnił również Marek Masłowski –  ekspert
ds. edukacji kulturalnej, Małgorzata Sarzyńska – kierownik
Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba”, Ewa Gruda – przed-
stawicielka Biblioteki m. st. Warszawy oraz przedstawicielka
Rady Rodziców Przedszkola nr 299 Karolina Brzezińska-Szedli-
wy. Ozdobą gali były występy artystyczne przygotowane przez
dzieci i nauczycielki z Przedszkola nr 299.

Koncert Wielkanocny 2019
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w
dzielnicy Mokotów zaprasza na Koncert Wielkanoc-
ny w wykonaniu studentów Uniwersytetu Muzyczne-
go Fryderyka Chopina w Warszawie.

Koncert odbędzie się w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci
i Młodzieży nr XXXI (ul. Tyniecka 40a) 11 kwietnia o godzinie
19.00. Usłyszymy m. in. utwory J. Offenbacha, L. Bernsteina, G.
Verdiego, W. A. Mozarta, S. Moniuszki, G. Bizeta.

Trzecie Mokotowskie Senioralia
Jeśli muzyka Ci w duszy gra, a metryka jest nie-
współmiernie wysoka do wieku ducha, zapraszamy
do wzięcia udziału w trzeciej edycji przeglądu! Po-
dziel się swoją muzyczną pasją z innymi! Zaprasza-
my zarówno solistów, jak i zespoły wokalne. Szczegó-
ły na stronie internetowej www.sdk.waw.pl.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Rafała
Miastowskiego – burmistrza Dzielnicy Mokotów.

Data: 11 kwietnia (czwartek), od 9:00.
Miejsce: Służewski Dom Kultury, ul. J. S. Bacha 15 / sala wi-

dowiskowa/. Wstęp wolny!

Best Off 2019
Dorożkarnia zaprasza na Best Off Przegląd Najlep-
szych Filmów Polskiego Kina Niezależnego. Wydarze-
nie to jest dwuipółgodzinną prezentacją tego, co w
ostatnim roku wydarzyło się w polskim kinie nieza-
leżnym, amatorskim i studenckim. 

To festiwal festiwali, gdyż pokazywane są na nim zwycięskie
filmy nagrodzone na festiwalach polskich filmów autorskich.
Podczas pokazu w kinie Luna widzowie będą mieli nie tylko
okazję spotkać się z najnowszą polską twórczością filmową, ale
także porozmawiać z autorami prezentowanych na Best Off ob-
razów oraz zagłosować na wybrany przez siebie film. To właśnie
publiczność jest jedynym jurorem festiwalu.

W tym roku zaprezentowane zostaną następujące filmy: Nic no-
wego pod słońcem / reż. Damian Kocur / 25 ,̀ Brzeg-wiosna / reż.
Jarosław Piskozub / 1`, Porwanie Mikołaja / reż. Maria Chrobot,
Pola Dyda / 2`, Proch / reż. Jakub Radej / 24 ̀ , Śledziowo, czy-
li fenomen podlaskiej egzystencji / reż. Agnieszka Waszczeniuk
/ 8`, New Idea / reż. Kacper Olszewski / 2`, Bankiet / reż. Julia
Orlik / 4`, Kreda / reż. Dominika Kuberka, Gabriela Boroń /
13 ,̀ III / reż. Marta Pajek / 12 ,̀ Siostry / reż. Michał Hytroś / 20 .̀

Data: 12 kwietnia 2019 r. (piątek), godz. 18.00
Miejsce: Kino Luna, ul. Marszałkowska 28
Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie kina LUNA!

Jarmark Wielkanocny
Zapraszamy na Jarmark Wielkanocny, 13 kwietnia
(sobota) w godzinach 10.00 – 14.00. Jarmark to
ozdoby świąteczne, palmy, rękodzieło oraz tradycyj-
na kuchnia regionalna oraz inne atrakcje.

11.00 - 13.00 rodzinne warsztaty
13.00 - 14.00 „Mały teatr” dla dzieci.
BAJKI Z MALOWANEJ SKRZYNI. Teatr Władca Lalek
Przedstawienie pełne humoru, melodyjnych piosenek, z czytel-

nym morałem, opowiada historię o przyjaźni i sile wspólnego dzia-
łania. Czas trwania - 45 minut. Dla dzieci od 3 lat. Wstęp wolny!

Z wiankiem czy bez wianka?
Dorożkarnia zaprasza na warsztaty z cyklu Warsztatownia: Z

wiankiem czy bez wianka? Ach ta wiosna! Zieleni się cały świat.
A gdyby tak móc zostawić trochę tej świeżości na dłużej, gdyby
udekorować nią dom? Mamy pewien pomysł, jak połączyć suche
i świeże. Jak stworzyć coś, co nie przekwitnie i nie stanie się nie-
aktualne. Co powiecie na warsztaty wyplatania wianków? Ale nie
takich zwykłych. Takich, które będą się zmieniać razem z pora-
mi roku. Nie bójcie się, to wcale nie tak trudne jak się wydaje.

Data: 13 kwietnia 2019 r. (sobota), godz. 11.00-13.00
Miejsce: Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28
Warsztaty poprowadzą: Katarzyna Salinger i Szymon Gotowski.
Koszt: 15 zł/osoba, obowiązują zapisy!

W czwartek 4 kwietnia
Służewski Dom Kultury ze-
brał największe talenty
dzielnicy –  a wszystko tza
sprawą Gali podsumowu-
jącej 15. edycję Festiwalu
Młodych Artystów Moko-
towa – MAM TO! Dzieci i
młodzież z aż 11 kategorii
konkursowych miały oka-
zję zaprezentować talenty
przed wypełnioną po brze-
gi widownią.

Wśród obecnych byli przed-
stawiciele władz dzielnicy oraz
instytucji kulturalnych, którzy
odpowiadali za przeprowadzone

konkursy. Rafał Miastowski –
burmistrz dzielnicy Mokotów –
oficjalnie powitał wszystkich ze-
branych, a finalistom przekazał
gorące gratulacje i słowa wspar-
cia w dalszym rozwoju artystycz-
nym. Każde z dzieci otrzymało
kosz łakoci. Podziękowania zo-
stały również przekazane opie-
kunom i nauczycielom, bez któ-
rych nawet największy talent nie
mógłby rozbłysnąć.

Festiwal Młodzi Artyści Mo-
kotowa MAM TO! daje możli-
wość sprawdzenia się na profe-
sjonalnych scenach dzielnico-
wych instytucji kultury już od

2005 roku. W ramach czterech
form artystycznych: #obrazu,
#słowa, #dźwięku i #ruchu,
uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych mają
szansę zadebiutować na scenie i
zostać (d)ocenionymi przez pro-
fesjonalnych jurorów.

Jeszcze raz dziękujemy
wszystkim uczniom i nauczycie-
lom za poświęcony czas i uczest-
nictwo w tegorocznej edycji festi-
walu. Podziękowania należą się
również wszystkim instytucjom
organizującym konkursy, a są to:
Dom Kultury Dorożkarnia, Cen-
trum Łowicka, Służewski Dom
Kultury, Dom Kultury KADR, Bi-
blioteka Publiczna w Dzielnicy
Mokotów oraz Młodzieżowy
Dom Kultury “Mokotów”.

W piątek 5 kwietnia 2019 r. w Domu
Kultury Świt na Targówku odbyła
się uroczysta Gala przyznania cer-
tyfikatów w konkursie na Miejsce
Przyjazne Seniorom. W tym roku
Kapituła Konkursu przyznawała
certyfikaty na lata 2019-2021.

W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele
Warszawskiej Rady Seniorów oraz Biura Pomo-
cy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. War-
szawy. Spośród 80 zgłoszonych miejsc certyfika-
ty przyznano 50 obiektom w całej Warszawie.

Certyfikaty wręczali m. in. zastępca pre-
zydenta m. st. Warszawy Paweł Rabiej oraz
przewodnicząca Warszawskiej Rady Senio-
rów Małgorzata Żuber-Zielicz.

Certyfikaty Miejsc Przyjaznych Seniorom
na lata 2019-2021 otrzymało aż 7 placówek
(miejsc) , które swoje działania prowadzą na
terenie Dzielnicy Mokotów.

W kategorii “Instytucje Publiczne” certyfikat
przyznano Mokotowskiemu Centrum Integra-
cji Mieszkańców Urzędu Dzielnicy. Z kolei w
kategorii “Kultura i Edukacja” otrzymało go

aż 5 placówek Mokotowa: Dom Kultury Kadr,
Służewski Dom Kultury, Dom Kultury “Doroż-
karnia”, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multi-
medialna - filia Biblioteki Publicznej im. Z. Ła-
zarskiego w Dzielnicy Mokotów oraz Czytelnia
Naukowa nr IV - filia Biblioteki Publicznej im.
Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów.

Za działalność na rzecz seniorów w kate-
gorii “Sport i Rekreacja” doceniony został
również Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dziel-
nicy Mokotów. Wszystkim Laureatom gratu-
lujemy wyróżnienia!

W związku ze strajkiem nauczycieli wiele mokotow-
skich instytucji kultury i sportu zapewniło dzieciom
opiekę i zorganizowało ciekawe zajęcia. Grupy dzieci
wraz z opiekunami brały udział w warsztatach foto-
graficznych na świeżym powietrzu oraz bawiły się przy
ognisku w Służewskim Domu Kultury. 

Dorożkarnia zorganizowała warsztaty tańców ludowych, a Dom
Kultury Kadr przegląd Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży. Ofer-
tę kulturalną wzbogaciła także Biblioteka Multimedialna na ul.
Tynieckiej organizując warsztaty z demokracji czy lekcje o dinozau-
rach. Dla dzieci i opiekunów, którzy chcieli ten czas spędzić na
sportowo, Ośrodek Sport i Rekreacji udostępnił swój obiekt na ul.
Niegocińskiej, czyli pływalnię, boisko oraz halę sportową.

Na kolejne dni strajku także zapewnione są zajęcia. Aby z nich sko-
rzystać, należy wziąć ze sobą legitymację szkolną (nie dotyczy
przedszkolaków) i wyszukać zajęcia w bazie ofert na http://edu-
kacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzi-
cow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem/21512-bezplatna-oferta.

Na zajęcia dziecko przychodzi wspólnie z opiekunem.

Zajęcia dla dzieci w czasie strajku

Gala Festiwalu MAM to!

Mokotów przyjazny seniorom
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Prawie każda sesja Rady
ma swoją specyfikę. Rów-
nież ostatnia, odbyta we
wtorek 9 kwietnia,  zazna-
czyła się w swoisty sposób.
Bywały nieraz  gorące dys-
kusje pomiędzy radnymi i
członkami zarządu, prze-
chodzące w kłótnie. Tym
razem było podobnie, jed-
nak motywem, który kil-
kakrotnie wyłaniał się w
tle dyskusji była sprawa
strajku nauczycieli. 

Wypowiedzi zawierające
wtręty polityczne wielokrotnie
pojawiały się zarówno ze strony
radnych z klubów związanych z
partią rządzącą, jak i z partiami
opozycyjnymi. 

– Bardzo bym prosił, abyśmy
się skupili na merytoryce, a nie
przerzucaniu się odpowiedzial-
nością za Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej, za to co się dzia-
ło w 2013 roku, co się działo kie-
dyś – zaapelował radny Maciej
Antosiuk z klubu Projekt Ursy-
nów. – Przeciętnych mieszkań-
ców interesuje to, czy ich dzieci
pójdą jutro do szkoły, czy pójdą
następnego dnia, czy się odbędą
egzaminy gimnazjalne. Szanow-
ni Państwo, to nie jest Sejm –
skonkludował  radny Antosiuk.

