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Partyjny front jedności narodu...
N

J

adąc niedawno wyjątkowo
pustymi ulicami naszego
coraz bardziej nowoczesnego miasta, słuchałem wojennych
wspomnień dawnej harcerki, której udało się w 1940 umknąć w
Wilnie z obławy sowieckiej, a w
1944 przeżyć w strasznych warunkach Powstanie Warszawskie.
Mijając charakterystyczny budynek przy Rondzie de Gaulle’a, mogłem stwierdzić – nie bez zaskoczenia – że nadal na fasadzie budynku wyryty jest napis: „Cały
Naród buduje Swoją Stolicę”.
Wieziona przez mnie pasażerka
pamiętała doskonale, że z kamienicy, w której mieszkała wraz rodzicami przed wojną, w 1945 pozostały jedynie gruzy, a lewobrzeżna Warszawa – jak okiem
sięgnąć – to było jedno wielkie
morze zgliszcz. No a po wojnie,
jak wiadomo, jakakolwiek to była nowa władza – zabrała się
przecież do podnoszenia miasta z
ruin. I rzeczywiście cały naród
polski składał się na koszty odbudowy, a wiele osób po prostu
zakasało rękawy i z łopatami w
ręku wzięło się do roboty, co zostało odnotowane w propagandowym wątku naszego pierwszego kolorowego filmu fabularnego
„Przygoda na Mariensztacie”, w
którym mamy prezentację – wyszydzonego dopiero później – socrealizmu całą gębą.

o cóż, jeszcze dziś można
od czasu do czasu usłyszeć
wykonywaną przez Irenę
Santor piosenkę z tamtych lat –
„Małe mieszkanko na Mariensztacie”, bo wtedy dla warszawiaków liczył się nawet najmniejszy
kąt, a tak zwane dokwaterowania
były rzeczą konieczną i obowiązkową. Dlatego na przykład w willi
moich rodziców aż do 1970 roku
mieszkali pozbawieni przez wojnę
dachu nad głową sublokatorzy.
Niektórzy z tych warszawskich
„pustelników” albo ich krewni
mieszkają w dawniej prywatnych,
a skomunalizowanych po wojnie
domach do dzisiaj. Wiele tysięcy
ludzi obecna rzeczywistość wyrzuciła jednak z owych kwater na zbity pysk, bo przypomniano sobie po
latach, że kiedyś to było prywatne
mienie, które prawowitym właścicielom zabrała komuna.
ic dziwnego, że mamy teraz ciągnący się w nieskończoność serial odzyskiwania własności z aktualnymi scenami ujawniania związanych z tym
oczywistych przekrętów, na które
pozwoliły władze Warszawy, prokuratura i sądy, a także – co już jest
szczytem cynizmu – Samorządowe
Kolegium Odwoławcze. Z dnia na
dzień dowiadujemy się, co zawłaszczyła prawem kaduka zgrana szajka urzędników i prawników, angażująca do rabowania majątku
miasta całe swoje rodziny i w dodatku zagarniająca nieruchomości, do których faktycznie uniemożliwiono dostęp legalnym spadkobiercom.
trakcie wspomnianej na
wstępie przejażdżki po
mieście wspominaliśmy
z moją współtowarzyszką podróży
gdzie w Powstaniu walczyli nasi
rodzice, a ona opowiedziała też,
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jedna partia. W całym tym zamieszaniu zapomina się oczywiście o
interesie mnóstwa rzeczywistych
spadkobierców, mających prawo
do odzyskania nieruchomości albo
do odszkodowania, a przede
wszystkim o tym, że zabór własności został niejako wymuszony przez
kataklizm wojenny, a nowy system polityczny tylko pogłębił i
utrwalił negatywne skutki w stosunku do właścicieli.
ylko że działania komunistycznych urzędników to
było, jak widać, w porównaniu z działaniami obecnej elity
władzy małe piwo, bo ci pierwsi –
cokolwiek o nich powiedzieć –
przynajmniej nie zagarniali warszawskiej substancji nieruchomościowej na prywatną własność
(chociaż zdarzały się w tej materii wyjątki, przecież kombinowanym sposobem umożliwiono zakup willi gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu).
eprywatyzacja będzie nam
jeszcze długo towarzyszyć i
wyłaniać się z głębin publicznej niewiedzy niczym potwór
z Loch Ness. Mam jednak nadzieję, że dużo szybciej uda się ujarzmić
jeszcze jednego – i to całkiem realnego potwora, jakim jest ciągnący
się w nieskończoność proces sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Bo wynikające z urzędniczego bezwładu opóźnienia już pozwoliły
deweloperom na bezsensowną,
urągającą zdrowemu rozsądkowi
zabudowę, a przecież ten bezsens
wciąż trwa. Niech tylko jedna partia nie próbuje w tej kwestii zwalać
winy na drugą. Bo w tej mętnej
wodzie umoczone są wszystkie.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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jak po zakończeniu walk znalazła
się w tłumie warszawiaków wypędzonych z miasta i kierowanych
do obozu w Pruszkowie. Można się
było w tym momencie zastanawiać, czy nawet Niemcy nie zachowali się wtedy bardziej po ludzku w
stosunku do wypędzanych niż cwaniacy, usuwający dzisiaj z mieszkań niepotrzebnych im lokatorów.
trakcie środowego postępowania przed Komisją Weryfikacyjną pod
dyrekcja Patryka Jakiego jedna z
poszkodowanych lokatorek kamienicy wyłudzonej przez spryciarzy przy Marszałkowskiej 43
opowiedziała jak załatwiono spra-
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wę przyspieszenia postępowania
sądowego w interesie wyłudzających własność. Po prostu prowadzący sprawę i chcący wpisać
ostrzeżenie w księdze wieczystej
sędzia został zmieniony na innego
sędziego, który klepnął co trzeba.
Swoją drogą, warto byłoby podać
do wiadomości publicznej personalia tego zaufanego, jak widać,
zmiennika.
rotestujący przeciwko jawnemu bezprawiu warszawiacy odbijali się od zwartego szyku urzędniczo-prawniczego
jak od ściany, czego zresztą doświadczył również dziennikarz
„Passy” Tadeusz Porębski, który
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zbadał do spodu mechanizm wyłudzania nieruchomości przy ul. Narbutta 60. Panowie i panie prokuratorzy przy aplauzie stołecznego
ratusza dosłownie od ręki umarzali postępowanie, mimo że Tadeusz dostarczył im ewidentne dowody nie tylko zwyczajnego niedbalstwa, lecz również zwykłego
fałszerstwa, dokonanego przez mokotowskich spryciarzy.
ielka szkoda, że odkrywane dzisiaj stopniowo
machinacje reprywatyzacyjne służą teraz głównie rozgrywce politycznej, jakby winę za
dopuszczenie do obławiania się
przez swojaków ponosiła wyłącznie
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Radość tworzenia

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza
na dziewiątą edycję warsztatów artystycznych
„Radość tworzenia”. Warsztaty odbędą się 9 września
2017 r. (sobota) o godz. 12.00 i 14.00 nad Jeziorem
Wilanowskim (obok Pompowni).
Warsztaty kierowane są wszystkich entuzjastów malarstwa
akwarelowego, którzy chcą poznać tajniki akwareli w praktyce.
Warsztaty poprzedzi prezentacja akwareli artystki Kariny
Jaźwińskiej. Zainteresowani będą mogli dowiedzieć się, jak wygląda
warsztat akwarelisty oraz spróbować swych sił pod okiem artystów
malarzy. Tematem będzie pejzaż Jeziora Wilanowskiego.
Organizatorzy zapewniają darmowe materiały malarskie firmy Savel.
Wszystkie prace zostaną udokumentowane i pojawią się na
wortalu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz na
Facebooku. Najlepsza praca zostanie nagrodzona niespodzianką.
Kuratorem i prowadzącym jest artysta malarz Andrzej S. Grabowski.
Bilety na „Radość tworzenia” w cenie 10 zł do nabycia w kasie lub
online.
Kontakt: Andrzej S. Grabowski, artysta malarz
Dział Edukacji Muzealnej
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
agrabowski@muzeum-wilanow.pl
tel.: 531 544 899
Mirosław Miroński

Młode pokolenie porywa tłumy
– czyli Akcja Pojemnik
Autorka książki “Kraina
smaku w pojemniku” Aleksandra Kobylańska wymyśliła pewien projekt, który
starannie realizuje. W toruńskim wydawnictwie
Adama Marszałka w dniu
28 sierpnia 2017 roku ukazała się książka młodej,
ambitnej uczennicy jednego z warszawskich techników gastronomicznych.
Książka ma na celu pokazanie nam, zapracowanym, zabieganym ludziom – jak łatwo można zadbać o siebie i swoje żywienie. Aleksandra promuje swoją
Akcję Pojemnik na stronie “kraina smaku” na Facebooku, zachęca do przygotowania sobie
lunchu bądź drugiego śniadania
dzień wcześniej i zabrania go ze
sobą do pracy w pojemniku. Na
swojej facebookowej stronie dodaje wciąż nowe przepisy, dzięki czemu możemy wybrać sobie to, co najbardziej nas interesuje. Jest to idealne rozwiązanie
dla osób, które często zapominają jeść i w konsekwencji zajadają się pizzą i innymi fast foodami. Kobylańska przekonuje,
że jes to to strata pieniędzy i pogorszenie się kondycji i zdrowia.
Oczywiście, ta autorka młodego pokolenia ma rację.
Warto też zaznaczyć, że Aleksandra ma tylko 18 lat i szeroki
światopogląd, w zeszłym roku
wymyśliła jak nakłonić ludzi do
zdrowego trybu życia i od zeszłych wakacji realizuję swoje
plany. Książka “Kraina smaku w
pojemniku” na pewno jest warta uwagi, znajdziemy tam ponad 100 różnych przepisów oraz
dodatek w postaci kilku przepisów na słodkości, które możemy
zabrać ze sobą wszędzie. Na
wstępie jej dzieła jest wyliczenie
kilku smacznych i wartościowych przypraw oraz ich krótki
opis. Książka robi ogromne wrażenie, co łatwo można zauważyć po recenzjach.
Na przykład recenzja Jarosława Dumanowskiego, profesora

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, chwyta za serce, recenzent zaprasza nas do
udziału w tej wyprawie, którą
jest kraina smaku. Aleksandra
Waligórska, szefowa kuchni restauracji Zajazd Staropolski w
Toruniu, również przedstawia
swoje zdanie i uznania dla warszawskiej autorki. Należy podkreślić, że bardzo ważne jest to,
iż młode pokolenie już zaczyna działać. Autorka postawiła
wszystko na jedną kartę, aby
podzielić się z nami swoją pasją,
jaką jest miłość do gotowania.
Podkreśla, że ważne jest regularne spożywanie posiłków,
szczególnie tych, które sami sobie przygotujemy, a które są bogate w witaminy i składniki odżywcze. Aleksandra sama wymyśla wszystkie potrawy i jak
podkreśla, nigdy nie używa
przepisów, chyba że do słodkich
wypieków. W jej książce są łatwe, szybkie do przygotowania
i wartościowe dania, które można zjeść zarówno na ciepło jak i
na zimno, a w każdej wersji są
przepyszne. Zachęcam do zaopatrzenia się w książkę “Kraina
smaku w pojemniku” Aleksandry Kobylańskiej oraz dołączenia do jej wydarzenia na Facebooku Akcja Pojemnik na stronie “kraina smaku” naprawdę
warto!
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Mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa

Finał ważnych
inwestycji coraz bliżej
PASSA: Trwają pierwsze prace związane z budową tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy, a
na jakim etapie są przygotowania do budowy parku z promenadą i urządzeniami sportowymi nad tunelem?
ROBERT KEMPA: Wedle naszych wyliczeń koszt realizacji projektu opracowanego przez zespół pod
kierownictwem Katarzyny Łowickiej w pracowni Proinwestycja to będzie 51 mln złotych. W latach
2018-2019 chcemy przygotować projekt budowlany i do końca 2019 uzyskać pozwolenie na budowę.
Jak wiadomo, sama budowa tunelu ma być zakończona w 2020, ale zawsze trzeba się liczyć z opóźnieniami, dlatego pilnujemy, żeby odpowiednie zezwolenia nie zostały wydane zbyt wcześnie, bo ich
ważność wynosi tylko trzy lata i w razie czego trzeba byłoby ponownie się o nie starać. I na przykład
w związku z koniecznymi zmianami koncepcji ursynowskiego Domu Kultury trzeba było wydać dodatkowo na aktualizację zezwoleń pół miliona złotych. Takich kosztów w związku z budową parku
nad tunelem lepiej więc z góry uniknąć.
Obecnie zgłosiliśmy do budżetu miasta zapotrzebowanie na pierwsze 10 mln złotych potrzebnych
na parkową inwestycję, przy czym należy pamiętać, że jej realizowaniem nie będzie się zajmować dzielnica, tylko Zarząd Zieleni Miasta. Wspomniana kwota 10 mln złotych jest wprawdzie wpisana w budżecie na lata 2023-2024, ale jest to jedynie zabieg finansowy i nie będzie problemu z jej przesunięciem na wcześniejszy termin. Dlatego odpowiednią umowę z Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Au- W poniedziałek, 4 września uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. W uroczystych
tostrad chcemy podpisać możliwie jak najszybciej – mam nadzieję, że najpóźniej wiosną 2018 roku. inauguracjach, które miały miejsce w poszczególnych placówkach uczestniczyli
przedstawiciele władz Dzielnicy Ursynów.
W tym roku uczniowie wyjątkowo nie poszli do szkoły 1 września. To nie jedyna zmiana,
spowodowana decyzjami, które podjęło Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zgodnie z reformą
edukacji dotychczasowy system, który składał się z: 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum,
3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej szkoły zawodowej i szkół
policealnych, będzie stopniowo przekształcany. Docelowo będzie on obejmować: 8-letnią szkołę
podstawową, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową I stopnia, 2-letnią szkołę
branżową II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy i szkołę policealną.
Po raz pierwszy w ławkach szkolnych ursynowskich szkół prowadzonych przez Dzielnicę zasiądzie
ponad 1500 uczniów, z czego w klasach pierwszych szesnastu szkół podstawowych aż 1225 dzieci,
natomiast do trzech ursynowskich liceów ogólnokształcących wstąpiło 275 absolwentów gimnazjów.
Jednocześnie po raz pierwszy od 1998 roku edukację w siódmej klasie szkoły podstawowej rozpocznie
ponad 1400 uczniów.
Łącznie w roku szkolnym 2017/2018 system ursynowskiej oświaty zapewni edukację ponad 17
tysiącom dzieci i młodzieży. Opieką przedszkolną zostanie objęta grupa 4752 dzieci, w tym 502
przedszkolaków będzie realizowało edukację w 22 oddziałach przedszkolnych, funkcjonujących w
szkołach podstawowych. Liczba oddziałów w przedszkolach w porównaniu do roku ubiegłego wzrosła
o 20, tym samym opiekę przedszkolną uzyskało pół tysiąca dzieci więcej niż w roku szkolnym 2016/2017.
Zarząd Dzielnicy, dbając o zróżnicowane potrzeby dzieci i młodzieży, tworzy obok oddziałów
ogólnodostępnych, również oddziały specjalistyczne (sportowe, dwujęzyczne, integracyjne i specjalne).

Wystartował nowy rok szkolny

Ile kosztuje wyprawka szkolna?
Domyślam się, że wobec koncepcji parku budująca tunel firma Astaldi nie będzie już zobowiązana do odtworzenia tego, co rozkopała w związku z budową...
Otóż to. W zamian chcielibyśmy, aby Astaldi wykonało pierwsze elementy przyszłego parku – na
przykład nasypy ziemne czy ciągi komunikacyjne. Wartość tych prac szacujemy na ok. 4 mln złotych.
Tunel obwodnicy i jego nadbudowa to osobny temat, mówi się jednak, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na Ursynowie jakoś się opóźniają...
Jest wprost przeciwnie, bo właśnie wykładany jest plan dotyczący Północnych Stokłosów. Przyspieszenia wymaga tylko procedowanie związane z drugą nitką ulicy Płaskowickiej.
A jak się toczą prace wokół dwupasmowego połączenia Ursynowa z Wilanowem ulicami Rosnowskiego/Korbońskiego?
Jest szansa, że Falbruk zakończy prace po stronie ursynowskiej we wrześniu i w październiku to
połączenie może zostać uruchomione, ale przy założeniu, że skrzyżowanie Relaksowa/Wąwozowa
nie będzie jeszcze przebudowane. Kilka dni temu otworzyliśmy koperty oferentów gotowych do wykonania tej inwestycji i okazało się, że zgłosił się tylko Falbruk, który wycenia swoje prace o 550 tys.
złotych drożej niż to przewidywaliśmy. Jesteśmy jednak gotowi zaakceptować jego wycenę, bo zależy nam na jak najszybszym ukończeniu całego przejazdu z Ursynowa do Wilanowa, który odciąży wreszcie używany dotychczas przesmyk Rzekotki, Podgrzybków, Gąsek. Cała inwestycja, łącznie z przebudową Relaksowej, powinna zakończyć się w grudniu. Natomiast drugi etap prac, obejmujący swoim
zakresem ulicę Rosoła pomiędzy Wąwozową a Jeżewskiego, chcemy zrealizować wiosną 2018 roku.
Na koniec więc zapytam: a co z drugim przejazdem z Ursynowa do Wilanowa ulicą Ciszewskiego?
Mogę w tej chwili powiedzieć bez podawania szczegółów, że nastąpił istotny przełom. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej realizacja tej inwestycji będzie mogła nareszcie ruszyć pełną parą, co z pewnością ucieszy mieszkańców obu dzielnic.
R o z m a w i a ł M AC I E J P E T R U C Z E N KO

Jak wynika z badania
CBOS „Wydatki rodziców
na edukację dzieci w roku
szkolnym 2016/2017”, w
ubiegłym roku na przygotowanie wyprawki rodzice
musieli wydać średnio
903 zł.
Przeciętne wydatki w przeliczeniu na jedno dziecko wyniosły
588 zł. I chociaż, w porównaniu
do roku 2015 koszty zmniejszyły się o ok 15%, dla wielu rodzin
tak duży jednorazowy wydatek
nadal może stanowić wyzwanie.
Tradycyjnie już, wraz z nowym rokiem szkolnym, rodzice
muszą zaopatrzyć dzieci w podręczniki, przybory szkolne oraz
mundurki. Natomiast, coraz
większy udział w kosztach stanowią dodatkowe płatne zajęcia
edukacyjne lub ogólnorozwojowe – aż 61% badanych posyła
na nie albo zamierza posłać swoje dzieci. Co ciekawe, w roku
szkolnym 2016/2017 zajęcia
sportowe po raz pierwszy stały
się najpopularniejszymi dodatkowymi płatnymi zajęciami, na
których opłacanie zdecydowało
się 39% rodziców uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych. Jak
sobie poradzić z wrześniowym
wyzwaniem finansowym?

Szukajmy oszczędności
Aby obniżyć łączny koszt pakietu książek i przyborów szkolnych, należy skorzystać z kilku
sprawdzonych sposobów. Po
pierwsze warto zastanowić się
nad zakupem podręczników używanych, oferowanych np. na
szkolnych kiermaszach lub indywidualnie przez rodziców starszych roczników. Po drugie
sprawdźmy możliwość nawiązania współpracy z innymi rodzicami – przy większych zamówieniach realizowanych w hurtowniach istnieje możliwość uzyskania atrakcyjnych rabatów. I co najważniejsze – unikajmy kupowania
przyborów szkolnych w popular-

nych sklepach z zabawkami czy
materiałami papierniczymi – niestety w szczycie sezonu mogą
znacznie zawyżać ceny.
Rządowy program „Wyprawka szkolna” już drugi rok funkcjonował będzie w znacznie ograniczonej formule. O dofinansowanie zakupu podręczników do
kształcenia ogólnego, a także
materiałów edukacyjnych, mogą ubiegać się jedynie rodzice
oraz opiekunowie uczniów niepełnosprawnych posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w poprzednich
latach program przewidywał
wsparcie również dla rodzin
mniej zamożnych, dotkniętych
problemami ekonomicznymi i
społecznymi). Wnioski należy
składać do dyrektora szkoły, do
której będzie uczęszczał uczeń, a
termin ich składania ustala indywidualnie wójt, burmistrz lub
prezydent miasta właściwy ze
względu na siedzibę szkoły.

Dodatkowe finanse
Co jednak, jeśli z różnych powodów, np. nieplanowanych wakacyjnych wydatków, nasz sierpniowy budżet nie będzie w stanie
udźwignąć dodatkowych prawie
600 zł na wyprawkę szkolną?
Wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z produktów oferujących dodatkowe
środki finansowe bez odsetek,

jeśli tylko zadłużenie zwrócimy
w określonym terminie. – Wybierając kartę kredytową możemy odroczyć płatność za szkolne
zakupy, nie ponosząc przy tym
kosztów odsetek, jeśli całość zadłużenia przeznaczonego na sfinansowanie wyprawki szkolnej
spłacimy w tzw. okresie bezodsetkowym. Przykładowo, jeśli
wydatki te poniesiemy 20-31
sierpnia, a koniec okresu rozliczeniowego naszej karty ustawiony jest np. na 10 września,
to zadłużenie będziemy musieli
spłacić dopiero z początkiem
października (w zależności od
długości okresu bezodsetkowego
dla naszej karty). Co ważne, przy
większych wydatkach (już powyżej 300 zł) wiele banków
umożliwia też rozłożenie płatności kartą kredytową na raty –
podkreśla Agnieszka Czerniawska, ekspert eurobanku ds. kart
płatniczych.

Odkładajmy na przyszły rok
Pamiętajmy również o przyszłej wyprawce szkolnej. Aby za
rok móc ją swobodnie sfinansować z własnych środków, rozpocznijmy oszczędzanie już dziś.
Odkładając miesięcznie zaledwie 50 zł, w ciągu dwunastu
miesięcy uzbieramy kwotę potrzebną na zakup niezbędnej
szkolnej wyprawki.
Danuta Cabaj
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Pamięć o poległych
w II Wojnie Światowej
Pierwszego września w Pyrach odbyła się uroczystość upamiętniająca poległych w
II Wojnie Światowej. Po mszy w kościele św. Ap. Piotra i Pawła nastąpił przemarsz
do kwater poległych żołnierzy znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy ul.
Łagiewnickiej.
Tam przy pamiątkowym głazie w podniosłej atmosferze złożono kwiaty i zapalono znicze.
Obecni byli Janusz Maksymowicz – prezes Zarządu Ursynowskiego Oddziału Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz delegacja z Centrum Operacji Powietrznych z pułkownikiem Sławomirem Ostrowskim. Władze Dzielnicy reprezentowali: Teresa Jurczyńska–Owczarek – przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów, radni Tomasz Sieradz, Leszek Lenarczyk i Paweł Lenarczyk oraz zastępca burmistrza Łukasz Ciołko. W uroczystości wzięły udział delegacje i poczty sztandarowe z ursynowskich szkół: podstawowych nr 96, 100, 303,
330, 336, 340, gimnazjum nr 95 oraz LXX Liceum Ogólnokształcącego, harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Biorący udział w uroczystości wysłuchali programu artystycznego w wykonaniu: Stanisława Biczysko (śpiew, recytacje), Jolanty Fijałkowskiej-Pilarczyk – recytacje, Michała Szymkiewicza – akordeon, Michała Batora – werbel.