W sumie blisko czterogodzinna
sesja przebiegła dosyć sprawnie,
pomimo wielu wątków i porusza-
nych tematów.  Program sesji zo-
stał dodatkowo rozszerzony o
punkt poświęcony informacji  bur-
mistrza o sytuacji w placówkach
oświatowo - wychowawczych na
Ursynowie oraz punkt dotyczący
rekomendacji projektu uchwały
dotyczącej skargi rozpatrzonej
przez Komisję Rewizyjną. 

Jako elegancki gest rozpoczy-
nający obrady można potrakto-
wać  uczczenie minutą ciszy pa-
mięci Grażyny Łaskiej, zmarłej
6 kwietnia działaczki społecz-

nej, pracującej aktywnie na rzecz
mieszkańców Zielonego Ursy-
nowa. Jednak za chwilę elegan-
cja się skończyła.

Pierwszym punktem meryto-
rycznym była informacja burmi-
strza Roberta Kempy o konse-
kwencjach strajku nauczycieli. 

–  Na 42 oświatowe placówki
publiczne, dla których organem
prowadzącym jest miasto stołecz-
ne Warszawa, 40 placówek zde-
cydowało się przystąpić do straj-
ku – mówił burmistrz Kempa. –
Spośród strajkujących placówek
w 30 nie są realizowane na tę
chwilę zajęcia. Dyrektorzy wy-
stąpili  do mnie o zgodę na za-
wieszenie prowadzenia zajęć ze
względu na brak możliwości za-
pewnienia bezpieczeństwa
uczniom  i taką zgodę otrzymali.
Mamy trochę ponad 17 tysięcy
uczniów na Ursynowie, strajk od-
bywa się w placówkach, do któ-
rych  uczęszcza łącznie 16503
osób. Około tysiąc skorzystało z
oferty przygotowanej przez
Urząd Dzielnicy, jednostki organi-
zacyjne miasta stołecznego War-
szawy, a także organizacje poza-
rządowe, różne kluby sportowe.

Docierają do mnie głosy poparcia
i zrozumienia. Także nauczycie-
lom i dyrektorom chciałem przy
okazji serdecznie podziękować
za ich wsparcie i zaangażowanie
– powiedział burmistrz Kempa. 

Dosyć długa wypowiedź bur-
mistrza wywoływała burzę po
stronie opozycji. „Jak długo bę-
dzie trwał strajk, dlaczego wielu
rodziców nie wiedziało o plano-
wanym strajku, jakie jest jego po-
lityczne tło – to były wątki wypo-
wiedzi i ripost ze strony pisow-
skiej grupy radnych. W odpowie-
dzi  – znów wzajemne zarzuty
kłamstw i przerzucanie się infor-
macjami typu “w czasie rządów
PO podwyżki sięgnęły 50%” i ri-
posta opozycyjna “za PO podwy-
żek nie było”. Nie trzeba być eks-
pertem w zakresie finansów pu-
blicznych, by pamiętać, że wy-
nagrodzenie nauczycieli zawsze
było relatywnie niskie w stosun-
ku do wymagań i niezbędnego
wkładu pracy. Obraz rozświetla
przytoczone przez portal halo-
ursynów zestawienie podwyżek
płac w kolejnych latach. W okre-
sie 2008 - 2010 wynosiły one
około 10 - 7 procent rocznie. W

2012 r. podwyżka wyniosła tylko
3,8 procent i od tego momentu
wynagrodzenia zostały zamro-
żone. Dopiero po objęciu  rzą-
dów przez PiS w 2017 r. nastąpił
wzrost płacy nauczycielskiej o
około 1 procent poprzez rewa-
loryzację. Kolejne podwyżki,  5-
procentowe, miały miejsce  w
kwietniu 2018 r. i styczniu 2019
r., zaś następna,  9 -procentowa
podwyżka zapowiadana jest od
września tegoż roku. Jak widać,
każdy medal ma dwie strony, a
prawdy też mogą być różne.  

Dalsze punkty sesji realizowa-
ne były już bardzo sprawnie. Po
niezbyt długiej, merytorycznej
dyskusji i poprawkach przyjęto
projekt uchwały w sprawie nada-
nia statutu dzielnicom oraz stano-
wisko radnych w sprawie ulicy
Karczunkowskiej. Niewątpliwie
dużym ułatwieniem był funkcjo-
nujący już od początku roku sys-
tem elektronicznego głosowania
i wyspecjalizowane tablety udo-
stępnione radnym. Sposób gło-
sowania i sumaryczne wyniki wy-
świetlane są wraz z nazwiskami
głosujących na dużym, dobrze
widocznym z każdego miejsca sa-

li ekranie, pozwalając natych-
miast poznać wyniki głosowania. 

Ostatni punkt obrad czyli in-
terpelacje, wnioski i zapytania,
znów wywołał dużo emocji. Rad-
ni, omawiający w skrócie złożo-
ne własne interpelacje, poruszy-
li w nich również tematy związa-
ne z oświatą. Spowodowało to
kolejne zaostrzenie nastrojów, a
w konsekwencji  następne wy-
stąpienie burmistrza. Broniąc na-
uczycieli i dyrektorów placówek
oświatowych, zwracał uwagę na
luki w systemie finansowania
oświaty. Z poziomu rządu, w
wartościach globalnych,  obraz
jest inny i inaczej sytuacja wy-
gląda w przypadku miasta. Do
środków otrzymanych z MEN m.
st. Warszawa dopłaca co roku
ponad 2 miliardy złotych, z cze-
go 800 milionów na płace. Obcią-
żenie budżetu kwotą 10 miliar-
dów zł w całej kadencji to nie la-
da problem – argumentował bur-
mistrz, dodając: – Bez zmian sys-
temowych nie da się tego roz-
wiązać. Jednak gra polityczna
młodzieżą, jej przyszłością, a w
sumie przyszłością Polski – jest
nie do przyjęcia. 

Żeby zmieniać świat, trze-
ba zacząć od siebie. Urząd
Dzielnicy Ursynów od wie-
lu lat organizował pro-
ekologiczne akcje, jednak
sam dawał bardzo zły
przykład. Zwróciła mi na
to uwagę moja koleżanka
z IMU, Michalina Jaczew-
ska. Po mojej interwencji
udało się to zmienić i te-
raz Ursynów może świecić
przykładem.

O co chodzi? Otóż podczas po-
siedzeń sesji, komisji oraz rozma-
itych konferencji w Urzędzie
Dzielnicy na stołach zawsze stała
woda w plastikowych, półlitro-
wych butelkach. Co gorsza, to-
warzyszyły im plastikowe kubecz-
ki, więc nikt nie pił tej wody “z
gwinta”. W efekcie tego po każ-
dym posiedzeniu zostawał pełen
worek plastikowych śmieci. 

Postanowiłem zwrócić się do
burmistrza z wnioskiem o wpro-
wadzenie bardziej proekologicz-
nych rozwiązań. To może się wyda-
wać drobna zmiana, ale liczby z
nią związane robią wrażenie. Tyl-
ko w tym roku Urząd Dzielnicy zło-
żył zamówienie na ponad 6.000
plastikowych butelek z wodą! 

Już od wielu lat stołeczne wodo-
ciągi reklamują “Warszawską Kra-

nówkę” jako wodę w pełni zdatną
do picia. Co prawda część miesz-
kańców słusznie zwraca uwagę,
że nie w każdym mieszkaniu jest
ona tej samej jakości – główną od-
powiedzialność za to ponosi stan
instalacji wodnej w samym bu-
dynku, na który siłą rzeczy wodo-
ciągi nie mają wpływu. Jednak
Urząd Dzielnicy to budynek
względnie nowy, więc jakość wo-
dy płynącej z kranu jest w pełni
akceptowalna. Korzystanie z wo-
dy butelkowanej przy jednocze-
snym reklamowaniu kranówki za-
krawało na pewną hipokryzję.

Zresztą sam fakt rezygnacji z
półlitrowych butelek nie zmu-
sza od razu do picia kranówki –
gdyby (pomimo badań) ktoś
miał co do tego zastrzeżenia, za-
wsze można przecież podać wo-
dę w dzbankach, przelaną z du-
żych baniaków. Sumarycznie to
i tak znacznie ograniczy ilość
plastikowych śmieci generowa-
nych przez urząd.

Na wtorkowej sesji Rady
Dzielnicy spotkało mnie miłe za-
skoczenie: nie było ani jednej
plastikowej butelki, zamiast pla-
stikowych kubeczków podane

zostały szklanki, a do kawy i her-
baty – ceramiczne filiżanki. Ża-
den z radnych nie narzekał na
to rozwiązanie, więc myślę, że
plastik na dobre zniknie ze
wszystkich posiedzeń. Państwa
także zachęcam do ogranicze-
nia ilości plastiku w swoim oto-
czeniu. To od każdego z nas za-
leży, czy XXI wiek będzie nazy-
wany “wiekiem śmieci”. Mam
szczerą nadzieję, że nie.

A n t o n i  P o m i a n o w s k i
R a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w
I n i c j a t y w a  M i e s z k a ń c ó w  

U r s y n o w a

Sesja Rady Ursynowa ze strajkiem nauczycielskim w tle

Radni skakali sobie do oczu

Sesje już bez plastiku...

Wzdłuż warszawskich ulic pojawia się coraz więcej ła-
wek. Od października przybyło blisko 300 siedzisk. Ko-
lejne nowe meble pojawią się m. in na Białołęce, Biela-
nach i w Śródmieściu. Mieszkańcy mogą również sami
zgłaszać propozycje następnych lokalizacji.

– Dodatkowe ławki ułatwią mieszkańcom spacerowanie po stolicy.
Dobrze wiemy, że seniorzy, rodzice z wózkami czy też osoby z niepeł-
nosprawnością ruchową potrzebują miejsc do wypoczynku, zwłasz-
cza przy drodze do sklepu bądź przychodni. Właśnie dlatego pytamy
warszawianki i warszawiaków, które lokalizacje są według nich naj-
lepsze – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m. st. Warszawy.

Estetyczne ławki stanęły ostatnio na Ochocie, m. in. przy ul. Bana-
cha, Białobrzeskiej, Grójeckiej, Kopińskiej i Szczęśliwickiej w ramach
realizacji budżetu obywatelskiego. Dodatkowo, ponad 40 siedzisk, o
które prosili mieszkańcy, pojawiło się w parku Mauzoleum-Cme-
ntarz Żołnierzy Radzieckich. Z kolei we Włochach można już przy-
siąść przy ul. 1 Sierpnia niedaleko al. Krakowskiej, a na Pradze przy
ul. Białostockiej, Kijowskiej i Łomżyńskiej. Warszawiacy mogą propo-
nować kolejne lokalizacje za pomocą Miejskiego Centrum Kontaktu
19115, przekazując zgłoszenia np. w mobilnej aplikacji czy przez te-
lefon. We wniosku warto podać numer pobliskiego budynku czy
charakterystyczny punkt w okolicy. Do czerwca 2020 roku w mieście
pojawi się ponad 600 nowych, wygodnych siedzisk. W przypadku
większego zapotrzebowania miasto w ramach umowy może zamó-
wić dodatkowe 700 sztuk. D o m i n i k a  W i ś n i e w s k a

Odpocznij na ławce

UUcczzcczzeenniiee mmiinnuuttąą cciisszzyy ppaammiięęccii zzmmaarrłłęęjj aakkttyywwiissttkkii zz ZZiieelloonneeggoo UUrrssyynnoowwaa ..

PPrrzzeedd rraaddnnyymmii ssttoojjąą ttaabblleettyy ddoo ggłłoossoowwaanniiaa..
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Jak informuje Urząd
Dzielnicy Ursynów, w cza-
sie strajku nauczycieli bę-
dą odbywać się bezpłatne
zajęcia dla dzieci. Naj-
trudniejsza sytuacja wy-
stępuje w przypadku
przedszkoli. 

W dniu 9 kwietnia tylko jedno
przedszkole (nr 52) zapewniało
opiekę swoim dzieciom , pozo-
stałe ze względu na brak kadry
pedagogicznej nie maluchów
przyjmowały. Opiekę dla dzieci
zapewniono również  w  sześciu
szkołach podstawowych. Nato-
miast młodzież licealna nie sko-
rzystała z oferty.  Do ursynow-
skich liceów nie zgłosił się żaden
uczeń. Dzielnica Ursynów pod-
czas strajku nauczycieli zapew-
niła bezpłatną ofertę zajęć, przy-
gotowaną zarówno przez Urząd,
jak i instytucje Miasta Stołecz-
nego Warszawy.

Łącznie w 7 placówkach edu-
kacyjnych – w jednym przed-
szkolu i sześciu szkołach – dzie-
ci mają zapewnioną  opiekę do-
świadczonej kadry pedagogicz-
nej. Ponadto zorganizowano róż-
norodne zajęcia poza terenem
szkół. W Multikinie odbył się
bezpłatny pokaz filmu dla dzie-
ci, sfinansowany ze środków
dzielnicy. Od godzin porannych
na terenie nowego rowerowego
miasteczka ruchu zlokalizowa-
nego przy ul. Kazury trwały za-
jęcia edukacyjne, prowadzone
przez pracowników Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowe-
go (WORD) w Warszawie. Dzię-
ki obecności policjantów z Ko-

misariatu Warszawa Ursynów
można było oznakować rowery. 

Ofertę na czas strajku dla naj-
młodszych mieszkańców Ursy-
nowa przygotował także Dziel-
nicowy Ośrodek Kultury Ursy-
nów przy ul. Kajakowej – znala-
zły się w niej: warsztaty hip-hop,
zajęcia rekreacyjno-sportowe, a
także umuzykalniające. Rów-
nież ursynowskie biblioteki, czy-
telnie oraz ośrodki sportu i re-
kreacji prowadziły spotkania i
zajęcia dla dzieci ze strajkują-
cych szkół.

Pomimo strajku na Ursynowie
egzaminy gimnazjalne odbywa-
ją się we wszystkich szkołach
prowadzących odpowiednie
odziały. Do egzaminów w
dniach 10-12 kwietnia przystąpi
łącznie 996 uczniów w 5 pla-
cówkach oświatowych. Dzielni-
ca Ursynów przygotowała także
dla pozostałych uczniów dodat-
kowe bezpłatne zajęcia na kolej-
ne dni strajku – środę i czwartek.

– Mamy na Ursynowie odpo-
wiedzialnych nauczycieli, dzięki
czemu egzaminy gimnazjalne
zostaną przeprowadzone. Część
nauczycieli zrezygnowała ze
strajku, aby przeprowadzić egza-
miny, wsparciem podczas egza-
minów będą także nauczyciele z
innych placówek. Jednocześnie
dzielnica poszerza na te dni ofer-
tę bezpłatnych zajęć dla pozo-
stałych dzieci – mówi burmistrz
Robert Kempa.

Dyrektorzy deklarują przepro-
wadzenie egzaminów gimna-
zjalnych w 5 placówkach:  w Li-
ceum Ogólnokształcącym nr 158

oraz szkołach podstawowych o
numerach: 303, 336, 340, 384.
Przeprowadzenie egzaminów
będzie możliwe dzięki 144 na-
uczycielom z innych dzielnico-
wych placówek oraz grupie ursy-
nowskich nauczycieli, która zre-
zygnowała ze strajku.

Egzaminy gimnazjalne odby-
wają się:

- 10 kwietnia – język polski i
przedmioty humanistyczne

- 11 kwietnia – matematyka i
nauki przyrodnicze

- 12 kwietnia – języki obce
Dzielnica Ursynów podczas

strajku nauczycieli zapewniła
również bezpłatną ofertę zajęć
przygotowaną zarówno przez
Urząd jak i instytucje Miasta Sto-
łecznego Warszawy. Dwie nowe
propozycje na Ursynowie:

-  W dniu 10.04.2019 r. (śro-
da) – o godz.10.00, w Domu
Kultury SMB Imielin przy ul. De-
reniowej 6, w Warszawie – został
wystawiony spektakl dla dzieci
pt.: „Kuferek Pana Andersena”,
jako przedsięwzięcie skierowane
do dzieci z klas młodszych szko-
ły podstawowej.

- W dniu 11.04.2019 r. (czwar-
tek)– o godzinie 11.00 w Multi-
kinie Ursynów (al. KEN 60) od-
będzie się seans filmowy  dla naj-
młodszych. Dostępnych będzie
380 miejsc.

O dalszych działaniach pod-
czas strajku nauczycieli na Ur-
synowie będziemy informować
sukcesywnie w wydaniu inter-
netowym „Passy”: www.pas-
sa.waw.pl.
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Dramaty, rozgrywające
się na pokładzie łodzi pod-
wodnych, są w ostatnich
miesiącach w modzie. 

W zeszłym roku Duńczyk
Thomas Vinterberg dał nam
„Kursk”, bazujący na prawdzi-
wej historii rosyjskich maryna-
rzy, uwięzionych na pokładzie
okrętu, a urodzony w RPA Dono-
van Marsh – „Ocean Ognia”, w
którym chodziło o zapobiegnię-
cie wybuchowi III Wojny Świato-
wej. Teraz, 5 kwietnia Francuz
Abel Lanzac da nam „Wilcze
Echa”, o bardzo zbliżonym po-
myśle wyjściowym.

Francuska opowieść rozpoczy-
na się u wybrzeży Syrii, gdzie
okręt podwodny „Tytan” ma
przejąć grupę żołnierzy z tere-
nu konfliktu. Misja nie idzie jed-
nak zgodnie z planem. Gdy na
sonarze pojawia się niezidenty-
fikowany obiekt pływający,
umiejętnie maskujący swój sy-
gnał dźwiękowy, marynarze bę-
dą musieli improwizować, by
wydostać się z dramatycznej sy-
tuacji, która całkowicie wymknę-
ła się spod kontroli.

Podbijający napięcie początek
jest jedynie preludium do właści-
wej części opowieści, która w za-
mierzeniu ma zjeżyć włos na gło-
wie widza. Dość powiedzieć, że
bohaterowie nawiedzani będą
przez tajemniczy sygnał, zwia-
stujący katastrofę. „Ciągle słyszę

ten dźwięk” – powie bohater,
marynarz-akustyk o słuchu ab-
solutnym, którego decyzja za-
ważyła na przebiegu misji.

Gdy niedługo potem Francja
znajdzie się w stanie podwyż-
szonego zagrożenia atakiem,
rozpocznie się dramatyczna
walka z czasem. Film umiejęt-

nie operuje napięciem, stara-
jąc się wycisnąć jak najwięcej
emocji z przedstawionej na
ekranie sytuacji. 

Niestety, „Wilcze Echa” nie ro-
bią tego z taką finezją jak „Oce-
an Ognia”, przez co nie trzyma-
ją nas na krawędzi fotela tak
mocno, jak podczas seansu tam-
tego dzieła. Przynajmniej unika-
ją tandetnych zagrań, które tak
drażniły w niektórych scenach
„Kurska”, zupełnie wybijając wi-
dza ze skrupulatnie budowane-

go napięcia. Francuski film na
pewno zyskuje swoim zaskaku-
jącym finałem, unaoczniającym
najważniejszą zasadę, którą kie-
rują się żołnierze wszelkiej ma-
ści. Na przykładzie tych scen wi-
dać odmienne podejście reżyse-
rów różnych nacji do podobnej
tematyki.

Wszystko to sprawia, że „Wil-
cze Echa” to historia warta obej-
rzenia. Godna też dużego kino-
wego ekranu, a przede wszyst-
kim – dobrego zestawu głośni-
ków, otaczających dźwiękiem z
każdej strony. Dobrze, że Polacy
będą mieli możliwość zobacze-
nia tej historii właśnie w takich
warunkach. W USA na przykład
film został kupiony przez plat-
formę Netflix i trafi tylko do stre-
amingowego obiegu.

M i c h a ł  K a c z o ń

W Szkole Podstawowej 336 w świetlicy
„Kolorowej” odbyło się 2 kwietnia uro-
czyste wręczenie nagród laureatom kon-
kursu plastycznego pt: „Hans Christian
Andersen Malowany piórem”. Konkurs
odbył się pod honorowym patronatem
Ambasady Królestwa Danii oraz Hono-
rowym Patronem Burmistrza Dzielnicy
Ursynów. 

Dzieci z klasy IIA przygotowały część artystycz-
ną uroczystości, dziękując tym samym swoim ko-
legom i koleżankom za piękne prace. Data roz-
strzygnięcia konkursu nie była przypadkowa, to
data urodzin duńskiego baśniopisarza. Świetli-
czaki z tej okazji zaśpiewały piosenkę pt: „Bajki Pa-
na Andersena”. 

W tym dniu obchodzimy również  Międzynaro-
dowy Dzień Książki dla Dzieci. Uczniowie wysta-
wili sztukę pt.: „Księżniczka na ziarnku grochu”,
która została przeczytana przez lektorki - Marysię
i Madzię. Barwne kostiumy oraz stylizowana sce-
nografia uświetniły przedstawienie. Mali aktorzy
idealnie wcielili się w role. Zaśpiewana piosenka
pt.” W zamku pełnym czarów” zamknęła przedsta-
wienie. Pojawił się również wątek dydaktyczny ze
znajomości baśni i bajek pana Andersena. Atrak-
cje artystyczne zakończył układ taneczny do pio-
senki pt.: „ Nie mów mi nie”. 

Pani wicedyrektor Elżbieta Rutkowska wraz z
Panią koordynator konkursu Justyną Sieklucką
podziękowały uczestnikom za udział oraz za pięk-
ne prace. Uroczyste wręczenie dyplomów i na-
gród laureatom konkursu odbyło się w doniosłej
atmosferze. Spotkanie zakończyła się słodkim po-
częstunkiem i podziwianiem pokonkursowej wy-
stawy w holu świetlicowym. 

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowa-
niem. Wpłynęło 55 prac małych artystów. Moty-

wem przewodnim ilustracji były ptaki z baśni Pa-
na Andersena. Pojawiły się gęsi, łabędzie, kaczki,
jaskółki, koguty i słowiki. Uczniowie zaprezento-
wali swoje prace malowane tuszem przy użyciu
piór, patyka, stalówki oraz farby akwarelowej.
Wszystkie prace zachwycają starannością  wyko-
nania oraz pomysłowością. 

Serdecznie gratulujemy laureatom, dziękuje-
my wszystkim uczniom za liczny udział a opieku-
nom za zaangażowanie i opiekę nad małymi arty-
stami. Zapraszamy do podziwiania pokonkurso-
wej wystawy w Urzędzie Dzielnicy Ursynów w
dniach 15–29 kwietnia. J S

Czwartego kwietnia nestor i chluba bry-
dżystów Ursynowa Tadeusz Hofman
skończył 90 lat. W Natolińskim Ośrodku
Kultury odbyła się z tej okazji podniosła
uroczystość. 

Wśród licznie zaproszonych gości byli: zastęp-
ca burmistrza Dzielnicy Ursynów Piotr Zalewski,
naczelnik Wydziału Sportu Dzielnicy Ursynów
Zenon Dagiel, prezes WZBS Roman Kowalewicz,
rzecznik PZBS Małgorzata Maruszkin, prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej Wyżyny Piotr Makohin.
Rolę gospodarza uroczystości pełnił prezes Sekcji
Brydża NOK Stanisław Wzorek. 