Zastępca burmistrza Ursynowa Piotr Zalewski

Wnioski o 500+
można nadal składać
Ursynów pomaga po raz kolejny

Zakończyła się zbiórka środków higienicznych i czystości dla Fundacji Hospicjum
Onkologiczne św. Krzysztofa, które mieści się na Ursynowie.
Mieszkańcy Ursynowa przez ostatnie tygodnie mogli zostawiać dary w specjalnie przygotowanym koszu, który znajdował się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy informacji głównej. Ale to nie jedyna zbiórka dla potrzebujących. W ubiegłym tygodniu – w czwartek (30 sierpnia) w ursynowskim Ratuszem zbiórkę zorganizowali harcerze. Zebrane przez nich dary trafią do potrzebujących z powiatu chojnickiego.
– Jako dzielnica pomagamy, ale też stwarzamy przestrzeń dla organizacji, które angażują się i poświęcają czas aby pomagać potrzebującym. Fundacja Hospicjum Onkologiczne otrzymała od mieszkańców Ursynowa ogromną ilość tak potrzebnych darów, które przez kilka ostatnich tygodni były zbierane w Wydziale Obsługi Mieszkańców. W ubiegłym tygodniu pod urzędem swoją zbiórkę na rzecz
poszkodowanych w powiecie chojnickim prowadzili harcerze ze szczepu 234 WDHiZ. Jestem dumny z mieszkańców Ursynowa, ponieważ wynik obu tych zbiórek to świadectwo zaangażowania i wrażliwości na potrzeby innych” – informuje zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

Pstryk! Zgłoś swoje zdjęcie
na konkurs fotograficzny
Przypominamy, że z okazji 40–lecia Ursynowa Urząd Dzielnicy Ursynów organizuje konkurs, którego motywem przewodnim jest „Ursynów w obiektywie mieszkańców”. Tematem prac może
być przyroda, architektura i ludzie, czyli niezwykłe miejsca, różnorodność architektury i krajobrazu dzielnicy Ursynów. Zdjęcia będzie oceniać komisja konkursowa, która uwzględni: pomysłowość,
jakość techniczną, kompozycję oraz zgodność z hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu.
Komisja przyzna I, II i III nagrodę w trzech kategoriach (przyroda, architektura oraz ludzie).Wybrane przez komisję zdjęcia poddane zostaną również pod głosowanie mieszkańców na portalu społecznościowym Facebook. Autorzy otrzymają kolejno według liczby głosów I, II oraz III „Nagrodę
internautów w „Konkursie Fotograficznym”.
– Ostatnie tygodnie ładnej pogody to szansa dla wszystkich, aby wykonać zdjęcia i zgłosić je do
naszego konkursu. Przypominam, że jest to wyjątkowy konkurs, który organizujemy w nawiązaniu do 40-lecia Ursynowa – to szansa dla pasjonatów fotografii, aby ich prace stały się częścią sięgającej czterech dekad historii. Na zgłoszenia czekamy tylko do 30 października – informuje zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

PASSA: Na jakie inicjatywy Dzielnicy w obszarze spraw społecznych, realizowane obecnie,
zwróciłby Pan szczególną uwagę?
PIOTR ZALEWSKI: Po wakacjach wznawia swoje działania wiele projektów zawieszonych na czas
letniego wypoczynku. Uruchomionych zostanie
też kilka całkiem nowych inicjatyw. Przede wszystkim wznowione zostaną znane i cenione przez
mieszkańców projekty adresowane do ursynowskich seniorów: zajęcia komputerowe, zajęcia języka angielskiego, warsztaty integracyjne, warsztaty i wykłady na temat zdrowego stylu życia i
wiele innych. Kontynuowane będą również działania w ramach projektów adresowanych do rodzin, takich jak ,,Przestrzeń dla rodziny” czy projekt, który dopiero startuje, tj. ,,Akademia Rodzica na Ursynowie”. Ważnym wydarzeniem będzie
także oficjalne otwarcie pierwszego na Ursynowie
Miejsca Aktywności Lokalnej, mieszczącego się
przy ul. Kłobuckiej 14, które odbędzie się 7 września. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego
warto wspomnieć także o programach profilaktycznych z obszaru uzależnień i przemocy, które
będą realizowane w szkołach. Zresztą, wiedza na
temat zagrożeń płynących z uzależnień i innych zachowań ryzykownych jest przekazywana najmłodszym mieszkańcom Ursynowa już od przedszkola, za sprawą programu ,,Bezpieczny Przedszkolak”, obejmującego wszystkie ursynowskie przedszkola publiczne. O tych i innych wydarzeniach będziemy szczegółowo informować na stronie internetowej Dzielnicy oraz w lokalnych mediach.
Wspomniał Pan o warsztatach z zakresu zdrowego stylu życia. Czy mógłby Pan przybliżyć, co
dokładnie planuje Dzielnica w tym obszarze?
Pomimo ograniczonych kompetencji w tym zakresie, wynikających z podziału zadań pomiędzy
dzielnice a Biura Urzędu Miasta, władze Ursynowa dostrzegają konieczność edukowania mieszkańców w obszarze zdrowego stylu życia, a więc
przekazywania informacji na temat odpowiedniego żywienia, adekwatnego do wieku, kondycji
i trybu życia, kształtowania aktywnych postaw
związanych z rekreacją itd. Zajęcia – zarówno
teoretyczne, jak i praktyczne – organizuje z powodzeniem Kluboteka Dojrzałego Człowieka, czy
Fundacja Indigeo. W pierwszym półroczu dużym
zainteresowaniem cieszyły się też wykłady w ramach ,,Ursynowskiej Akademii Zdrowego Stylu
Życia”, czyli wspólnego przedsięwzięcia Dzielnicy i SGGW. We wrześniu i październiku w ursynowskim ratuszu odbędą się z kolei otwarte wykłady w ramach ,,Warszawskich Dni Zdrowia” organizowanych we współpracy z Biurem Polityki
Zdrowotnej. Wykłady wrześniowe dotyczyć będą problematyki szczepień, w tym w szczególności szczepień przeciwko grypie. Pierwszy z nich,
zaplanowany na 16 września, wygłosi autorytet w
tej dziedzinie – prof. dr hab. Lidia Brydak z Krajowego Ośrodka ds. Grypy. Wykłady październikowe będą dotyczyć prawidłowego żywienia osób
starszych a także diety rekomendowanej dla dzieci i młodzieży. Do udziału w tych wydarzeniach już
dziś serdecznie zapraszam.
Do końca roku pozostały 4 miesiące. Czy Dzielnica ma już plany na kolejny rok?
Oczywiście. Już dziś mogę zaprosić organizacje
pozarządowe do udziału w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie
profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizacji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, działań na

rzecz seniorów czy osób niepełnosprawnych. Konkursy zostaną ogłoszone pod koniec listopada i będą miały na celu wyłonienie realizatorów działań w całym 2018 roku. Już dziś trwają prace nad
opracowaniem takiej tematyki proponowanych
działań, która w jak najszerszym zakresie spełni
oczekiwania mieszkańców. Jeszcze przed ogłoszeniem konkursów Dzielnica planuje także przeprowadzenie diagnozy dotyczącej skali i charakterystyki zjawiska przemocy w rodzinie. Chcemy
upewnić się, że dotychczasowe działania w tym zakresie są skuteczne, a tam gdzie wymagają modyfikacji, zamierzamy uzyskać rzetelne, poparte badaniami wskazówki co do kierunków działania.
W czasie wakacji informowaliśmy mieszkańców, że można już składać wnioski o świadczenie
wychowawcze, tzw. 500+. Jak wygląda realizacja tego zadania na Ursynowie?
Przebiega bez większych problemów, choć skalę zadania i związane z nim obciążenie urzędników i Urzędu trudno tak naprawdę porównać z innymi zadaniami. Dość powiedzieć, że do końca
sierpnia mieszkańcy Ursynowa złożyli 8233 wnioski o przyznanie tego świadczenia. Oznacza to, że
urzędnicy realizujący to zadanie muszą do końca
października br. wydać co najmniej tyle decyzji administracyjnych i wypłacić świadczenie na podstawie decyzji przyznających. Często, zwłaszcza w
przypadku decyzji dotyczących świadczenia na
pierwsze dziecko, uwzględniających kryterium
dochodowe, przygotowanie i wydanie decyzji w
sprawie nie jest rzeczą prostą, np. ze względu na
okoliczności wpływające na prawo do świadczenia, o których wnioskodawcy posiadający takie
prawo także w kończącym się okresie zasiłkowym
2016/2017 nie informowali urzędników prowadzących ich sprawę. Procesu przyjmowania i weryfikacji wniosków nie ułatwiają także zdarzające się problemy z funkcjonowaniem ministerialnych systemów teleinformatycznych do obsługi
świadczeń. Jak jednak wspomniałem na wstępie,
są to przeszkody, z którymi ursynowscy urzędnicy są w stanie sobie poradzić. Do końca sierpnia,
pomimo znacznej koncentracji działań na przyjęciu wniosków, wydanych zostało już blisko 1000
decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego
na nowy okres zasiłkowy.
Co z osobami, które nie złożyły wniosku w
sierpniu?
Mieszkańcy składający wnioski we wrześniu
otrzymają decyzję i wypłatę świadczenia z wyrównaniem za październik najpóźniej do końca listopada, zaś mieszkańcy, którzy złożą wnioski do
końca października, na decyzję i wypłatę świadczenia, także z wyrównaniem za październik, poczekają nie dłużej niż do końca roku. Czasu na złożenie wniosku – bez ryzyka utraty świadczenia
choćby za jeden miesiąc – jest więc jeszcze całkiem
sporo. Wnioski składane po 31 października będą
rozpatrzone najpóźniej do końca stycznia, zaś
świadczenie przysługiwać będzie za okres od miesiąca złożenia wniosku. Warto zaznaczyć, że powyższe terminy liczone są od dnia złożenia kompletnego, prawidłowo złożonego wniosku, o czym
warto pamiętać w przypadku otrzymywanych
wezwań do uzupełnienia wniosku. Warto także
dodać, że od 1 sierpnia mieszkańcy mogą również
składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w
nowych okresach zasiłkowych.
Dziękuję za te ważne wyjaśnienia.
R o z m a w i a ł R A FA Ł KO S
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Rozmowa z zastępcą burmistrza Ursynowa Łukaszem Ciołko

Edyta Geppert rozpocznie nowy Rok Kulturalny
takl w Domu Sztuki „Was na to zdieś priwiezli, sztob wy podochli...” na podstawie wierszy Mariana Jonkajtysa. Spektakl celowo zaplanowaliśmy na dzień 17
września, gdyż dotyczy skutków wtargnięcia do Polski armii sowieckiej w
1939 roku, a więc w tym dniu przypadnie 78. rocznica tego tragicznego wydarzenia.

Edyta Geppert i Łukasz Ciołko

PASSA: Rozpoczynamy nowy sezon
kulturalny. Czym w tym roku zaskoczy
nas urząd dzielnicy ?
ŁUKASZ CIOŁKO: Przygotowaliśmy
repertuar na bardzo wysokim poziomie, ale trudno mówić o zaskoczeniu,
ponieważ staramy się, aby nasze propozycje zawsze były wartościowe, a jednocześnie, by trafiały w gusta mieszkańców. Premierowe koncerty, seanse filmowe, spotkania autorskie, czyli pierwsze w tym sezonie wydarzenia kulturalne w spółdzielczych domach kultury,
w Bibliotece Publicznej im. Juliana Ursyna Niemcewicza oraz w Multikinie z

pewnością pozwolą zobrazować czego
odbiorcy kultury mogą się spodziewać.
A więc będą zarówno znane nazwiska
jak i akcenty lokalne nawiązujące do
jubileuszu 40-lecia Ursynowa, który
nieustanie świętujemy. Niekwestionowaną gwiazdą inauguracji będzie znakomita piosenkarka Edyta Geppert, która zabierze nas w podróż szlakiem swoich największych przebojów. Na swoje
koncerty zaproszą także twórcy, którzy
mieszkają i tworzą na Ursynowie, a
wśród nich członkowie zespołu Oldbreakout czy siostry Adrianna i Joanna
Biedrzyńskie. Utwory ursynowskiego

kompozytora Sławomira Czarneckiego w wykonaniu Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej zabrzmią już w najbliższą niedzielę o godz. 16.30 w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego. O
serialu nieodłącznie kojarzącym się z
Ursynowem, czyli „Alternatywy 4” opowie Janusz Płoński, współautor kultowej produkcji. Ponadto zaprosimy na
projekcje filmowe baletu „Jezioro Łabędzie” oraz opery „Nabucco”, a także
na wyjątkową filmową wędrówkę po
malarstwie Leonarda da Vinci. Warto
mieć także na uwadze wystawę Aliny
Bloch w DK Stokłosy, jak również spek-