Tadeusz Hofman, łodzianin z urodzenia, war-
szawiak z wyboru, odnosił wiele sukcesów zawo-

dowych i brydżowych. Reprezentował Polskę na
Mistrzostwach Świata w Brydżu Sportowym (la-
ta 50. XX wieku), kilkukrotnie wygrywał teletur-
niej „Wielka Gra”. Po latach przerwy spowodowa-
nej pracą zawodową kilka lat temu powrócił do
brydża – za namową kolegi ze szkolnej ławki – i do
dzisiaj gra na wysokim poziomie. Za swoje zasłu-
gi został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi
Mazowieckiego Związku Brydża Sportowego i
plakietką okolicznościową Dzielnicy Ursynów. 

Z okazji jubileuszu znakomitego brydżysty nie
obyło się bez pysznego tortu i symbolicznej lamp-
ki szampana. Symbolicznej, bo stoliki do gry już
czekały…

150 lat, Panie Tadeuszu! K K

90-latek nie mówi  – pas...

Strajk nauczycieli na Ursynowie 

Dzieci na szczęście bezpieczne

Podwodne napięcie w kinach

Jak namalować Andersena
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Punkt wyjścia - nanotechnologia
Wiele osób, zwłaszcza “średnio - star-

szego” pokolenia, pamięta może wnę-
trza lampowych odbiorników radio-
wych czy telewizorów. Do podstawek
lamp były przylutowane oporniki (teraz
mówi się ‘rezystory’), kondensatory,
dławiki, cewki. Połączone kabelkami z
innymi,  elementy te potrzebowały du-
żo miejsca i dużo prądu, wydzielając
przy tym sporo ciepła. Gdy w latach
sześćdziesiątych  ubiegłego wieku za-
częły rozpowszechniać się tranzystory
(elementy elektroniczne budowane z
półprzewodników najczęściej germa-
nowych lub krzemowych), wszystko
uległo zmianie. Lampę wielkości korni-
szona zastąpił tranzystor wielkości na-
parstka lub mniejszy, przy czym bar-
dzo ograniczył się pobór prądu. Równo-
cześnie pojawiła się technika montażu
“na druku”. Były to płytki z tworzywa
pokryte cienką warstwą folii miedzia-
nej, którą trawiono chemicznie tworząc
ścieżki pełniące funkcje kabelków łą-
czących podzespoły w urządzeniach
lampowych. W odpowiednich miej-
scach ścieżek były otworki, w które
wkładano zminiaturyzowane już tran-
zystory, rezystory czy kondensatory, lu-
towane następnie do ścieżek. I tak po-
wstała technika montażu warstwowe-
go, co do idei wykorzystywana do dziś. 

Potem był już tylko szaleńczy, owczy
pęd do miniaturyzacji i automatyzacji
montażu. Zauważono, że powierzch-

nia czynnych elementów tranzystora
zajmuje ułamek powierzchni zajmowa-
nej przez  tranzystor w obudowie. Za-
tem z montażu wyeliminowano ele-
menty w obudowach. Coraz doskonal-
sze i bardziej precyzyjne automaty mon-
tujące mogły lutować lub zgrzewać ele-
menty wielkości nawet zaledwie jed-
nego milimetra. Zmniejszono zatem
również rezystory i kondensatory.

Stąd tylko krok, choć technologicznie
milowy, do dalszej miniaturyzacji – na-
pylanie w próżni poszczególnych
warstw, zawierających różniące się skła-
dem chemicznym elementy. Wszystko
stopniowo stawało się bardzo małe i
bardzo cienkie, osiągając grubości rzę-
du miliardowych części milimetra. 

No właśnie – miliardowa część mili-
metra to ... “nanometr”. Dotarliśmy w
tym momencie do technologii operują-
cej warstwami grubości nanometrów
czyli do nanotechnologii. Odpowiedź
na pytanie “po co” jest już teraz prosta
i oczywista. Po to, żeby jakaś porówny-
walna jednostka w stosunku do analo-
gicznej jednostki wytwarzanej techno-
logiami  tradycyjnymi zajmowała mniej
miejsca, żeby potrzebowała mnie ener-
gii elektrycznej, żeby wydzielała mniej
ciepła, żeby jej koszt jednostkowy był
niższy. Po prostu – żeby wszystko było
maksymalnie małe,  eksploatacyjnie
tańsze i znacząco wydajniejsze.

Konsorcjum wysokich technologii 
Ostatnie wspólne i “wyjazdowe” po-

siedzenie ursynowskich radnych z Ko-
misji Edukacji i Sportu oraz Komisji Zie-
lonego Ursynowa odbyło się w nietypo-
wym miejscu. Był to właśnie Cezamat –
placówka ze wszech miar zasługująca
na popularyzację w środowisku ursyno-
wian. Gościnne progi konsorcjum zgro-
madziły grupę zainteresowanych rad-
nych naszej dzielnicy, przedstawicieli
ośrodków edukacyjnych, mieszkańców.
Przewodnikiem po sekretnych miej-
scach, niedostępnych zazwyczaj dla lu-

dzi z ulicy był prof. dr hab. inż. Romu-
ald Bech – zastępca dyrektora ds. na-
ukowych placówki.

Cezamat  to nie tylko kuźnia najnow-
szych technologii o unikatowym, świa-
towym zastosowaniu, ale zarazem miej-
sce, z którego Ursynów może być dum-
ny. Może to też być zarazem jakieś od-
niesienie dla naszej młodzieży wskazu-
jące, że również u nas można znaleźć
atrakcyjne i rozwojowe miejsca pracy, o
wielkim potencjale przyszłościowym.

Kompetencje, wiedza i kreatywność
polskich uczonych są znane i docenia-
ne na świecie. Odnoszą oni sukcesy, ale
te w znikomym stopniu są przetwarza-
ne w wyniki ekonomiczne, adekwatne
do wagi prac i odkryć. Problem powsta-
je na styku nauki i biznesu – braku
wspólnego języka i możliwości realiza-
cyjnych. Badania podstawowe wyma-
gają czasu i pieniędzy, wyniki w jakimś
jednostkowym okresie czasu są zazwy-
czaj nieprzewidywalne. Natomiast prze-
mysł i wdrożenia to wymóg konkretu:
jest określony budżet, określone para-
metry i wymogi technologiczne i okre-
ślony czas. Gdy coś się opóźni, to nawet
najbardziej nowatorskie przedsięwzię-
cie może stać się przestarzałe. 

Na taki poziom niepewności biznes
nie chce dawać swoich środków. 

Cezamat jest jedną z największych
inwestycji w dziedzinie badań i roz-
woju w obszarze tak zwanych „wyso-
kich technologii” w Polsce. Przedsię-
wzięcie jest współfinansowane przez
Unię Europejską. W ramach przedsię-
wzięcia ustanowiona zostanie  sieć pię-
ciu laboratoriów wyposażonych w naj-
nowocześniejsze urządzenia oraz nie-
zbędną infrastrukturę. Laboratoria te
będą  prowadzić prace badawczo-roz-
wojowe nad posiadającymi potencjał
komercyjny, nowymi technologiami,
które będą miały również wpływ na
rozwój gospodarki i osiągnięcie sukce-
su ekonomicznego.

Wdrożenie “wysokich technologii”
(ang. high-tech) wymaga wsparcia i
stałej współpracy z najlepszymi ośrod-
kami naukowymi. W celu ułatwienia
tej współpracy w ramach przedsię-

wzięcia Cezamat stworzono Konsor-
cjum, którego liderem jest Politechnika
Warszawska. Wśród ośmiu pozostałych
jednostek znajdują się m. in. instytuty
Polskiej Akademii Nauk, Instytut Tech-
nologii Elektronowej, Instytut Techno-
logii Materiałów Elektronicznych, Uni-
wersytet Warszawski i Wojskowa Aka-
demia Techniczna. Wymienione jed-
nostki stwarzają odpowiedni potencjał
i są zarazem jednym z okienek łączą-
cych ze światem globalnej nauki.

Produkty światowego poziomu
Wśród flagowych projektów Ceza-

matu można wymienić Internet Rze-
czy (ang. Internet of Things lub IoT).
Jest to specyficzna sieć, analogiczna do
sieci Internet, angażująca ogromne ilo-
ści urządzeń komunikacyjnych rozsia-
nych w naszym środowisku i w ota-
czających nas przedmiotach. Według
założeń IoT, obiekty będą bezpośrednio
lub pośrednio rejestrowały, przetwa-
rzały lub wymieniały dane poprzez sieć
komunikujących się sensorów. Ceza-
mat opracuje autonomiczną sieć czujni-
ków bezprzewodowych , włączając w
to także rozwój materiałów, technolo-
gii i komponentów potrzebnych do jej
budowy. Centrum stanie się tym sa-
mym częścią rewolucji związanej z In-
ternetem Rzeczy.

W dobie rosnącego zagrożenia ataka-
mi trojanem sprzętowym (forma szkodli-
wego oprogramowania  szpiegującego
lub przejmującego kontrolę)  zapewnio-
na będzie  bezpieczna produkcja ele-
mentów i układów mikroelektronicz-
nych, przeznaczonych do strategicz-
nych zastosowań, np. w infrastruktu-
rze państwowej, urządzeniach medycz-
nych i systemach bezpieczeństwa.

Przewiduje się rozwijanie technologii
terahercowych –  bazujących na wyso-
koczęstotliwościowych komponentach
wytworzonych w technologii półprze-
wodnika azotku galu . Pozwala ona na
wytworzenie całkowicie nowej serii
urządzeń i usług. Promieniowanie te-
rahercowe jest wysoce selektywne i
obojętne dla zdrowia. Takie nieinwa-
zyjne promieniowanie idealnie nadaje

się do wykorzystania w celu zdalne-
go rozpoznawania kształtów i składu
chemicznego, wliczając w to zdalną
identyfikację nielegalnych lub niebez-
piecznych związków. Skanery teraher-
cowe są klasą urządzeń, które dopiero
od niedawna pojawiły się na global-
nym rynku. Oznacza to perspektywę, że
będą wykorzystywane również u nas.

Wysoka technologia Cezamatu to
również najbardziej zaawansowana bio-
inżynieria. Przedsięwzięcia obejmują
takie obszary jak:

- diagnostyka chorób oraz miniatu-
ryzacja i doskonalenie systemów dia-
gnostycznych,

- nowoczesne terapie i materiały do ce-
lów diagnostycznych i terapeutycznych,

- bioinżynieria i sztuczne organy w
tym zastosowanie drukarek 3D do wy-
druku organów lub fragmentów 

- projektowanie i rozwój leków .
Odrębnym zagadnieniem, ale posia-

dającym ogromne znaczenie jest maga-
zynowanie i przetwarzanie energii. W
obecnej dobie nie jest już problemem
uzyskanie energii, zwłaszcza ze źródeł
odnawialnych – na przykład energii ze
słonecznych źródeł fotowoltaicznych.
Wyzwaniem jest magazynowanie tej
energii w odpowiednikach akumulato-
rów o wysokiej wydajności energetycz-
nej o małych (względnie) rozmiarach.
W tym obszarze, będącym jednym z naj-
większych wyzwań współczesności,  Ce-
zamat również prowadzi badania, obej-
mujące prace nad nowymi materiała-
mi, mogącymi znaleźć zastosowanie w
nowoczesnych, bezpiecznych, przyja-
znych środowisku i tanich ogniwach. 

Często pada porównanie Cezamatu z
Doliną Krzemową. Jest to jednak coś
innego i zarazem coś więcej. Obszar
projektowy Cezamatu i jednostek tam
skupionych wydaje się znacznie szerszy,
wykraczając znacznie poza technolo-
gię cyfrową. Właściwie technologia cy-
frowa dla Cezamatu jest jedynie narzę-
dziem i jakąś formą technologii – oczy-
wiście z wysokiego poziomu. Czym jest
zatem Cezamat? Jest przyszłością – tu,
teraz, dla nas, a w jakimś zakresie rów-
nież dla świata.

Cezamat – ursynowskie centrum przyszłościowych technologii

Przy Poleczki mamy już XXII wiek!
Przeszklony budynek Centrum Zaawansowanych Materiałów i
Technologii “Cezamat” przy ulicy Poleczki wygląda jak typowy
korpo - biurowiec. Niewiele osób przejeżdżających obok zdaje
sobie sprawę, że mieści się tam jeden z najnowocześniejszych w
Europie ośrodków badawczych i produkcyjnych na potrzeby bio-
inżynierii, medycyny, elektroniki, wykorzystujący technologie
operujące na  poziomie cząsteczkowym, czyli nanotechnologie.
Grubości warstw “nano” mierzone są w milionowych częściach
milimetra. 

AAkkcceelleerraarrttoorr jjoonnóóww..

JJeeddnnoo zz ppoommiieesszzcczzeeńń  llaabboorraattoorryyjjnnyycchh.. ZZaassttęęppccaa ddyyrreekkttoorraa CCeezzaammaattuu oopprroowwaaddzzaa ggrruuppęę uurrssyynnoowwsskkiicchh rraaddnnyycchh..

CCeezzaammaatt - bbuuddyynneekk bbiiuurroowwyy ii hhaallaa pprroodduukkccyyjjnnaa..
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Media alarmują, że nie ma tygodnia, by nie wykończono pacjenta w
którymś ze Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR), zdecydo-
wanie na wyrost nazywanych “ratunkowymi”. Wiem coś na ten te-

mat. W Częstochowie 65-letni nieszczęśnik czekał na pomoc na SOR osiem go-
dzin, uskarżając się na nasilające się bóle brzucha. Lekarze orzekli, że mężczy-
zna cierpi na... niestrawność. To miło, że nie zaaplikowali mu lewatywy. Po ośmiu godzinach
towarzysząca choremu córka zawiozła go do innego szpitala. Tam wykryto tętniaka aorty
brzusznej i natychmiast przewieziono pacjenta na salę operacyjną. Niestety, za późno. Mężczy-
zna zmarł. 

We wtorek 19 marca przed południem 35-letni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego dostał dusz-
nicy. Około 12.30 trafił do izby przyjęć w tamtejszym szpitalu. Nie ma tam jednak oddziału kardio-
logii, więc już o godz. 17 (cóż za oszałamiające tempo ratowania życia!) zdecydowano, że pacjen-
ta należy przetransportować do lecznicy w Rydułtowach. Tam okazało się, że nie ma dla niego miej-
sca, więc odwieziono go na powrót do  Wodzisławia. Około godziny 21 (nadal tempo oszałamiają-
ce) postanowiono powierzyć ratowanie życia mężczyzny lekarzom ze szpitala w Raciborzu. O 3.15
po ponadgodzinnej reanimacji pacjent zmarł. 

Kilka dni wcześniej do izby przyjęć szpitala w Sosnowcu zgłosił się pacjent z zakażeniem nogi. Za-
rejestrowano go w systemie kolejkowym i kazano cierpliwie czekać, bo “nie zachodziło podejrzenie
zagrożenia życia”. Jednak zachodziło. Po... 12 godzinach oczekiwania w kolejce mężczyzna wyzio-
nął ducha. Zalewie tydzień po tym tragicznym wydarzeniu do szpitala w Zawierciu zgłosiła się mło-
da kobieta w zaawansowanej ciąży. Skarżyła się na bóle głowy, miała też trudności z utrzymaniem
równowagi i z mówieniem. Została co prawda przyjęta na oddział, ale na diagnozę musiała czekać
wiele godzin. Doznała udaru, którego następstwem jest paraliż i unicestwienie ośrodka mowy. 

W lipcu 2017 r. zostałem przewieziony o godz. 3.20 “erką” na SOR szpitala MSWiA przy ul. Wo-
łoskiej. Rozpoznanie: trzepotanie przedsionków serca. Byłem niespokojny o swój los, bo kilka mie-
sięcy wcześniej stoczyłem tam z lekarzem - chamem heroiczny bój o życie mojej żony, która wyła
przez wiele godzin z bólu, nie mogąc doczekać się lekarskich oględzin. Obok niej leżał obszczany
kloszard, a z drugiej strony “nastukany” dopalaczami małolat. Kiedy więc sam znalazłem się w tym
miejscu, byłem pełen niepokoju o własną skórę. I słusznie. Zdaniem szybkiego niczym Usain Bolt
młodzika w lekarskim kitlu, trzepotanie przedsionków nie zagraża bezpośrednio życiu i miałem cier-
pliwie czekać. O tym, że migotanie i trzepotanie to m. in przedsionek udaru oraz potężne cierpie-
nie nie po(wiedział). Dał mi jakiś proszek i tyle go widziałem. 

C zekałem zatem cierpliwie na swoją kolej do mniej więcej 9.30. Wtedy zapytałem pielęgniar-
ki, kiedy mogę liczyć na lekarskie oględziny z prawdziwego zdarzenia. Odpowiedź zmusi-
ła mnie do zastanowienia się, czy jestem jeszcze w szpitalu, czy już w kostnicy: “Przykro mi,

ale na dyżurze jest tylko jeden lekarz, który ma dyżur również na oddziale chirurgii, więc może pa-
na odwiedzić za godzinę, a może za trzy godziny”. Wypisałem się na własne żądanie. Nazajutrz le-
karka rodzinna po wykonaniu badania EKG wydała pilne skierowanie do szpitala. W Wojskowym In-
stytucie Medycznym przy ul. Szaserów przyjęto mnie bez zbędnej zwłoki i natychmiast zarządzono
serią badań z zabiegiem koronarografii serca włącznie. Nie wdając się w szczegóły, mogę zakomu-
nikować, że tamtejsi lekarze uratowali mi życie. Gdyby nie ich błyskawiczna interwencja, mój los był-
by przesądzony. 

Potwierdza się powielana od lat w moich publikacjach teza, że bezpłatna opieka zdrowotna to fik-
cja. Znacznie wydłuża się długość życia,
stosuje się leki nowej generacji, za któ-
re trzeba płacić producentom coraz
większe pieniądze. Dodatkowe koszty
generują także najnowsze techniki ope-
racyjne wykonywane za pomocą wyso-
ce specjalistycznych narzędzi, których
zakup jest bardzo kosztowny.

Czas najwyższy, by rządzący kra-
jem pojęli, iż nie uzdrowi się naszej służby zdrowia bez wprowadzenia zmian systemowych. Obszar
ochrony zdrowia musi zostać wreszcie poddany zmianom strukturalnym, a nie kosmetycznym. No
i pieniądze. Wprowadzenie symbolicznych opłat za usługi medyczne na wzór sąsiednich Czech to
jedno, ale i państwo powinno mocniej potrząsnąć kiesą. Można by na przykład przesunąć kilka mi-
liardów złotych z rozbuchanego bez sensu budżetu MON do budżetu resortu zdrowia. Na zbroje-
nia oraz rojenia stania się militarną potęgą w tej części Europy wydawana jest bowiem bez sensu
góra pieniędzy. 

K olejne ekipy rządzące krajem jak ognia boją się powiedzenia swoim obywatelom prawdy
w oczy: “Jeśli nie wprowadzimy choćby symbolicznej odpłatności za świadczenia medycz-
ne, nic się w naszej służbie zdrowia nie zmieni”. Rząd naszych południowych sąsiadów zdo-

był się na odwagę i już wiemy, że im się to opłaciło. Czemu więc nie pójść śladem Czechów? Sys-
tem ochrony zdrowia u naszych sąsiadów – w Republice Czeskiej i Niemczech – opiera się na ka-
sach chorych. System ten funkcjonuje od połowy XIX stulecia i ma się świetnie, choć był wielokrot-
nie modyfikowany. Podobne rozwiązania jak w Niemczech i Czechach zastosowano w wielu kra-
jach Europy, między innymi w Austrii, Holandii i Szwajcarii. 

Kasy jako instytucje samorządne funkcjonowały już w zaborach pruskim i austriackim. Pierwszym
polskim aktem prawnym przewidującym utworzenie systemu kas chorych był dekret Naczelnika Pań-
stwa z 11 stycznia 1919 r. Konieczność przeprowadzenia reformy systemu finansowania oraz funk-
cjonowania opieki zdrowotnej w Polsce postulowano po upadku komuny, już w 1990 r. Siedem lat
później rząd Jerzego Buzka przystąpił do wdrażania tzw. programu czterech reform, m. in. refor-
my funkcjonowania i finansowania opieki medycznej. Wprowadzono instytucję kas chorych. Jed-
nak od początku system kas chorych był  obarczony wieloma błędami prawnymi i proceduralnymi.
Zamiast wzorem innych europejskich krajów systematycznie, zgodnie z wymogiem nowych czasów,
modyfikować go, postanowiono... system zlikwidować.

Po wyborach w 2001 r. lewicowo - chłopski rząd, utworzony przez polityków SLD i PSL, przed-
stawił koncepcję zastąpienia 16 regionalnych kas chorych jedną instytucją nadzorczą regulującą ry-
nek ubezpieczeń zdrowotnych. W 2003 r. powołano do życia Narodowy Fundusz Zdrowia z oddzia-
łami regionalnymi i centralą w Warszawie. Po 16 latach funkcjonowania niewydolnego molocha co-
raz częściej słyszy się dzisiaj w Sejmie o jego likwidacji. Ciekawe co powstanie w miejsce NFZ. Mo-
że jednak zdecydujemy się skorzystać z czeskiego wzorca, który się sprawdza. W czym tkwi sekret
czeskiej służby zdrowia? To bardzo proste: w konkurencji miedzy płatnikami oraz dużo większy-
mi niż w Polsce nakładami na służbę zdrowia. W Czechach funkcjonuje pięciu płatników, którzy za-
wierają ze szpitalami i przychodniami kontrakty płacąc im określony ryczałt. Największym z nich
jest Vs?eobecna? Zdravotni? Pojis?t?ovna, pozostałe cztery zakłady to branżowe kasy chorych, m.
in. bankowa czy wojskowa. Zakłady konkurują między sobą, każdemu zależy na tym, by raz pozy-
skany pacjent pozostał u niego na zawsze. Im bardziej bowiem skomplikowany zabieg przejdzie w
szpitalu, tym więcej jego macierzysta kasa chorych na nim zarobi.

C oraz częściej kłania się nam stare przysłowie: “Z próżnego i Salomon nie naleje”. Refor-
ma służby zdrowia opiera się na jednej podstawowej tezie: po pierwsze – zmiany struktu-
ralne, po drugie – pieniądze, po trzecie – pieniądze. Posłowie oburzają się w mediach na

tragiczną sytuację w polskiej służbie zdrowia. Ale gdy w Sejmie wiceminister zdrowia chciał ostat-
nio rozmawiać na ten temat z wybrańcami narodu, sala obrad była pusta. Najgłośniej gardłuje i kry-
tykuje posunięcia ministerstwa zdrowia przewodniczący sejmowej komisji pan Bartosz Arłuko-
wicz z PO, który był w latach 2011-2015 szefem tego resortu w rządach Donalda Tuska i Ewy Ko-
pacz. Nie zrobił nic dla usprawnienia i uzdrowienia naszej służby zdrowia, natomiast urzędujący
minister z PiS przynajmniej zniósł limity na badania tomografem i rezonansem magnetycznym oraz
operacje usuwania zaćmy. 

Jedno jest pewne: nie można nadal tolerować istnienia systemu, który nie zapewnia ludziom za-
grożonym utratą życia natychmiastowej i fachowej opieki medycznej. Skoro rząd znalazł miliardy
złotych na “piątkę Kaczyńskiego” musi także zaprezentować nam wolę polityczną, która doprowa-
dzi do gruntownej reformy polskiej służby zdrowia. Musi również znaleźć kilka kolejnych miliardów
na jej dofinansowanie. Panie prezesie Kaczyński, wy w Sejmie ględzicie, a na zewnątrz ludzie
umierają, bo nie ma ich kto ratować.  