To propozycje na tydzień inaugurujący Rok Kulturalny 2017/2018 na Ursynowie. A jakie plany na kolejne miesiące ?
Tradycyjne w październiku zaprosimy na tydzień z kulturą wybranego
kraju. Po Włoszech i Hiszpanii przyszła kolej na Francję, tak zdecydowali mieszkańcy w ankiecie, którą przeprowadziliśmy jeszcze wiosną. Zatem
będzie francuska piosenka i kino, a
także literatura i kuchnia. Natomiast w
listopadzie zorganizujemy już po raz
trzeci Tydzień Seniora, czyli cykl dedykowany najdojrzalszym mieszkańcom
Ursynowa. Na początku grudnia przygotujemy propozycję dla młodszej widowni, czyli Ursynów Hip-Hop Fest, a
w okolicy świąt Bożego Narodzenia
rodzinne koncerty kolędowe. W międzyczasie kontynuujemy popularne
cykle w spółdzielczych domach kultury. Ale także zajęcia edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Nie zabraknie wykładów Wolnego Uniwersytetu Ursynowa, czyli popularnonaukowych spotkań z varsavianistyką
oraz geografią świata. Wszystkie nasze
propozycje, pełny repertuar spotkań,
koncertów, spektakli czy wystaw można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.ursynow.pl oraz w papierowym Ursynowskim Informatorze
Kulturalnym, którego wrześniowa edycja będzie dostępna w ratuszu i we

wszystkich placówkach kulturalnych
już od piątku.
Wobec tak bogatego repertuaru jesiennego po prostu nie szkoda mijającego lata…
Tegoroczne lato było wyjątkowo kapryśne. I właśnie z tego względu liczymy na to, że wrzesień będzie jednak
pogodny. Na prośbę naszych mieszkańców, bardzo licznie uczestniczących
w plenerowych potańcówkach, organizujemy jeszcze dwie dodatkowe taneczne imprezy. Oprócz planowej w
najbliższą sobotę potańcówki przy nowo wybudowanym Ośrodku Kultury
przy ul.Kajakowej 24b w kolejne soboty odbędą się imprezy przy fontannie w
Parku Jana Pawła II oraz nad jeziorem
Zgorzała.
A tymczasem przed nami weekend
pełen atrakcji...
To prawda, oprócz wspomnianych
wydarzeń kulturalnych w niedzielę odbędzie się doroczny piknik miłośników
zwierząt, czyli „Ursynów dobry dla zwierząt”, który ze względu na budowę Centrum Kultury przy ratuszu po raz pierwszy znajdzie miejsce na Olkówku, na terenie zieleni przy Parku Jurajskim. Także w niedzielę polecam „Wielką Ursynowską”, czyli bieg na 5 km po służewieckim torze wyścigów konnych. Natomiast w sobotę zapraszam w imieniu ursynowskich fundacji i stowarzyszeń na II
Festiwal Wolontariatu. Podczas imprezy,
która odbędzie w szkole przy ul. Koncertowej 4, będzie można zapoznać się
działalnością organizacji pozarządowych. Warto spędzić aktywnie zarówno najbliższy weekend jak i nadchodzącą jesień, a okazji do tego z pewnością nie
zabraknie. Serdecznie zapraszam!
R o z m a w i a ł R A FA Ł KO S

Czy Hanna Gronkiewicz-Waltz wyrzuci Anitę Włodarczyk z Wawelskiej?

Klub Skra ma paść do końca września...

Wraz z Krzysztofem Kaliszewskim broni Skry Teresa
Sukniewicz-K
Kleiber
Najlepsza sportsmenka Polski, mistrzyni
olimpijska i rekordzistka świata w rzucie
młotem Anita Włodarczyk może stracić stracić za kilka tygodni klubowy grunt pod nogami, choć miasto pod wodzą pani prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz obiecuje, że w dalszej perspektywie wybuduje nowoczesny stadion lekkoatletyczny nie tylko dla potrzeb
samej Anity.
Dramat działającego od 96 lat Robotniczego Klubu
Sportowego Skra ma jakby symboliczny wymiar, jeśli
się weźmie pod uwagę totalny upadek sportu wyczynowego w stolicy, gdzie już tylko piłkarze Legii nie mogą
narzekać na warunki do rywalizacji na międzynarodowym poziomie, a siatkarze AZS Politechnika (obecnie
ze wstępnym członem nazwy Onico) jedynie dzięki
uporowi niezmordowanej Jolanty Doleckiej nie dali
się wypchnąć z ekstraklasy (PlusLigi). Jedną z najbardziej zaniedbanych przez władze miasta dyscyplin jest
dziś królowa sportu – lekkoatletyka, której spośród 13
stadionów w obrębie dawnej Wielkiej Warszawy pozostały dwa w stanie odpowiednio zadbanym (obiekty
AWF i Orła) i mająca tylko nową bieżnią tartanową
ruina Skry.
Akurat przy Wawelskiej położono w 1969 pierwszy
tartan w krajach socjalistycznych i Skra stała się Mekką polskiej lekkoatletyki. Rozgrywane tam w znakomitej obsadzie zawody międzynarodowe (memoriały Ja-

nusza Kusocińskiego i Jerzego Michałowicza, puchary
Europy, mecze międzypaństwowe) były wizytówką
areny, na której w letnim sezonie organizowane były
dzień w dzień imprezy dla młodzieży, a w skali całego
roku trenowała kadra narodowa, mająca do dyspozycji klubowy hotel i boczne boisko treningowe.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku lekkoatleci Skry, którzy przejęli stadion od
żużlowców, stanowili bodaj najliczniejszą sekcję klubową w kraju, a mistrz olimpijski w skoku o tyczce Tadeusz Ślusarski był tej sekcji najlepszą wizytówką. Na
trybunach przy Wawelskiej zasiadały tysiące widzów,
żeby oklaskiwać występy najlepszej lekkoatletki świata Ireny Szewińskiej, rekordzistek globu w biegach
płotkarskich – Teresy Sukniewicz, Teresy Nowak, Grażyny Rabsztyn, Zofii Bielczyk, Krystyny Hryniewickiej-Kacperczyk, przeszkodowca Bronisława Malinowskiego, kolejnego wspaniałego tyczkarza Władysława Kozakiewicza, rekordzisty skoku wzwyż Jacka Wszoły,
mistrza świata w trójskoku Zdzisława Hoffmanna, a także najszybszych białych ludzi na świecie – Wiesława Maniaka i Mariana Woronina... Już wtedy jednak połowa
trybun na stadionie zaczynała się walić i obiekt wymagał generalnego remontu, którego jakoś się nie doczekał do... dzisiaj, gdy przy Wawelskiej uwiła sobie gniazdko Anita Włodarczyk.
Z braku funduszy sekcja lekkoatletyczna Skry, do
której w nowych czasach należały takie sławy jak skoczek wzwyż Artur Partyka i młociarka Kamila Skolimowska, mocno podupadła i tylko dawny młociarz, a
teraz trener Anity – Krzysztof Kaliszewski – utrzymywał
ją najwyższym wysiłkiem w stanie aktywności zostawszy prezesem Skry. Klub utrzymywał przez pewien
czas rozgłos za sprawą znakomitych siatkarek (Małgorzata Glinka, Katarzyna Skowrońska, Sylwia Pycia,
Mariola Zenik...), gdy jako trener zatrudniony był sam
Hubert Wagner. Niestety, Skra została doprowadzona
do stanu zadłużenia, z którego Kaliszewski starał się ją
wyprowadzić z pomocą biznesowego partnera z Irlandii (Global Partners), mając jasną wizję wybudowania
nowego stadionu całkowicie na koszt sponsora. Miasto
nie zaakceptowało jednak Irlandczyków, uważając, że
za bardzo sobie poszaleją z deweloperką, nie zważając
na to, że na poczet długów Skry wpłacili bodaj blisko
30 mln złotych. Równocześnie miejsce skarbnicy traktowali biedujący klub niczym dojną krowę, wciąż pogłębiając zadłużenie, które – jak informuje prezes Kaliszewski – sięga obecnie 5-6 mln złotych, a jeśli będą doliczone odsetki, kwota ta może podskoczyć nawet do 30
milionów.
W czasie, gdy nikt jeszcze nie przewidywał upadku
Skry, niemal wszystkie jej obiekty sportowe, a przede

wszystkim baseny, poszły w ruinę. Mało kto podniecał się sukcesami rugbistów i baseballistów, więc przy
Wawelskiej robiło się coraz puściej i tylko przeprowadzka Anity Włodarczyk do Warszawy podratowała prestiż klubu.
W nieustannych sporach Kaliszewskiego z miastem
robiło ono co mogło, żeby podciąć mu skrzydła – najpierw poprzez uniemożliwienie stawiania reklam, z
których klub miałby pieniądze na płacenie czynszu,
podatków i na inwestycje, potem – poprzez włączenie
zrujnowanego i staromodnego stadionu do rejestru...
zabytków. W efekcie spór zaczął toczyć się przed sądem
i nawet w pierwszej instancji klub był górą, potem jednak sprawa doszła aż do Sądu Najwyższego, który w roku 2015 przyznał rację miastu, wytykającemu Skrze doprowadzenie 20 hektarów do stanu straszliwego zaniedbania i w związku z tym orzekł, iż nieprzedłużenie
użytkowania wieczystego przez ratusz jest krokiem
słusznym.
Mimo to władze miasta nie chciały doprowadzić do
skandalu, jakim byłoby wyeksmitowanie obieranej co roku najlepszą sportsmenką Warszawy (a w 2016 najlepszą sportsmenką Polski) Anity z klubowego terenu,
gdzie młociarka ma do dyspozycji dobrze wyposażone
boczne boisko. Aż wreszcie przyszedł kres i zażądano od
Kaliszewskiego, żeby Skra przestała już bezumownie korzystać z terenu przy Wawelskiej i żeby – co tu dużo mówić – najpóźniej do 30 września 2017 oddać klucze.
W zamian miasto obiecuje podpisanie co najmniej
trzyletniej umowy dzierżawy obiektów i zgodę na kontynuowanie działalności przez klub, gwarantując przeprowadzenie najpilniejszych remontów w przyszłym roku, a później wybudowanie kompleksu obiektów sportowych, w tym nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego „drugiej kategorii” nakładem 400 mln złotych. I
nawet został już przedstawiony wstępny projekt, zrobiony niefachowo, jakby na kolanie.
Poza wszystkim RKS Skra nie może być pewny swego losu z uwagi na zadłużenie, a wizja budowy stadionu jest odległa i nie wiadomo, czy proponujący to
obecnie urzędnicy miejscy zdołają się po wyborach samorządowych w 2018 utrzymać na posadach, więc
owe zapowiedzi traktuje się po trosze jako obiecywanie gruszek na wierzbie. Tymczasem warszawska młodzież, tak po prawdzie, nie bardzo ma gdzie trenować
lekkoatletykę. Czy w następstwie sporów na linii miasto – RKS Skra coś się zmieni na lepsze, nie wiadomo.
Na razie więc Krzysztof Kaliszewski założył nowy klub
– OKS Skra, wiążąc go poniekąd z dzielnicą Ochota. Czy
OKS zostanie tak samo dobity jak świetnie się kiedyś
rozwijający na Ursynowie UNTS. Czas pokaże.
M a c i e j P e t r u c z e n ko

Biegnijmy ku
czci Tomka
Hopfera!
Już niedługo, 16 września,
odbędzie się w Konstancinie-Jeziornie IV Bieg im. Tomasza
Hopfera. Tydzień przed 39. PZU
Maratonem Warszawskim ten
sympatyczny sprawdzian biegowy na leśnej trasie (nomen
omen – start i meta przy ulicy
Od Lasu) może być znakomitą
rozgrzewką. Bieg, organizowany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, zostanie rozegrany na dystansie 5 kilometrów.
Zapisy do biegu (dla osób od
16. roku życia) w dniu imprezy
w godz. 9.00 - 11.30 przy ul.
Od Lasu 23, a start biegu na
ścieżce zdrowia o godz. 12.00.
Koszt pakietu startowego (wraz
z posiłkiem regeneracyjnym)
wynosi 25 złotych (z opłaty
zwolniona jest młodzież szkół
gminnych).
Na najlepszych zawodników i
zawodniczki czekają atrakcyjne
nagrody i puchary.
Tomasz Hopfer (1935 - 1982)
był biegaczem Spójni Warszawa, specjalizującym się w biegach krótkich i średnich. W latach siedemdziesiątych zdobył
ogromną popularność jako
dziennikarz sportowy TVP, a
także jako prezenter niezapomnianego Studia-2. Był też
współinicjatorem Maratonu
Warszawskiego, rozgrywanego
od 1979 roku jako Maraton Pokoju. Znakomicie rozpropagował tę imprezę w telewizyjnej
audycji „Bieg po zdrowie”. Był w
Polsce ojcem chrzestnym mody
na bieganie.
Serdecznie więc polecam
udział we wrześniowym biegu, a chętni do kibicowania będą, jak sądzę, również mile widziani.
M a c i e j P e t r u c z e n ko
pr zyjaciel śp. Tomasza Hopfera
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15 lat Fundacji Pegasus!
Wydaje się, że dopiero co zaczynaliśmy. Skromne początki,
pierwsze uratowane życia. Dziś
dzięki fundacji i jej darczyńcom
żyje prawie 400 zwierząt, prowadzimy dwa duże ośrodki terapii koni i edukujemy młodzież. Oby następne lata były
jeszcze lepsze, a nasza praca
zmieniła świat kolejnych zwierzaków.
15 lecie Fundacji to czas, który wywołuje refleksje nad tym, czego udało się
dokonać dzięki naszej pracy. Przypomina o wszystkich ocalonych życiach,
pięknych chwilach i tych trudnych, a
ich niestety też nie zabrakło. Kiedy patrzymy wstecz, stojąc na łąkach w
ośrodkach fundacji, wśród uratowanych koni, utwierdzamy się w przekonaniu, że warto być z Pegasusem!

Dlaczego ratujemy konie

Konie są zwierzętami bardzo bliskimi człowiekowi. Od setek lat pomagały ludziom w pracach w polu, umożliwiły rozwój transportu. Niestety, ludzie zapominają, że to wysoko rozwinięte istoty, odczuwające ból, posiadające emocje i rozwiniętą strukturę społeczną. Ktoś musiał upomnieć się o
ich prawa, staliśmy się więc ich głosem. Chociaż konie są w centrum naszej działalności, to jednak nigdy nie
pozostajemy obojętni na cierpienie innych istot. Wśród uratowanych zwierzaków są psy, koty, osiołki. Interweniujemy w sprawach związanych z
każdym gatunkiem. Działamy również na rzecz ludzi. Dbamy o edukację,
w szczególności dzieci z rodzin defaworyzownych. Pomagamy dzieciakom
niepełnosprawnym. Staramy się łączyć ochronę zwierząt z edukacją,
Jak powstał Pegasus
uważamy, że tylko tak można zmienić
Fundacja PEGASUS została założo- świat.
na w 2002 roku przez Agatę GawrońMisja Pegasusa
ską, od wielu lat związaną z ochroną
Jesteśmy głosem tych, którzy sami
zwierząt. Szczególnie bliskie jej sercu
były konie. Wraz z rosnącą świado- nie mogą upomnieć się o swoje prawa.
mością dotyczącą targów, wykorzy- Chcemy zmienić świat. Nawet jeśli jest
stywania koni i ich tragicznego losu to tylko jego niewielki fragment, warwe włoskich rzeźniach – postanowiła to pokazywać, że zmiany są możliwe.
działać. Początkowo wykupiła kilka Każdy, kto odwiedzi jeden z naszych
zwierząt z transportów na własną rę- ośrodków, może poznać konie, docenić
kę. Rosła liczba zwierząt, które ocali- ich piękno, poznać ich uczucia. Dzięła, miała kolejne pomysły na działanie ki temu staje się wrażliwszy na ich los.
na ich rzecz, więc postanowiła sforma- Każde uratowane zwierzę to zmieniolizować swoją działalność zakładając ny los żyjącej istoty. Obserwujemy
ogromne zmiany we wrażliwości luFundację Pegasus.

dzi na los zwierząt, to zasługa eduka- wa, ale przede wszystkim pasja. Wszycji społecznej i promowania odpowied- scy wyżej wymienieni ludzie mogą dzianich postaw.
łać dzięki darczyńcom fundacji. To dzięwsparciu finansowemu i rzeczoweKto tworzy Fundację „Pegasus” ki
mu nasze zwierzaki mają dach nad głoFundację Pegasus tworzą wolonta- wą, pełny żłób, opiekę. To im zawdzięriusze i opiekunowie zwierząt. Zarząd czają swoje życie. Przez lata nasze dziaFundacji działa non-profit. Nasz fun- łania wsparły setki ludzi, niektórzy modator – Agata Gawrońska – na co dzień gą pomagać regularnie, inni pomagają
prowadzi własną firmę. Użyczyła ona od czasu do czasu. Każda złotówka, któfundacyjnym koniom dwie stajnie i kil- rą przekazali fundacji, przyczyniła się
kadziesiąt hektarów łąk w swoim go- do poprawy losu zwierząt. Jesteśmy niespodarstwie agroturystycznym na Ma- zwykle wdzięczni osobom, które nie pozurach. Renata Madej jest nauczycielem zostają obojętne na nasze apele. Często
w jednej z warszawskich szkół. W Fun- wspierają nas nie tylko darami, dzwodacji nadzoruje ośrodek Pegasusa pod nią, dodają otuchy i trzymają kciuki. DaWarszawą, zajmuje się koordynacją wo- ją nam ogromną siłę.
lontariatu i adopcjami zwierząt. Agata
Ośrodki Fundacji
Rybkowska jest technikiem weterynaOśrodek znajdujący się na Mazurach
rii, pedagogiem i grafikiem – w Pegasusie może wykorzystywać wszystkie swo- został nieodpłatnie użyczonym fundaje zainteresowania. Sylwia Rychter zaj- cyjnym zwierzętom przez fundatora
muje się całym biurem fundacji, jest Agatę Gawrońską. Poza około 20 końksięgową. Nasi wolontariusze to urzęd- mi, które znalazły tam dom, nasze konicy, pracownicy korporacji, a także nie były rozlokowane po różnych płatnych ośrodkach i pensjonatach. Przybybiznesmeni.
Wśród osób pomagających Pegasu- wało podopiecznych, więc zdecydowasowi nie brakuje dzieci i młodzieży. To liśmy się na utworzenie kolejnego, wławłaśnie uczniowie są najliczniejszą gru- snego ośrodka. Dzierżawiliśmy kilka
pą wśród naszych wolontariuszy. Waż- obiektów, aż trafiliśmy na miejsce ideną częścią fundacji pozostają opieku- alne dla koni po przejściach – wspanianowie zwierząt. W naszej ekipie są tech- ły teren, odpowiednie budynki, rozległe
nicy weterynarii, fizjoterapeuci, kowale pastwiska. Ze względu na charakter
a nawet koniuszy z uprawnieniami (dziś działalności udało się wynegocjować z
już nie ma szkoleń zawodowych z tego właścicielem korzystne dzierżawy i tak
zakresu). To ludzie, którzy całe swoje trafiliśmy do Musuł. Mieszka tam pożycie podporządkowali uratowanym mad 50 zwierząt – konie, osiołki, psy i
zwierzętom. Jest to ich praca zawodo- koty. Mają do dyspozycji 20 ha pastwisk, stajnie i wiaty.

Edukacja
Poprzez nasze działania uświadamiamy znaczenie wzajemnych relacji
między ludźmi, zwierzętami i środowiskiem. W ośrodkach Fundacji dzieci i
młodzież mogą na co dzień obcować z
końmi. Bezpośredni, stały kontakt ze
zwierzętami i opieka nad nimi tworzą
więzi emocjonalne. Sprawia to, że każdy – niezależnie od wieku, płci czy pozycji społecznej – czuje się szanowany i
potrzebny. Terapia kontaktowa z udziałem zwierząt pomaga pokonać najcięższe bariery. Nasz program pomocy opiera się na cyklicznych zajęciach w ośrodku Fundacji Pegasus w Musułach. Uczymy empatii, zaangażowania społecznego i szerzymy idee wolontariatu.
Dzięki współpracy w grupie, wykonywaniu powierzonych zadań i opiece
nad zwierzętami – projekt pomaga wykształcić w młodych ludziach filantropijne postawy, a także wskazuje im drogę do rozwoju. Edukacja i wolontariat
to szansa na przyszłość, budowanie w
młodych ludziach ducha pomocy innym. To tworzenie lepszego jutra.

Wolontariat
Program wolontariatu Pegasusa ma
na celu łączenie ludzi, którzy kochają konie i darzą je szacunkiem. Jeżeli nie ma-

ją doświadczenia w zajmowaniu się końmi, poświęcamy im tyle czasu, ile potrzebują, aby zdobyli doświadczenie i mogli
w przyszłości uczyć innych, młodych wolontariuszy. Uczymy ich prowadzenia koni, czyszczenia, lonżowania, karmienia,
podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Niezależnie od pogody, czy jest gorący, letni dzień, czy mroźna i nieprzyjazna zima – konie muszą być nakarmione,
napojone, boksy i pastwiska posprzątane,
a leki podane. Dlatego tak ważne jest,
aby wolontariusz poważnie przemyślał
swoją decyzję. Jeśli mówi, że będzie z
nami, to my liczymy na niego.
Liczba wolontariuszy zmienia się bardzo dynamicznie. Mamy stały zespół
14 osób na, na które możemy zawsze liczyć. Jest też grupa kilkudziesięciu ludzi, którzy przyjeżdżają do Pegasusa
kilka razy w roku.

Przyszłość
15 lat Fundacji Pegasus wywołuje refleksję nad przyszłością. Co możemy zrobić lepiej? Które z naszych działań są najistotniejsze? Jak działać, by zmienić los
polskich koni?
Chcemy kontynuować i rozwijać naszą dotychczasową działalność. Mamy
nadzieję uratować kolejne zwierzęta i
zapewnić im bezpieczny los.
Zwierzaki, które mieszkają w ośrodkach Pegasusa, są naszym priorytetem.
Cały czas doskonalimy stajnie, szkolimy
kadrę i wprowadzamy innowacyjne
rozwiązania. Dbamy o zdrowie naszych
koni, chcemy zapewnić im jak najwięcej wolności, naturalnego rytmu. Wprowadzamy elementy fizjoterapii, pracujemy nad ciałem i duszą zwierząt. Marzy nam się stworzenie w ośrodkach
paddock paradise, który znacząco poprawiłby zdrowie psychiczne i fizyczne
koni, a one tak wiele w życiu przeszły.
Potrzebujemy jeszcze trochę czasu, to
dość kosztowna inwestycja.
Ponad 100 zwierzaków pozostaje
pod naszymi skrzydłami, prawie 300
w adopcjach. Jednak wciąż na pomoc
czekają setki braci mniejszych.
W 2016r. rozpoczęły się prace sejmowe nad nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt. Czynnie bierzemy udział
w tworzeniu nowego prawa, które ma
pomóc w chronieniu zwierząt. Priorytetem jest wprowadzenie zakazu wykorzystywania ich w cyrkach, ograniczenie
bezdomności i zakaz trzymania psów
na łańcuchach. Naszym marzeniem jest
też wykreślenie konia z listy zwierząt
rzeźnych. Dlatego chcemy nadal edukować najmłodszych, dbać o przekaz
medialny, który służy zwierzętom, poprawiać sytuację na targach, hodowlach koni i szkółkach. W najbliższych latach chcemy pochylić się jeszcze bardziej nad edukacją, pomóc zrozumieć
ludziom zwierzęta. To od zrozumienia,
empatii zależą wszystkie pozytywne
zmiany. Wiedza w połączeniu z uczuciami jest naszą najsilniejszą bronią.
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Nie dajmy się omamiać podstępnemu lobby farmaceutyczno-medycznemu