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

SOR-towanie kandydatów na nieboszczyków

„Czas najwyższy, by rządzący
krajem pojęli,  iż nie uzdrowi 
się naszej służby zdrowia 
bez wprowadzenia zmian 
systemowych”

Wkrótce będzie uciecha:
Imieniny Wojciecha!

Nie odmówię wam wspólnej zabawy.
Będę szczodry jak basza,
Na przyjęcie zapraszam

Wszystkich moich sąsiadów z Warszawy.

Obiecuję Wojtkowe:
Tysiąc złotych na głowę!

Mam ten gest! Widać jestem już taki.
Stawiam wszystkim szampana,

Będzie uczta do rana,
Oferuję najdroższe koniaki.

Osobiście wybiorę
Ośmiorniczki z kawiorem,

Nie oprzecie się moim frykasom.
Kilka stówek wybulę
Na krewetki i mule,

Bierzcie, jedzcie! Nie liczcie się z kasą.

Mogę wszystko obiecać,
Wiem, że hajs was podnieca,

Znam ten chwyt na poprawę humoru.
Raz się żyje! A co tam!

Dodam żwirek dla kota,
Będę pewien waszego wyboru.

Baw się! Hulaj, Warszawo!
Wszyscy będą bić brawo,

Wojtek! Wojtek! – tłum zacznie skandować.
Będą pić za me zdrowie,
Póki nikt się nie dowie,

Że to blef. Nie mam z czego fundować.

Ale zyskam, być może,
Gdy każdemu dołożę

Piątkę plus. Będą tym zachwyceni.
Po mnie choćby i potop,

Ale wmówię idiotom,
Że pokryję to z własnej kieszeni.

Tylko, drogi sąsiedzie,
Zapomniałem powiedzieć,

Że sam musisz za siebie zapłacić.
I po moim bankiecie,

Przez najbliższe stulecie
Z gołym tyłkiem masz chodzić bez gaci.

Ogołocę cię z konta,
Musisz po mnie posprzątać,

Już za późno na mądre nauki.
Kiedyś wprawdzie się wkurzysz,

Lecz gdy raz się zadłużysz,
Kredyt będą spłacały prawnuki.

OBIECUJĘ WOJTKOWE

W o j t e k  D ą b r o w s k i

WInternecie pojawiła się informacja  jakoby w warszawskim metrze wi-
dziano pluskwy. Wyłażą podobno z foteli i przechadzają się (najpew-
niej) w poszukiwaniu czegoś „na ząb”. Nie jest to dla nas dobra wia-

domość, bo jak łatwo się domyślić przekąska preferowana przez pluskwy to nie
kto inny tylko my sami. Pod warunkiem, że pojawimy się w metrze, a jeszcze le-
piej dla tych krwiożerczych potworków – zasiądziemy wygodnie na którymś ze wspomnianych sie-
dzeń. Sam nie wiem, co lepsze – być świadomym zagrożenia, czy nic na ten temat nie wiedzieć? Przy-
znam, że odkąd informacja do mnie dotarła, jadąc metrem, rozejrzałem się mimowolnie, czy coś
nie łazi po siedzeniach. Zauważyłem niestety, że gdyby jakieś małe „paskudztwa” rzeczywiście tam
były, miałyby całkiem wygodne życie. Wbrew pozorom, w sterylnym na pozór wagoniku nie brak
zakamarków, załomków i kryjówek, w których można wygodnie i bezpiecznie przeczekać od po-
siłku do posiłku. I to przez długi czas. To nie najlepsza dla nas perspektywa. Tym bardziej, że te stwo-
rzenia mogą przetrwać naprawdę długo.

Podobno pluskwa ma gruczoł, który produkuje płyn przypominający zapachem kolendrę lub gni-
jące maliny. Ale kto by takie świństwo wąchał. Zresztą najpierw trzeba toto złapać. A to dość cwa-
ne bestie. Są specjalnie wyszkolone psy, które wykrywają to obrzydlistwo, ale nie wiem, czy w na-
szym kraju. Szkolenie czworonoga wymaga czasu, a do tej pory robactwo może się swobodnie roz-
mnażać i dalej korzysta z darmowych przejazdów na koszt miasta. Ignorując przy tym, bramki przy
wejściu i nic sobie nie robiąc z wszelkich kontroli. Właściwie sprawę można byłoby zbagatelizować,
gdyby nie to, że jak już człowiek o tym wie, to spodziewa się najgorszego. Tym bardziej, że zwykły
obywatel nie wie co zrobić w tej sytuacji? Udawać, że go to nie dotyczy? Mieć nadzieję, że mały wam-
pir wybierze za cel kogoś innego? Nie wiadomo. 

Nie wiadomo nawet, czy cała ta sprawa nie jest jakimś wygłupem kogoś, kto nic nie wie, albo nie-
wystarczająco dość na temat pluskiew i samego faktu, a po prostu zrobił wrzutkę do Internetów. Jest
to całkiem możliwe i wielce prawdopodobne, bo autorka (kto wie, czy to nie blondynka znana z dow-
cipów) nie wie tak naprawdę, czy to pluskwy, czy może mrówki. Nie potrafiła nawet zrobić zdjęcia,
na którym byłoby widać cokolwiek. Oj, słabiutko. Przydałby się tu jakiś autorytet, entomolog.
Szkoda, że ten najbardziej znany z nich zajęty jest zgoła czymś innym. 

Zresztą może cała sprawa to tzw. fake
news, fałszywka czyli informacja, która już
od samego początku jest nieprawdziwa. Py-
tanie – w jakim celu ktoś wrzuca coś takie-
go w internetowy obieg? Podobno autorką
tego pseudo newsa jest mieszkanka Ursyno-
wa. No, ale to jeszcze nie przesądza o jej
intencjach. Zdjęcia, które do tego dołączy-
ła, są byle jakie i konia z rzędem, albo lepiej

wypasiony samochód z pełnym wyposażeniem temu, kto dopatrzy się tam pluskwy albo czegokol-
wiek poza pasiastymi fotelami.  

Na tym właściwie ten wielce obrzydliwy temat należałoby zakończyć i nigdy do niego nie wra-
cać, zwłaszcza przy jedzeniu, ani bezpośrednio po nim, gdyby nie to, że tę informację, czy też fake
zestawiono z inną informacją, jakoby „Metro Warszawskie chwaliło się, że każdego roku dwukrot-
nie dokładnie myje wagony oraz dezynfekuje wnętrza pociągów. 

– Niestety, jednej z pasażerek podziemnej kolejki udało się stworzyć nagranie sugerujące, że po-
rządki dwa razy do roku to zdecydowanie za rzadko” – pada w formie komentarza. 

Otóż to… już wiedzą, że za rzadko. A przecież nikt nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, że mamy
do czynienia z pluskwami. Jeśli to by się potwierdziło mielibyśmy do czynienia z pluskwą domową
(Cimex lectularius) gatunkiem owada należącym do rzędu pluskwiaków różnoskrzydłych. Albo…
Skoro widziano je w Metrze, to może to jakiś nowy gatunek  – pluskwa „metrowa”. Strach ma wiel-
kie oczy, może autorka wrzutki przesadziła, podobnie jak zwykli to robić wędkarze w kwestii ryb?

Zwalczanie pluskiew nie jest proste, ale możliwe. Jak twierdzą fachowcy, jest co najmniej kilka
wypróbowanych metod. Jedna z nich to wymrażanie ich suchym lodem o temperaturze 78 stopni
Celsjusza. Można też je „ugotować” gorącym powietrzem o temperaturze powyżej 65 stopni Cel-
sjusza albo użyć tzw. zamgławiacza ULV, czyli generatora wytwarzającego mgłę o mikroskopijnych
kroplach (ok. 20 mikronów), dzięki czemu zabójczy dla robactwa preparat może wniknąć w naj-
mniejsze dziury. Oczywiście, istnieją też inne metody, które zapewne podobnie jak poprzednie są
znane firmom odpowiedzialnym za utrzymanie czystości w Metrze. Zastanawiające jest to, że w ta-
kich kwestiach nie wypowiadają się autorytatywnie władze Metra Warszawskiego skazując pasa-
żerów na domysły. To już lepiej poinformować „rzetelnie” np., że były to motyle, które wiosną są czę-
sto widywane, a że w metrze… No cóż? Może wybrały się na przejażdżkę? Przecież to komforto-
wy środek lokomocji. 

Pluskwy w metrze – prawdziwe, czy też wymyślone nikomu chwały nie przynoszą. Nawet jeśli
to są pluskwy do podsłuchu...

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Pluskwy w Metrze...

„Zwalczanie pluskiew nie
jest proste, ale możliwe.
Jak twierdzą fachowcy,
jest co najmniej kilka 
wypróbowanych metod”
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W sprawie czynników powo-
dujących zarówno tę sytu-
ację,  jak i obecny gwałtow-

ny wzrost umieralności, są w przygoto-
waniu szczegółowe diagnozy. Już te-
raz jednak nietrudno o  zgodę co do te-
go, że główną winę ponosi w obu wy-
padkach stan zdrowia polskiej ludności.
Nie tylko niepokojąco  zły, lecz i pogar-
szający się w minionych kilku latach. 

N atomiast przyczyny faktu, że
osłabienie kondycji zdrowot-
nej Polaków nastąpiło tak

gwałtownie, jawią się dość niewyraźnie.
W polskich mediach pierwsze miejsce
zajmuje hipoteza, iż  winę  za zwiększo-
ną umieralność ponosi  skokowe po-
gorszenie jakości powietrza przed kilku
laty. Wiele wskazuje na to, że jest to
rzeczywiście  przyczyna  istotna.  Pro-
blem w tym,  że nie jest to na pewno
czynnik jedyny, a inne możliwe przyczy-
ny są rozpatrywane w mediach tak, jak-
by obowiązywała w tej dziedzinie ja-
kaś niepisana cenzura. 

R zuca się w oczy w szczegól-
ności to, iż dramatycznego
pogarszania się stanu zdro-

wia Polaków nie traktuje się łącznie z tą
również  dramatyczną i radykalną zmia-
ną na gorsze, którą stał się ostatnio,
zwłaszcza w  ubiegłym roku, katastro-
falny brak lekarstw w Polsce. Także le-
ków ratujących życie.  Jak wynika z re-
prezentatywnych badań tej sprawy, bar-
dzo słabo zresztą nagłośnionych, już w
roku 2016 apteczne zamówienia  le-
karstw  w hurtowniach były realizowal-
ne średnio  nie więcej niż w 39 procen-
tach. Po dwóch latach zgodnie z tymiż
badaniami   już tylko 14 procent zamó-
wień miało szanse na realizację! (Pisał
o tym m. in. Piotr Miączyński, Brakuje
leków w polskich aptekach, w wybor-
czej.pl   2018). Rok bieżący zapowiada
się jeszcze gorzej.  

Będzie - i jest już - jeszcze gorzej
także w wyniku decyzji Mini-
sterstwa Zdrowia o wstrzyma-

niu importu znacznej liczby medyka-
mentów produkowanych za granicą.
Których leków konkretnie nie będzie
się już importowało, trudno się dowie-
dzieć i ani pacjent, ani lekarz nie bardzo
wie, gdzie tych danych poszukiwać.
Również apteki nie wiele potrafią  po-
wiedzieć na ten temat, a urzędnicy mi-
nisterstwa i hurtownie leków udzielają
odpowiedzi wyraźnie wykrętnych i po
części kłamliwych. Wydaje się, iż będą

to w znacznej mierze te same leki, któ-
rych wykaz zamieszcza Obwieszczenie
Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia
2019 r. w  jego Dzienniku Urzędowym
z tego samego dnia.  Figuruje na tej li-
ście 338 „produktów  leczniczych i środ-
ków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego”,  o których po-
wiedziano tylko tyle, że będą „zagrożo-
ne niedostępnością”. Z jakiego powodu
będą nią zagrożone i w jakim stopniu,
nie wiadomo. Jak  w tej sytuacji ratować
zdrowie i życie ludzi, którzy bez  tych
brakujących specyfików nie mogą się
obejść, żadne ministerialne obwiesz-
czenie nie informuje.  