Statyny – leki czy trucizna?
Już od ponad 30 lat producenci statyn (leków antycholesterolowych) księgują zyski liczone w dziesiątkach miliardów dolarów
rocznie. Za komercyjnym sukcesem tych specyfików stoi histeryczny lęk przed cholesterolem, który od lat siedemdziesiątych
XX wieku wtłacza w głowy lekarzy i pacjentów przemysł farmaceutyczny.
rowadząc zakrojoną na
gigantyczną skalę akcję
promocyjną farmaceutyczne korporacje, mające coraz
ściślejsze związki biznesowe ze
światem medycyny, skutecznie
poszerzają rynki dla swoich produktów oddziałując na środowiska naukowe, które zaostrzają
w tym celu tzw. normy cholesterolu. Tym samym poszerzają liczebność grup kwalifikujących
się do terapii statynami. Jednak
od kilku lat narasta wśród naukowców sceptycyzm nie tylko
wobec stosowania samych leków, ale również wobec teorii o
szkodliwości cholesterolu. Coraz odważniej mówi się o tym, że
zamiast leczyć statyny powodują poważne dolegliwości, ze
zwiększoną
śmiertelnością
włącznie.
Jednym z największych krytyków statyn jest pani dr Stephanie
Seneff, biofizyk z Massachusetts
Institute of Technology (MIT),
która wieszczy rychły upadek
całej branży. – Przewiduję, że lukratywny handel statynami jest
na wyczerpaniu – pisze Seneff
w artykule pt. „How Statins Really Work Explains Why They
Don’t Really Work”. – Będzie to
twarde lądowanie, bo upadek
przemysłu statyn przyćmi nawet
porażkę thalidomidu z lat pięćdziesiątych, czy fiasko hormonalnej terapii zastępczej z lat
dziewięćdziesiątych”. Czy postawiona przez dr Seneff teza potwierdzi się w niedalekiej przyszłości? To bardzo możliwe, ponieważ zgadza się z nią duża
część akademickich ośrodków
farmacji, nie związanych w ogóle, bądź związanych luźno z potężnymi, dysponującymi miliardami dolarów koncernami farmaceutycznymi. Coraz częściej
słyszy się z ust naukowców, że
normy cholesterolu są w Polsce
mocno zaniżone i powinny oscylować na poziomie 250 mg/dl, a
nie 190 mg/dl jak przyjęto. Normy cholesterolu są różne w różnych krajach, na przykład w USA
są o 100 jednostek wyższe niż u
nas, a co ciekawe, w niektórych
państwach w ogóle ich się nie
stosuje.
edług dr Seneff, popularność statyn
wśród pacjentów i
lekarzy utrzymuje się wyłącznie
dzięki rozpowszechnianiu fałszywych informacji na temat
cholesterolu, głównie przez producentów statyn. W rzeczywistości brak jest jakichkolwiek rzeczywistych powodów, dla których ktokolwiek miałby się poddawać terapii tymi lekami. Amerykańska naukowiec nazywa je
bez ogródek „toksynami”. Po
pierwsze, skuteczność tych leków w zakresie zmniejszania ryzyka zawału, chętnie podnoszona przez kartel farmaceutyczno
– medyczny, jest co najmniej
wątpliwa. A jeśli rozważymy bilans potencjalnych zysków i pewnych strat, czyli skutków ubocznych, ich zastosowanie okazuje
się całkowicie nieuzasadnione.
Co prawda, branża chwali się,
że w badaniach wykazano, iż
statyny zmniejszą ryzyko ataku
serca o jedną trzecią, ale dr Seneff wyjaśnia, co to w rzeczywistości oznacza.
Otóż metaanazliza siedmiu
badań w okresie od trzech do
pięciu lat na grupie 42.848 pa-
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cjentów faktycznie wykazała 29procentowy spadek ryzyka wystąpienia poważnego incydentu
kardiologicznego. Jednak z uwagi na to, że w grupie badanych
osób ataki serca były rzadkością,
wynik ten w liczbach bezwzględnych oznacza, iż terapii statynami trwającej 3–4 lata należałoby poddać aż 60 pacjentów, by
tylko jednego z nich uchronić
przed pojedynczym atakiem serca. W tym samym czasie wszyscy
pozostali poddani badaniu doświadczyli osłabienia fizycznego oraz umysłowego. – Mitologia
jaką zbudowano wokół rzekomych prozdrowotnych właści-

żenie cholesterolu
rośnie, płynność
błon maleje. Jednak
powyżej określonego stężenia cholesterol zaczyna tę płynność zwiększać. Komórki wykorzystują tę właściwość na swoją korzyść w procesie transportowania jonów, co
ma kluczowe znaczenie dla możliwości ruchowych oraz przekazywania sygnałów nerwowych.
Oprócz tego cholesterol to prekursor witaminy D3, hormonów
płciowych, estrogenu, progesteronu i testosteronu, a także takich hormonów sterydowych takich jak kortyzol.
holesterol jest absolutnie niezbędny dla błon
wszystkich naszych komórek, w których chroni je zarówno przed wyciekami jonów,
jak i przed uszkodzeniami w wy-
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cholesterol „dobry” (HDL) i „zły”
(LDL) to uproszczenie, które ma
w sposób „obrazkowy” utrwalać
w głowach pacjentów lęki i obawy związane z cholesterolem.
LDL bowiem to, zdaniem Seneff,
nie rodzaj cholesterolu, ale raczej pojemnik, który dostarcza
tłuszcze, cholesterol, witaminę
D oraz rozpuszczalne w tłuszczach antyoksydanty do wszystkich komórek organizmu człowieka. Ponieważ składniki te nie
rozpuszczają się w wodzie, muszą być zapakowane i transportowane wewnątrz cząsteczek LDL
znajdujących się we krwi. Kiedy
zaburzamy produkcję cząstek
LDL zmniejszamy dostępność
tych wszystkich składników dla
komórek naszego organizmu.
ząsteczki LDL zawierają także specjalne
białko o nazwie
„apoB”, które umożliwia LDL
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wątroba odpowiada za wytwarzanie cząsteczek LDL, które wypełnia cholesterolem. Z drugiej
strony wątroba musi również
metabolizować fruktozę, którą
zamienia w tłuszcz. Fruktoza jest
dziesięć razy bardziej aktywna
od glukozy. Kiedy jemy dużo
fruktozy (np. w formie wysoko
fruktozowego syropu kukurydzianego obecnego w wielu pokarmach wysoko przetworzonych oraz napojach gazowanych) obciążamy wątrobę, która
musi całą fruktozę wydobyć z
krwioobiegu i zamienić w tłuszcze. Wskutek tego obciążenia
wątroba nie nadąża z produkcją
cholesterolu. Niedobór cholesterolu sprawia zaś, że tłuszcze nie
mogą być bezpiecznie transportowane we krwi.
Ważna część badań dr Stephanie Seneff dotyczy szkodliwego
wpływu statyn na mięśnie. Europa, a zwłaszcza Wielka Brytania, ostatnio dosłownie rozkochała się w statynach. Na Wyspach możne je już nawet kupić
bez recepty, dzięki czemu ich
spożycie szybko wzrosło o ponad 120 proc. W tym samym
czasie kliniki ortopedyczne zaczęły przyjmować coraz więcej
pacjentów, których dolegliwości
„leczy się” poprzez odstawianie
leków na cholesterol. Terapia
statynami jest zdaniem amerykańskiej badaczki szczególnie
szkodliwa dla komórek mięśni
szkieletowych.
r Seneff podkreśla też,
że statyny zaburzają
syntezę koenzymu
Q10, który występuje w wysokim stężeniu w sercu oraz mięśniach szkieletowych. A jego niedobór wywołuje deficyt energii
w komórkach. Rosnące stężenie
mleczanów we krwi jest korzystne zarówno dla serca jak i wątroby, ponieważ mogą one wykorzystać mleczany jako paliwo
znacznie bezpieczniejsze aniżeli glukoza lub fruktoza. Mleczany są bardzo bezpiecznym paliwem, bo rozpuszczają się w wodzie jak cukier, ale nie powodują glikacji białek. Mamy zatem
sytuację, w której serce, zamiast
z tłuszczów lub cukrów, korzysta
z mleczanów jako bezpiecznego i wydajnego paliwa nie narażającego go na żadne ryzyko.
I głównie na tym ma polegać,
zdaniem dr Seneff, działanie statyn w zakresie zmniejszania ryzyka wystąpienia ataku serca.
Jednak jest to korzyść pozorna,
ponieważ ceną za ten stan jest
trwałe uszkodzenie mięśni.
óle mięśniowe i osłabienie to powszechnie
znane skutki uboczne
przyjmowania statyn. Odnotowują je nawet producenci tych
leków. Zwykle należą do nich
skurcze mięśni, osłabienie ogólne, osłabienie mięśni, trudności z chodzeniem, utrata masy
mięśniowej, otępienie. Z biegiem czasu statyny powoli niszczą komórki mięśniowe. Po kilku latach mięśnie dosłownie
rozpadają się, a ich pozostałości
trafiają do nerek, co może powodować wystąpienie rzadkiego schorzenia znanego jako rabdomioliza, które w wielu przypadkach jest śmiertelne. Obumierające mięśnie narażają
unerwiające je komórki nerwowe na działanie substancji toksycznych, co prowadzi do powstawania takich schorzeń jak
neuropatia, a nawet do stwardnienia zanikowego bocznego
(ALS) znanego jako choroba
Lou Gehriga. Jest to bardzo
rzadkie i bardzo groźne schorzenie prowadzące do śmierci.
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wości statyn oraz szkodliwości
cholesterolu jest groźna nie tylko dla osób zażywających statyny – twierdzi dr Seneff. – Producenci statyn zdemonizowali
cholesterol do tego stopnia, że
Amerykanie boją się dziś panicznie niemal wszystkich zawierających go pokarmów.
daniem Seneff, jest to
śmiertelny błąd, ponieważ nie spożywając
cholesterolu, obciążamy nasz organizm. Zostaje on bowiem
zmuszony do samodzielnego
syntetyzowania, by móc zaspokoić swoje potrzeby. Co więcej,
pozbawiamy się wtedy niezbędnych substancji odżywczych. –
Serce mi się kraje, gdy widzę jak
ktoś rozbija jajo i wyrzuca żółtko,
gdyż zawiera ono „za dużo” cholesterolu – ubolewa amerykańska uczona. – Jaja to bardzo
zdrowy pokarm i właśnie w żółtku znajdują się wszystkie ważne
składniki odżywcze. Amerykanie masowo cierpią dziś na niedobory kluczowych składników
odżywczych takich jak cholina,
cynk, niacyna, witamina A i witamina D.
Dr Stephanie Seneff zauważa, iż cholesterol to substancja
niezbędna do sprawnego funkcjonowania ludzkiego organizmu, bez której człowiekowi grozi rychła śmierć. Nieobecny w
roślinach cholesterol to substancja o kluczowym znaczeniu, warunkująca posiadanie zdolności
ruchowych oraz funkcjonowanie układu nerwowego. Cholesterol posiada unikatowe właściwości wykorzystywane przez
dwuwarstwę lipidową otaczającą wszystkie komórki – kiedy stę-
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niku oksydacji tłuszczów znajdujących się błonach. Chociaż
mózg człowieka odpowiada jedynie za 2 proc. masy ciała, to zawiera aż 25 proc. znajdującego
się w organizmie cholesterolu.
Cholesterol ma fundamentalne
znaczenie dla transportowania
sygnałów nerwowych w synapsach za pośrednictwem neurytów przekazujących sygnały z
jednej części mózgu do drugiej.
Siarczan cholesterolu odgrywa
zasadniczą rolę w metabolizmie
tłuszczów, a także w reakcji odpornościowej organizmu na wypadek działania patogenów.
r Seneff w szczegółach
wyjaśnia złożone biochemiczne mechanizmy, w ramach których statyny
obniżają stężenie cholesterolu
we krwi. Opisuje również jakie
szkody mogą wyrządzić w organizmie te specyfiki. Na przykład
statyny utrudniają syntezę wielu kluczowych substancji biologicznych biorących udział w procesach wewnątrzkomórkowych
oraz zapobiegają procesom utleniania. Jedną z tych substancji
jest koenzym Q10, którego największe stężenie występuje w
sercu. Odgrywa on kluczową rolę przy produkcji energii w mitochondriach oraz jest potężnym
antyutleniaczem. Statyny zakłócają również mechanizmy sygnalizowania wewnątrzkomórkowego, które regulują złożone
reakcje metaboliczne na stres.
Lekarze zalecają nam zwykle,
by niepokoić się podwyższonym
stężeniem cholesterolu LDL z
uwagi na związane z tym ryzyko
wystąpienia choroby serca. Warto jednak wiedzieć, że podział na
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dostarczanie niezbędnych składników do komórek. ApoB jest
podatne na działanie glukozy i
innych cukrów we krwi, zwłaszcza fruktozy. Wysokie stężenie
cukru we krwi uszkadza cząsteczki LDL oddziałując na białko „apoB”. Na tym jednak działanie cukrów we krwi się nie
kończy. Kiedy cząsteczki LDL
dostarczą już swoją zawartość
do komórek stają się „małe i gęste”. W normalnych warunkach
pozostałości te powracają do
wątroby, a ta rozkłada je i przetwarza pod kątem dalszego wykorzystania. Jednak przyczepione do nich cukry zaburzają ten
proces. W rezultacie rozkładem
cząsteczek LDL zamiast wątroby
zajmują wyspecjalizowane makrofagi znajdujące się między
innymi w tętnicach. „Przepakowują” one cholesterol z uszkodzonych cząsteczek LDL, które
zostają uwięzione w tętnicach,
do cząsteczek HDL. Uszkodzenie cząsteczek LDL wskutek wysokiego stężenia cukru we krwi
prowadzi do gromadzenia się
ich w ścianach tętnic, co uznawane jest dzisiaj przez naukowców za fundamentalną przyczynę miażdżycy. Natomiast cząsteczki HDL, nazywane „dobrym cholesterolem”, oraz ilość
cholesterolu w tych cząsteczkach traktuje się dziś jako najważniejszą miarę w określaniu
ryzyka choroby wieńcowej serca. Im więcej HDL, tym ryzyko
mniejsze.
adaczka
omawia
wpływ fruktozy na „jakość” cholesterolu, który krąży w naszej krwi. Jak tłumaczy Seneff, z jednej strony
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Występuje obecnie coraz częściej, co jest zdaniem dr Seneff
spowodowane statynami.
a podstawie literatury medycznej Seneff
twierdzi, że terapia
statynami znacząco podnosi ryzyko wystąpienia tego rodzaju
niewydolności serca. Jak twierdzi dr Seneff, długotrwałe zażywanie statyn powoduje szeroką
gamę skutków ubocznych, które
wiążą się także ze słabnięciem
zdolności umysłowych. Zwykle
objawy te łączy się ze starszym
wiekiem, natomiast Seneff uważa, że skutki terapii statynami
można opisać jako „przyspieszone starzenie się” organizmu.
Co zatem robić, by nie chorować na serce, skoro statyny tak naprawdę nie działają? Według dr
Seneff kluczowe znaczenie ma stosowanie naturalnych sposobów
na zmniejszanie stężenia małych
gęstych cząsteczek LDL, które budują blaszkę miażdżycową. Należy przede wszystkim ograniczyć
spożycie fruktozy, bowiem przy
mniejszej ilości fruktozy wątroba
nie musi wytwarzać tak wiele cząsteczek LDL. Zdaniem dr Seneff,
należy też spożywać pokarmy dostarczające organizmowi mleczany, które mogą być wykorzystane
jako paliwo zamiast glukozy i tłuszczów. Będą to na przykład kwaśna śmietana i jogurty, a także mleko zwierające laktozę, którą organizm zamienia na mleczany.
Bardzo korzystny jest wysiłek
fizyczny, ponieważ usuwa z organizmu nadmiar fruktozy oraz
glukozy. Dodatkowo podczas treningu mięśnie szkieletowe zamienią część glukozy i fruktozy właśnie w mleczany. Dr Seneff zaleca spożywanie pokarmów, które
są bogate w siarkę i cholesterol.
Optymalne pod tym względem
są bogate w oba te składniki jaja.
Po wtóre, należy często wystawiać skórę na działanie słońca.
Ta koncepcja stoi w sprzeczności
z obowiązującymi zaleceniami
ekspertów w USA, aby unikać
słońca z obawy przed rakiem skóry. Badaczka uważa jednak, że
naturalna, ale nie przesadna, opalenizna, którą uzyskujemy na skutek działania słońca, gwarantuje
o wiele lepszą ochronę przed nowotworem skóry, niż związki chemiczne zwarte w kosmetykach
do opalania.
oglądy na cholesterol
oraz działanie statyn, jakie prezentuje dr Stephanie Seneff, choć pozostają na razie w mniejszości, zyskują stopniowo coraz więcej zwolenników
w środowisku naukowo – medycznym. Wśród bardziej znanych krytyków hipotezy lipidowej znajdziemy znanego angielskiego kardiologa Malcolma Kendricka, czy szwedzkiego naukowca Uffe Ravnskova, autora kilku
książek na ten temat, m.in. znanej
w Polsce “Cholesterol – Naukowe Kłamstwo”. Jako ciekawostkę
należy wspomnieć, że jedną z
książek Ravskova podarł w strzępy podczas debaty telewizyjnej
w napadzie furii przedstawiciel
szwedzkiego kompleksu państwowo – medyczno – farmaceutycznego jako „literaturę niebezpieczną”. Ta złość nie dziwi, jeśli
weźmiemy pod uwagę gigantyczne zyski tej branży uzyskiwane z
„leczenia wysokiego poziomu
cholesterolu”. Uffe Ravnskov jest
założycielem międzynarodowej
organizacji zrzeszającej sceptyków wobec teorii lipidowej pod
nazwą „The International Network of Cholesterol Skeptics”.
O p r a c o w a ł Ta d e u s z P o r ę b s k i
Źródła: Internet, “Entropy”,
“Nowa Debata”
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W stolicy startują elektryczne Veturilo
Warszawiacy i turyści mogą korzystać ze 100 nowych rowerów elektrycznych Veturilo. Nowe stacje
stanęły już na Powiślu i
Starym Mieście, w rejonie
skarpy warszawskiej.
10 stacji oznaczonych zielonym ekologicznym logotypem
pojawiło się przy ul. Miodowej
(nad tunelem Trasy WZ), skrzyżowaniach ul. Karowej oraz ul.
Traugutta z Krakowskim Przedmieściem, przy stacji metra Nowy
Świat, na pl. Trzech Krzyży, przy
Centrum Nauki Kopernik oraz
przy skrzyżowaniach Mariensztatu z ul. Sowią, ul. Karowej z Wisłostradą, Topieli z Tamką oraz
Wioślarskiej z Ludną. Uwaga - to
jedyne stacje, w których będzie
można wypożyczyć i oddać rower elektryczny (tylko one mają
możliwość ładowania baterii).
– Veturilo bije kolejne rekordy
wypożyczeń a my stale urozma-