J ak zaznaczono, ministerialna
blokada sprzedaży dotyczy
ogromnej liczby leków, także

tych do ratowania życia koniecznych.
Między innymi zaprzestano importu
preparatów na bazie gamma-globuliny.
Zdolnych choremu, na przykład na bia-
łaczkę limfatyczną,  przedłużyć życie
nawet o kilkadziesiąt lat, umożliwiając
normalną egzystencję i pracę. Jeszcze w
ubiegłym roku można było taki prepa-
rat dostać w polskich aptekach bez tru-
du, choć już kosztował bardzo dużo. W
roku obecnym, kiedy gamma-globulina
stała się już zupełnie niedostępna, zda-
ny na  nią człowiek niezamożny musi się
liczyć z rychłą śmiercią. Coraz więcej
osób umiera także w wyniku niedostęp-
ności insuliny, leków na chorobę Parkin-
sona,  onkologicznych, przeciwzakrze-
powych. Brak nawet penicyliny  ben-
zatynowej, jedynego   skutecznego środ-
ka do leczenia kiły nabytej i wrodzo-
nej, na którą zapadalność znowu ro-
śnie, i to podobno dramatycznie.  Jak
donosiła prasa, brak tego antybiotyku
w roku 2019 wynika z faktu, że  12
stycznia   także jego import Minister-
stwo Zdrowia wstrzymało. 

Wbrew pozorom położenia
takich chorych nie poprawi
tak zwany import docelo-

wy. To znaczy istniejąca już od dość
dawna regulacja, która  pozwala leka-
rzowi składać w Departamencie Poli-
tyki Lekowej Ministra Zdrowia odpo-
wiednie zapotrzebowanie lekowe  dla
wybranych chorych, potwierdzone pi-
semnie przez konsultanta z danej dzie-
dziny medycyny.     Dostępne informa-
cje o zakresie skuteczności tych proce-
dur są wszakże tak skąpe i niepewne, iż
wśród większości lekarzy i pacjentów
przyjęła się opinia o fikcyjnym lub pra-

wie fikcyjnym charakterze tej drogi: że
w rzeczywistości odnosi się ona co naj-
wyżej do niektórych chorych leczonych
długoterminowo w szpitalu. Tak czy in-
aczej, czasochłonne biurokratyczne pro-
cedury w połączeniu z opieszałym dzia-
łaniem urzędników sprawiają, że przy
najlepszej choćby woli lekarzy nie są
oni w stanie pomóc  na tej drodze znacz-
niejszej liczbie pacjentów.    

Być może jednak niektórzy leka-
rze będą nadal próbowali tej
niepewnej możliwości. I uczy-

nią słusznie! Ze względu bowiem na
zawrotnie wysokie ceny leków w hur-
towniach zachodnich  prywatny ich  im-
port nie wchodzi praktycznie w grę. Po-
minąwszy, rzecz jasna, ludzi majętnych
lub zaprzyjaźnionych z majętnymi.

Dla przykładu, jedna ampułka
Privigenu, czyli 100 gramów
wspomnianej gamma-globu-

liny, kosztuje w aptece niemieckiej pra-
wie tysiąc euro. Jeśli zważymy, że nie-
jeden chory, by się nie pożegnać z ży-
ciem przedwcześnie,  w dłuższych lub
krótszych mękach,  potrzebuje rocznie
10 do  12 takich ampułek, trudno się
dziwić, iż chorych takich opanowuje
rozpacz lub inne skrajne emocje. W
przepełnionych poczekalniach lekarzy
specjalistów -  nastrój ponury i raczej
milczenie, jeśli komentarz do  sytuacji,
to z aluzją do państwowej eutanazji.
Samopoczucie bliskich, którzy  nie po-
trafili się dorobić odpowiedniego mająt-
ku, by chorego będącego w takim poło-
żeniu móc finansowo wspomóc i urato-
wać, nie jest trudne do odgadnięcia.
Także dla wielu polskich lekarzy jest to
stan rzeczy przyprawiający o głęboką
frustrację.

Oprócz przemilczeń i niedosta-
tecznego informowania o sy-
tuacji wielką szkodę pacjen-

tom i lekarzom poszukującym brakują-
cych leków przynoszą  dezinformacja i
wiadomości bałamutne. W szczególno-
ści, nieprawdziwe informacje hurtow-
ników o medykamentach rzekomo w
handlu dostępnych, a w rzeczywistości
zeń wycofanych, jak też wymijające i
pokrętne odpowiedzi, których udziela
pytającym  Ministerstwo Zdrowia.  Spo-
ro złudnych nadziei stworzyły także
wyjaśnienia mediów co do przyczyn
braku leków w aptekach i hurtowniach.
Najpierw -   usprawiedliwiające rząd i
polityków  rewelacje o  zawiązanej
przez  polskich aptekarzy i hurtowni-
ków wielkiej mafii lekowej, która co
cenniejsze  leki w przemyślny sposób
kradnie dla ich zyskownego sprzeda-
wania za granicą.  Następnie - w pierw-
szych miesiącach 2018 r. i później – try-
umfalne  doniesienia o rozbiciu polskiej
mafii lekowej, dzięki czemu „leki wra-
cają do aptek!”. A o wszystkich tych od-
kryciach i sukcesach władz dowiady-

wał się Polak właśnie w czasie, w któ-
rym władze te pracowały pilnie nad  ko-
lejną blokadą importu. Importu także
tych leków, które ratują życie.

T rudno nie zapytać: jaki jest
główny zespół czynników tej
tragicznej sytuacji? To znaczy

– zarówno braku leków, jak i w ogóle
niedorozwoju opieki medycznej w Pol-
sce. Oprócz wspomnianych wyżej kilku
przyczyn bezpośrednich proszą się o
nazwanie przyczyny systemowe. Nale-
ży do nich bodaj przede wszystkim bez-
radność ludności wobec egoizmu poli-

tyków i władz państwowych. Ale także
słabość państwa w stosunku do kapita-
łu, ze swej natury nastawionego na wy-
zysk i oszustwo.  Jedno i drugie – w
kraju zamieszkałym, jak sugerują  nie-
które badania porównawcze – przez
ludność mniej uspołecznioną niż inni
Europejczycy. Mniej solidarną i mniej
czułą na los ludzi chorych, słabych i
ubogich. „Poziom umieralności a moral-
ność społeczna współtworząca system”
– można by zatytułować powyższy pro-
blem.

J e r z y  D r e w n o w s k i

Wola jest jedną z osiem-
nastu dzielnic Warsza-
wy. To obszar w zachod-
niej części miasta, który
w dwóch etapach włą-
czany był w granice sto-
licy. Jedna część należa-
ła do Warszawy  od cza-
sów usypania Wałów Lu-
bomirskiego  w 1770 r.
Druga włączona została
w latach 80. XIX w. (Wo-
la pod Cyrkułem). 

Pomimo długiej, ciekawej
i burzliwej historii Wola nie
była ośrodkiem administra-
cyjnym. Nie wytworzyła lo-
kalnego centrum, a przede
wszystkim własnego ratusza.
Zawsze podlegała centralnym
władzom Warszawy. Dopie-
ro w okresie powojennym,
gdy  1 stycznia 1952 r. utwo-
rzono jedenaście dzielnic, po-

jawiła się dzielnica Wola.
Pierwszą siedzibą władz
dzielnicy był najprawdopo-
dobniej budynek przy ul. Be-
ma 70. Później (w początkach
lat 50. XX w.), dla potrzeb ad-
ministracji nowej dzielnicy
adaptowano przedwojenny
gmach szkolny (na narożni-
ku ulic Leszno i Żelaznej) au-
torstwa architektów; Tade-
usza Ćwierdzińskiego i Ro-
mana Sołtyńskiego,  którego
budowę ukończonego na
krótko przed wybuchem woj-
ny. W latach 50. XX w. od stro-
ny ul. Leszno dobudowano do
gmachu korpus zamykający
wewnętrzny dziedziniec.
Obecnie powierzchnia użyt-
kowa wolskiego ratusza wy-
nosi 5 310 m kw., a kubatu-
ra 32 114 metrów sześcien-
nych. Budynek jest zbyt mały

dla dzielnicy, toteż kilka ko-
mórek organizacyjnych ulo-
kowanych jest poza Ratu-
szem. Budynek wpisany jest
do Gminnej Ewidencji Zabyt-
ków m. st. Warszawy. 

Na terenie dzielnicy Wola
w 2016 r. mieszkało 138,4 tys.
osób.

Adres; Urząd Dzielnicy Wo-
la m. st. Warszawy, al. Solidar-
ności 90; 01-003 Warszawa.

Według informacji z 2
września 2016 r. w Urzędzie
Dzielnicy Wola m. st. Warsza-
wy zatrudnione były 293 osób
na 290,688 etatach. Staty-
stycznie na jeden etat w urzę-
dzie przypada na Woli 476,1
mieszkańców.

(Średnia dla wszystkich
dzielnic Warszawy wynosi
438 mieszkańców/1 etat)

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Dostaniesz kiły, szykuj się do mogiły...

Dlaczego umierają przed czasem? 
Jak donosi prasa polska na podstawie danych Głównego Urzędu
Statystycznego, umieralność Polaków w ostatnich kilku latach
wzrosła dramatycznie. Wedle najnowszego raportu, w styczniu
bieżącego  roku zmarło o jedną trzecią  osób więcej niż w odpo-
wiednim okresie roku ubiegłego. W efekcie rosnącej  liczby zgonów
skróci się być może przeciętna długość życia w Polsce. Już obecnie
Polacy żyją średnio o trzy lata krócej w porównaniu ze średnią wy-
liczoną dla Unii Europejskiej. 

Ratusze Warszawy – Wola (XVIII)
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KKRREEDDYYTTYY - POŻYCZKI -
CHWILÓWKI bez BIK. 
Tel. 577 668 566

NNIIEESSPPOODDZZIIEEWWAANNEE wydatki?
Zabrakło gotówki? Zadzwoń i
sprawdź jak możemy Ci pomóc,
tel. 664 525 666

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

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

KKUUPPIIĘĘ przedmioty z
likwidowanych mieszkań oraz
znaczki, monety, 601 235 118

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

AANNGGIIEELLSSKKII doświadczona,
dzieci, młodzież, też dojeżdżam,
601 840 574

AANNGGIIEELLSSKKII, duże
doświadczenie, dojeżdżam, 
502 378 901

CCHHEEMMIIAA, matematyka, 
22 641 82 33

FFRRAANNCCUUSSKKII - korepetycje -
przygotowanie do egzaminów, 
tel. 600 585 165

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 693 329 929
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504 057 030

BBEEZZPPOOŚŚRREEDDNNIIOO dwupokojowe
kupię, 511 642 709

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 800 - 1200
m2 Prażmów, 602 770 361

PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ taniego pokoju 
do wynajęcia, 

Ursynów i okolice, 
519 146 590

WWYYNNAAJJMMĘĘ halę 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów, 
602 77 03 61

WWYYNNAAJJMMĘĘ pomieszczenie 
100 m2, tel. 501 106 436

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
kkuuppnnoo
!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
!CCeennttrruumm,  45 m2, ul.

Senatorska, 3 pok., 601 720 840 
!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,

piękny apartament, kamienica z
1938 r., 601 720 840 

!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 
2 pokoje, 601 720 840 

!KKaabbaattyy, 85 m2, 3 pok. do
wejścia, c. 745 tys. zł do neg.,oś.
zamknięte, 601 720 840 

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

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, segment
250 m2, blisko metra, tylko 1
mln.520 tys. zł, 601 720 840 

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

! SSttaarróówwkkaa, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840

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

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, WWiillaannóóww,,

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

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

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

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 120 m2 c.
tylko 565 tys.zł, 601 720 840

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

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

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

!MMookkoottóóww, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 780 tys.
zł, 601 720 840,, 

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

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840
! PPoowwssiinn,, działka usługowo-

przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

! PPyyrryy,, 2 ha działka
mieszkaniowo-usługowa, c. 12 mln
500 tys zł, 601 720 840 

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

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

!WWiillaannóóww, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840 

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 56 m2 pokoje, 2.400

+ 200 (garaż) zł/m-c, 601 720 840
!KKaabbaattyy, 62 m2, 3 pokoje, ul.

Jeżewskiego, piękne miejsce, taras,
3.300 zł/m-c,601 720 840

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

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

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
! 440000 mm22, lokal na każdą

działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!BBeemmoowwoo, lokal handlowy 84
m2, zgoda na alkohol, pod
gastronomię, przy głównej ulicy. 
c. 1 mln. z VAT

!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca

!CCeennttrruumm, do sprzedania 75
m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.500 tys.
zł, 601 720 840 

!CCeennttrruumm,, na kawiarnię 8000
zł/m-c, 601 720 840

! LLookkaall 102 m2 z b. dobrym
najemcą sieciowym na 10 lat,
świetny punkt. c. 2 mln zł z VAT,
601 720 840 

! LLookkaall 160 m2, Centrum do
wynajęcia na kawiarnię, 13 000
zł/m-c, 601 720 840 

! LLookkaall  handlowy 129 m2, z
wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 900 tys. zł,
601 720 840 

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

!UUrrssyynnóóww, 400 m2, lokal z
super sieciowym najemcą na 
10 lat, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

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

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

!ŻŻoolliibboorrzz,, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do
wynajęcia lub sprzedaży, 
601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

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

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

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

TTeell..:: 660011 772200 884400 

DDOOŚŚWWIIAADDCCZZOONNAA krawcowa
szuka pracy 668 813 456 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNEE przedszkole na
Ursynowie zatrudni pomoc
kucharki. Oferujemy umowę o
pracę i bardzo atrakcyjne
wynagrodzenie, tel. 601 778 504

PPRRZZYYJJMMĘĘ do pracy kobiety.
Sprzątanie biur i salonu

samochodowego 
ul. Puławska-Mysiadło. 

Zgłoszenia pod tel. 501 190 442

PPRRZZYYJJMMIIEEMMYY 
składacza, 

22 754 46 70

SSZZKKOOŁŁAA PPOODDSSTTAAWWOOWWAA 330033
ul. Koncertowa 4 zatrudni
sprzątaczki na zastępstwo - pełen
etat oraz  1/2 etatu. 
Tel. 22 643 65 34

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ fryzjera/-kę,
Piaseczno, 601 623 410

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ mechanika
samochodowego, 501 106 436

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY: ślusarza -
spawacza, operatora prasy
krawędziowej, również do
przyuczenia, Gołków k.Piaseczna,
602 253 180

AANNTTEENNYY TTVV SSAATT..  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

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

BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE,, 
606 234 106

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 696 269 184
DDAACCHHYY papą termozgrzewalną,

obróbki, 502 473 605
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562 

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

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

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, 696 269 184
MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

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

OOKKNNAA, naprawy, serwis, 
787 793 700

PPRRAANNIIEE tapicerki, auto i dom,
780 127 533

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY mmiieesszzkkaańń,, ggllaazzuurraa,,
779944 778811 776655

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

SSCCHHOODDYY, 696 269 184
SSTTOOLLAARRKKAA,pełny

zakres,naprawy 22 641 54 84; 
601 751 247

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, ul.

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
502 250 803

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058
TTYYNNKKII, wylewki, piana pur, 

668 327 588

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79

DDOOMM OOPPIIEEKKII, Piaseczno, 
601 870 594 

MMAASSAAŻŻ klasyczny oraz poprawa
sprawności ruchowej, 602 775 339
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

2 2  4 4 3  7 2  0 0
2 2  4 4 3  7 1  5 6
2 2  4 4 3  7 3  0 1

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

2 2  5 4 4  1 2  0 0
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 1 9 1 1 5

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  4 4 3  6 4  0 0
Wydział Obsługi Mieszkańców

2 2  4 4 3  6 5  0 0
2 2  4 4 3  6 5  0 1

Urząd Skarbowy 2 2  5 0 2  0 0  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

2 2  4 4  3 5  0 0 0
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 2 6  6 7  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej                 7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

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

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

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

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

Ważne telefony

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

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

Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje WWaannddaa PPoowwaałłaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Co i kto

Marek Słyk nie żyje
Odszedł kolejny ursynowski twórca, pisarz, proza-
ik i poeta, Marek Słyk, mieszkaniec Wiolinowej,
człowiek niezależny, wszechstronnie uzdolniony ar-
tysta. Zmarł 3 kwietnia w pełni sił twórczych, miał
65 lat. Rodzina i przyjaciele pożegnali go we wto-
rek na Cmentarzu Czerniakowskim.

Był przedstawicielem literackiego postmodernizmu, pisał
opowiadania i wiersze, drukował je w Fantastyce, Szpilkach i
Twórczości. Pierwszą powieść napisał jeszcze jako uczeń (1970),
wiersze w Poezji drukował już rok później.

Najbardziej znane powieści: „W barszczu przygód” (1980, rok
później zdobył za nią nagrodę im. Wilhelma Macha), „W rosole powikłań” (1982), „W krupniku roz-
strzygnięć” (1986). Autorem ilustracji do tych pozycji był ursynowski malarz Franciszek Maśluszczak.

Marek był synem inżyniera Janusza Słyka, żołnierza Armii Krajowej, zmarłego w wieku 90 lat
zaledwie dziewięć miesięcy temu.

Obszerniej sylwetkę zmarłego zaprezentowano w Poczcie Pisarzy Ursynowa, drukowanym w
kwartalniku Las Kabacki. Marek pozostanie w naszej pamięci.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Ursynowska Galeria Wie-
ża, którą od lat opiekuje
się pani Maria Wollen-
berg-Kluza, rozpoczęła te-
goroczny sezon wystawą
fotografii Jakuba Ismera
„Dotyk światła”. Projekt
był realizowany na terenie
Towarzystwa Osób Ociem-
niałych w Laskach. Oglą-
dając zdjęcia, zastanawia-
my się czyj świat jest
prawdziwszy – nasz, czy
fotografowanych dzieci. 

Na pewno są one różne, mają
co najmniej jedną część wspólną
– zmysł dotyku i jedną odrębną,

kluczową dla fotografa – światło.
Oczywistość świata widzialne-
go, a czasem jego nadmiar i agre-
sywność jest często problemem
dla fotografa. Dobre zdjęcia za-
zwyczaj powstają przecież przez
odejmowanie „niepotrzebnego”
z kadru. Fotografowi udało się
przedstawić trudny świat osób
niewidzących w sposób poru-
szający i prowokujący do zasta-
nowienia nad naszym życie. Wy-
stawę rozpoczynało zdjęcie ty-
powe dla naszych wyobrażeń o
osobie niewidomej: laska i pro-
wadzenie przez opiekuna. Ale
za chwilę widzieliśmy zajęcia w

stolarni, jazdę na wrotkach, rzut
oszczepem i dużo śmiechu. 

Do 21 czarno-białych fotogra-
fii, które odwiedzający mogli
oglądać przez dwa tygodnie od
16.03-28.03.2019 r. dołączone
były również zapiski z dziennika,
który fotograf prowadził pod-
czas pracy nad projektem. Po-
magają wejść w atmosferę życia
codziennego ośrodka w Laskach.

W komentarzach, które od-
wiedzający wpisywali do pa-
miątkowej księgi czytamy min:

„Dziękujemy za otwarcie
oczu!”, „Połączenie światów …
Spokój z napięciem, radość ze
smutkiem, zatrzymanie z ru-
chem…”, „Mocne źródło reflek-
sji w wielu wymiarach życia”

„Zdjęcia poruszają duszę i
umysł”, „Nie zdawałam sobie
sprawy, że dzieci pozbawione
wzroku mogą tak wiele rzeczy
robić”,„Dziękuję za tak wielką
wrażliwość i emocje, które wi-
dać na tych zdjęciach”.Kurato-
rem wystawy oraz pomysłodaw-
cą projektu jest Lorne Liesenfeld,
wykładowca fotografii wielko-
formatowej.

W sobotę 6 kwietnia w
XLO im. Królowej Jadwigi
w ramach Festiwalu Arty-
stycznego “Szafa” odbył
się dzień muzyczny. Zagra-
ło 15 młodych zespołów. 

Jury miało trudne zadanie, bo
poziom wykonawców był na-
prawdę wysoki. Z drugiej strony

to oczywiście super, bo mamy
utalentowaną młodzież. Jury
przyznało pierwszą nagrodę ze-
społowi AFEKT w składzie: Pa-
tryk Zwierzyński – gitara, Jakub
Chojnacki – gitara, Mateusz
Grzybicki – bas, Ignacy Zieliński
– perkusja, Jakub Rutkowski –
wokal.

Afekt zagrał energetycznego
rocka do własnych tekstów po
polsku, a fani zespołu bawili się
świetnie i śpiewali razem z ze-
społem. Kapela tego wieczoru
otrzymała też nagrodę publicz-
ności, a więc podwójny sukces!
Brawo! Tym bardziej cieszy fakt,
że członkowie tej kapeli szkolili
swoje umiejętności na Warszta-
tach „Rockowe iM Granie” w Do-
mu Kultury Imielin na Derenio-
wej 6, a debiutowali dwa lata te-
mu na iM Rock Scenie - koncer-
tem tamże. Życzymy młodym
muzykom mnóstwa kolejnych
koncertów, jak największej licz-
by fanów i sukcesów na dalszej
muzycznej drodze. Dyrekcji Kró-
lówki i młodzieży - organizato-
rom dziękujemy zaś za wspania-
łą imprezę.

M a w i

Grali w... AFEKCIE i wygrali 

Wyjątkowa wystawa w Galerii Wieża

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

SSoobboottaa,, 1133 kkwwiieettnniiaa,, 1188..0000::
Kino Dokumentu w Domu Sztu-
ki zaprasza na pokaz pn. „Wie-
czór Filmowy z Jackiem Petryc-
kim”. W programie filmy: „A mo-
że tego nie wolno mówić”
(1988) i „Moje zapiski z podzie-
mia” (2011). Po projekcji – spo-
tkanie z autorem. Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 1144 kkwwiieettnniiaa,, 1188..0000::
Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom
Sztuki” zaprasza na film „Szczęśliwy

Lazzaro” (Włochy/Szwajcaria/Fran-
cja/Niemcy 2018, reż. Alice Rohr-
wacher, 127 min.). Wstęp wolny.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1166..0044 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Znane
i nieznane tandemy polskiej kul-
tury XX wieku pt. „Janina Ko-
narska i Antoni Słonimski: póź-
na miłość buntownika”

1188..0044 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z p. Konradem Bobiatyńskim w

cyklu wieczorów czwartkowych
pt. „Wielkie Księstwo Litewskie:
państwo wielu narodów i religii”

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

KKlluubbootteekkaa 
DDoojjrrzzaałłeeggoo CCzzłłoowwiieekkaa
uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk UU99,,

tteell.. 2222 337700 2299 2299

1111..0044..22001199,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz..
1155::0000 – Spotkanie z fizjotera-
peutką Hanną KRZEŚNIAK
„JAK SIĘ CZUĆ I WYGLĄDAĆ
MŁODO”
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