icamy ofertę naszego systemu.
Pierwszą nowością były tandemy, później pojawiły się rowerki
dziecięce a od końca sierpnia w
ramach systemu można będzie
wypożyczać rowery elektryczne
– mówi Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.
Elektryczny silnik pokryje nawet 82 proc. wysiłku związanego z jazdą, a bateria umożliwi
przejazd od 60 do 130 kilometrów (o jej stanie poinformuje
specjalny wskaźnik). Wspomaganie elektryczne działa jednak
jedynie do prędkości 25 km/h.
Rowery elektryczne mają własną taryfę. Bezpłatnie – podobnie
jak w przypadku zwykłych rowerów Veturilo – będzie można
„kręcić” przez 20 minut. Za korzystanie od 21 minut do godziny trzeba będzie zapłacić 6 zł, a
druga i każda kolejna godzina
wypożyczenia jednośladu ze
wspomaganiem będzie koszto-

wała 14 zł. Aby pozwolić każdemu zapoznać się z nowym systemem, przez pierwsze dwa tygodnie operator nie będzie naliczał
opłaty za pierwszą godzinę.
W tym sezonie warszawiacy
mogą korzystać z 337 stacji i
blisko 5000 rowerów z wyższą
kierownicą,
obrotowymi
dzwonkami i wygodnymi szerokimi siodełkami. Od 1 marca
rowery wypożyczano już ponad
3 mln razy.

Miasto stale rozbudowuje infrastrukturę. Sieć rowerowa w stolicy ma już ponad 500 kilometrów
- w tym 390 km dróg dla rowerów,
62 km ciągów pieszo-rowerowych
i 44 km pasów i kontrapasów rowerowych. Popularność roweru,
jako środka transportu stale rośnie - w 2015 roku Warszawskie
Badanie Ruchu wykazało, że na
rowerze odbywa się 3,8 proc. podróży niepieszych, dziś udział ten
szacuje się już na 5,5 proc.
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Odkrywanie Rosji na nowo, część 2 – Petersburg

Śladami Putina i Przewalskiego
L e c h K r ó l i ko w s k i
Dzieje naszego państwa i narodu od około połowy XVIII wieku
bardzo silnie związane są z Petersburgiem. Tam 24 października 1795 r. podpisany został
trzeci rozbiór Polski, tam w
1798 r. zmarł ostatni polski monarcha i tam w okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej mieszkało prawie 70 tysięcy Polaków.
iasto to, od co najmniej połowy XIX w., było i jest wielką metropolią rangi światowej. Zamieszkuje je (oficjalnie) 5.3
miliona ludzi, a więc jest prawie trzykrotnie ludniejsze od Warszawy. Także
powierzchnia (1400 km kw.) jest prawie
trzykrotnie większa od powierzchni
Warszawy. W centrum Petersburga na
każdym kroku czuje się te miliony
mieszkańców. Stolica carów musiała
mieć dla swego splendoru odpowiednio
szerokie ulice oraz wspaniałe pałace,
kamienice i budynki użyteczności publicznej. Miasto tak projektowano, aby
jego wygląd podkreślał potęgę państwa
i panującego domu Romanowów.
prawdzie w państwie carów Warszawa była trzecim pod względem wielkości miastem imperium, ale znacznie ustępowała stolicy. Turyści znają
głównie Newski Prospekt i okolice. To
jednak tylko niewielki fragment miasta. Poza Newskim istnieją całe kilometry gęstej miejskiej (wielkomiejskiej)
zabudowy sprzed I wojny światowej
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oraz wręcz niezmierzone „nowostrojki”, a więc osiedla z okresu ZSRR oraz
wznoszone obecnie. Centrum Petersburga natężeniem ruchu, wielkością
i standardem kamienic, ubiorami przechodniów i markami samochodów
oraz prestiżem sklepów nie ustępuje
Paryżowi i innym europejskim stolicom. Przybysza z Polski początkowo
dziwią nazwy wielkich światowych
firm na neonach i innych reklamach
zapisane „bukwami”. To jednak tylko
przez chwilę. Przechodnia wciąga nieprzebrany tłum najróżniejszych ludzi,
przelewający się niemalże dzień i noc
ulicami tej metropolii.
tym byłym Leningradzie
spędziłem wiele miesięcy,
toteż pamiętam, gdzie były
jakie sklepy; gdzie był spożywczy, gdzie
sprzedawano chleb, a gdzie owoce. Po
tamtym „wystroju” nie ma śladu – przynajmniej w centrum. Nawet słynny Gostinnyj Dwor, to już całkiem inny obiekt.
Warto przy okazji zauważyć, iż w tamtejszych sklepach trudno znaleźć coś
(oprócz podstawowych artykułów) produkcji rosyjskiej. Wszędzie to samo, co
w naszych, czeskich, węgierskich, czy
niemieckich supermarketach. „Chińszczyzna” i podobnej klasy wyroby z całego świata. Ceny – tak mi się przynajmniej wydaje – w części minimalnie niższe niż w Polsce, ale bardzo często znacznie wyższe. Tak jak przed laty
przywożono z Rosji prawie wszystko,
tak teraz turyści z Polski prawie niczego tam nie kupują. W hali targowej widziałem 150-gramowy słoiczek czarnego kawioru – kosztował 4800 rubli, czyli prawie 350 złotych (przy najniższym
świadczeniu społecznym wynoszącym
5000 rubli miesięcznie).
Petersburgu interesował
mnie jednak przede
wszystkim wkład Polaków
w budowę tej wielkiej metropolii. Jak
wiemy, pierwsza wyższa uczelnia techniczna w Warszawie powstała dopiero
na przełomie XIX i XX w. Do tego czasu Polacy, w zakresie nauk technicznych, kształcili się za granicą, głównie
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Most Pałacowy autorstwa Andrzeja Pszenickiego

w Rosji, a szczególnie w Petersburgu.
Kształcili się w Instytucie Inżynierów
Komunikacji, w Instytucie Górniczym,
w Instytucie Politechnicznym, w instytucie Technologicznym oraz na Wydziale Architektury Akademii Sztuk
Pięknych – żeby wymienić tylko główne uczelnie „cywilne”. W uczelniach
Petersburga wykształciła się rzesza
polskich inżynierów różnych specjalności, którzy z natury rzeczy najczęściej rozpoczynali swoje kariery nad
Newą albo w innych miastach Imperium. Do najbardziej znanych należą
przede wszystkim konstruktorzy mostów: Stanisław Kierbedź (1810-1899)
i Andrzej Pszenicki (1869-1941). Obaj
byli absolwentami Instytutu Inżynierów Komunikacji. Kierbedź wybudował w 1850 r. pierwszy stalowy most
w Cesarstwie Rosyjskim , Most Błagowieszczański (d. Lejtnanta Szmita), a
Pszenicki – Most Pałacowy obok Pałacu Zimowego.
arszawska firma „Rudzki i
S-ka” na przełomie XIX i
XX w. wybudowała bardzo
ciekawy Most Ochtieński. Michał Kierbedź – syn Stanisława – był także inżynierem komunikacji. Zasłynął przede
wszystkim ze swojej działalności charytatywnej. Ufundował m. in. w latach 1912-1913 ochronkę dla chłopców połączoną ze szkołą zawodową
przy ul. Kiriłowskiej 19. Kompleks budynków zaprojektował Marian Peretiatkowicz, jeden z najbardziej wziętych petersburskich architektów. Kierbedź wyłożył na tę inwestycję 165 tys.
rubli, co w tamtych czasach było kwotą ogromną. Ze względów praktycznych i oszczędnościowych obiekt powstał w typowej dzielnicy robotniczej,
w pobliżu wielkich fabryk. Postanowiłem odnaleźć ten budynek. Dopiero
w trakcie poszukiwań okazało się, że
oprócz reprezentacyjnego centrum Petersburg ma okrutnie zdegradowaną
część poprzemysłową, która z racji tego, że leży na uboczu, nie pobudza
władz miejskich do działania. W budynku podarowanym przez Michała
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Kierbedzia mieści się obecnie Petersburska Biblioteka Wojewódzka.
rchitekt Rudolf Żelaziewicz
z kolei był budowniczym dużego zespołu budynków wokół Placu Powstania. W skład jego
wchodzi przede wszystkim Dworzec
Nikołajewski, Obecnie Moskiewski
oraz ogromny hotel „Oktiabrskaja” po
przeciwnej stronie placu. Żelaziewicz
to także projektant Pawłowskiego Instytutu dla Panien Sierot przy ul. Powstania.
tanisław Brzozowski zaprojektował bodaj najpiękniejszy z
petersburskich dworców –
Dworzec Witebski. Także inne dworce,
m. in.: Warszawski i Finlandzki były
projektowane przez Polaków, lub przy
ich udziale. Opisane obiekty, z natury
rzeczy są nieco z boku. W centrum, czyli na Newskim Prospekcie jest jednak
także kilka obiektów zaprojektowanych
przez naszych rodaków. Na tej reprezentacyjnej ulicy najbardziej rzuca się
w oczy piękny secesyjny budynek firmy
„Bracia Jelisiejewowie” (Newski Prospekt 56), zaprojektowany przez Gabriela Baranowskiego, a zbudowany w
latach 1902-1903. W pobliżu (Newski
Prospekt 48) znajduje się inny prestiżowy budynek – „Pasaż”, zbudowany w latach 1846-1848 według projektu wspomnianego już Rudolfa Żelaziewicza. W
tym samym rejonie (Newski Prospekt
58) znajduje się budynek Sankt Petersburskiego Międzynarodowego Banku
Komercyjnego, zaprojektowany przez
Stanisława Brzozowskiego i wzniesiony
w latach 1896-1898.
a Newskim Prospekcie (nr
21) znajduje się budynek zaprojektowany przez Mariana
Lalewicza dla firmy: „Dom Handlowy
Martensa”. Nieco dalej, ale bliżej Pałacu Zimowego, mamy duży budynek zaprojektowany przez Mariana Peretiatkowicza dla warszawskiego Banku Wawelberga. Przez lata w budynku tym
mieściły się kasy Areofłotu, przez co
budynek jest znany wielu odwiedzającym Leningrad/Petersburg. Ten sam
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architekt zaprojektował także ogromny
zespół budynków dawnego Ministerstwa Handlu i Przemysłu na Wyspie
Wasilewskiej.
namy z imienia i nazwiska co
najmniej 50 polskich architektów, którzy działali w Petersburgu w okresie do I wojny światowej. Znaczna ich część po Rewolucji
Bolszewickiej ewakuowała się do Polski, m. in. wspomniany już Marian Lalewicz, autor m. in. budynku DOKP
przy ul. Targowej na Pradze, który 21
sierpnia 1944 r. zginął w Powstaniu
Warszawskim. Mam nadzieję, że będę
miał możliwość rozwinąć ten interesujący temat w przyszłości. Jako ciekawostkę chcę natomiast przedstawić
budynek szkolny przy zaułku Baskow
(nr 8). Jest to potężny gmach wzniesiony w latach 1899-1900 na siedzibę
Gimnazjum żeńskiego księżnej Oboleńskiej. Gmach został wzniesiony wg
projektu Gabriela Baranowskiego. W
latach 20. i 30. XX mieściła się tam
polska Szkoła Średnia nr 26. W II połowie lat 30. Szkołę zamknięto. Po wojnie w gmachu funkcjonowała szkoła
podstawowa nr 193, którą ukończył...Władymir Putin.
już całkiem anegdotycznie. W
parku otaczającym budynek Admiralicji ustawionych jest kilka
pomników. Jeden z nich – Mikołaja
Przewalskiego (tego od konia) – budzi
szczególne zainteresowanie Polaków.
Mikołaj Przewalski (1839-1888) to: rosyjski geograf, generał, badacz środkowej i wschodniej Azji. Członek Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego
od 1864, od 1878 członek honorowy
Petersburskiej Akademii Nauk. Zainteresowanie Polaków wynika z faktu, iż
był on łudząco podobny do Józefa Stalina. Przez pewien czas krążyła nawet
taka plotka, że był jego ojcem, ale po dokładnej analizie życiorysów obu panów
możliwość taka została wykluczona.
Interesujące jest jednak to, że w Wielkiej
Encyklopedii Radzieckiej (w czerwonych okładkach), portret carskiego generała zajął całą stronę.
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Gimnazjum js. Oboleńskiej autorstwa Gabriela Baranowskiego. Tu uczył się Putin.
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Rozmawiamy z Mirosławem Kilijańczykiem, autorem wyjątkowo ciekawej wystawy

Órsynuf – portret nieznany
WOJCIECH DĄBROWSKI: Skąd pomysł takiej
wystawy?
MIROSŁAW KILIJAŃCZYK: Mieszkam na Ursynowie, jestem jego rówieśnikiem, razem z nim
świętuję 40-lecie. Kocham to miejsce, lubię ludzi,
chciałem pokazać jak się żyje na tym największym z osiedli.
Od kiedy zajmujesz się fotografią?
Jestem absolwentem Wydziału Komunikacji
Multimedialnej ASP w Poznaniu, kierunek – fotografia, realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego, od lat zajmuję się fotografią dokumentalną.
Ale jesteś także nauczycielem akademickim...
Tak, prowadzę zajęcia na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Moja specjalność to fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza. Pracuję także w
Technikum Fototechnicznym.
To dlatego zorganizowałeś wystawę w Pałacu
Kazimierzowskim na UW?
Właśnie dlatego. Spotkałem się tu z wielką
przychylnością i poparciem mojego projektu,
zwłaszcza ze strony pana Andrzeja Zygmuntowicza…

warze, brałem udział w kilku konkursach, zdobyłem parę nagród i wyróżnień, jestem czasem jurorem na konkursach fotograficznych i filmowych. Wystawą o Ursynowie zainteresowany jest
w przyszłym roku Koszalin.
A kiedy wystawa zawita na Ursynów?
Najtrudniej działać na własnym podwórku.
Moje rozmowy z władzami dzielnicy utknęły w
martwym punkcie.
Aż trudno uwierzyć, że Ursynów nie chce przyklasnąć twojej inicjatywie i w jubileuszowym roku nie włączył jej do rocznicowych obchodów...
Mam nadzieję, że to jednak nastąpi. Tym bardziej, że projekt jest wieloletni. Chciałbym kontynuować prezentację mieszkańców Ursynowa,
wciąż poszukuję jego nowych bohaterów. Zamierzam także wydać album, ale do tego konieczne jest wsparcie i sponsorzy.
Życzę powodzenia i wytrwałości w realizacji
planów. Redakcja Passy będzie pilnie obserwować i wspierać twoje działania. Dziękuję za rozmowę.
Fot.Włodzimierz Krzemiński

… który opatrzył wystawę wnikliwą analizą
twoich prac, a podczas finisażu wypowiedział
mnóstwo ciepłych słów pod twoim adresem. Pozwolisz, że kilka z nich zacytuję: „Mirosław Kilijańczyk stworzył wizualną opowieść o Ursynowie. Bogaty zbiór zdjęć jest swoistą analizą ludzkich postaw i kondycji materialnej mieszkańców
dzielnicy. To idealny materiał dla socjologa i antropologa kultury, to także materiał do przejrzenia się niczym w lustrze dla zwykłego odbiorcy”. Od siebie dodam, że wystawę oglądałem z
wielką przyjemnością. Najczęściej prezentuje się
fotografie związane z dramatycznymi wydarzeniami, mroczne, szare, przygnębiające, ponure.
Z twoich zdjęć emanuje ciepło, radość, uśmiech,
wewnętrzny spokój, intensywność barw, czuje
się, że ich bohaterowie są szczęśliwi, że dobrze im
się tu mieszka.
Tak właśnie postrzegam Ursynów i jego
mieszkańców i tym chciałem się z wszystkimi
podzielić.
Wystawa będzie czynna w gmachu UW przy
To nie pierwsza twoja wystawa.
Prezentowałem już swoje prace w Starej Pro- Krakowskim Przedmieściu do 15 września. Pochowni, w Poznaniu na Zamku i w Starym Bro- lecamy.
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Piórem Derkacza
Fredo Ojda
artysta plastyk,
szef Galerii Działań
Inauguracja roku kulturalnego na Ursynowie to dobra okazja do zaprezentowania artysty, który od prawie 30 lat
działa na terenie Ursynowa. Galeria
Działań, to miejsce, które jest zauważone nie tylko w Polsce, ale i w świecie. Jest
to efekt konsekwentnej pracy jednego
artysty – Freda Ojdy.
Sama Galeria Działań to ukryte między blokami miejsce magiczne, tętniące
życiem sztuki współczesnej. Nie miejsce
i fasada są jednak w takim przypadku
najważniejsze, ale to, co robi się wewnątrz tego miejsca. Konsekwencja i
upór, jaki cechuje Freda Ojdę, mogą być
przykładem dla wszystkich tych, którzy
zajmują się sztuką lub animacją kultury.
Byłoby dobrze, aby „impresariat” zastąpić prezentacją własnych twórców w
nowym sezonie kulturalnym 2017/2018.
Przecież to co własne, smakuje zawsze
Jerzy Derkacz
najlepiej!.

Wo j t e k D ą b r o w s k i

BEATA SZYDŁO CZŁOWIEKIEM ROKU
Do czego służy Forum w Krynicy?
Tu dopieszczani są politycy.
Dowartościować trzeba każdego,
By zaspokoić rozdęte ego,
Przeto przyznaję: nie byłem w szoku,
Na wieść kto został Człowiekiem Roku.

Co rusz ktoś nowy tytuł dostaje.
Obdarowują siebie nawzajem.
Każdy dotknięty manią wielkości
Musi mieć tytuł Człowiek Wolności,
Patriota Roku… Nic nie zostało.
Wszystko rozdano, a im wciąż mało!

Dwa lata temu, łatwo zgadniecie,
Kto był najlepszym wzorem na świecie?
Prezes Kaczyński! Świetlana postać.
Rok temu Orban. A kto mógł zostać?
W tym roku Szydło. To oczywistość,
Wszak jest wybitnym ekonomistą.

Ja to rozumiem. To trafia do mnie.
Tylko zapytam: czemu tak skromnie?
Nie bądźcie moim wnioskiem zdziwieni,
Prawdziwą wielkość trzeba docenić.
Stąd chciałbym nazwać każdą z tych osób:
Gwiazdą Wszechświata, Dumą Kosmosu.

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Warszawa rośnie...
istoria naszego miasta kształtowała się w sposób dramatyczny, niemający odpowiednika na świecie. Zrównanie Warszawy z ziemią przez
Niemców przerwało jej naturalny rozwój. Zbrodniczy plan unicestwienia miasta i wymazania z mapy na zawsze jednak się nie powiódł, czego najlepszym dowodem jest dzisiejsza, pulsująca życiem stolica, która mimo wielu błędów
w jej administrowaniu rozwija się i rośnie w siłę. 73. rocznica Powstania Warszawskiego oraz 78.
rocznica wybuchu II Wojny Światowej przypomniały o tragicznej przeszłości, przywołując jednocześnie przykłady niezwykłego heroizmu mieszkańców Warszawy.
Dzisiejsza stolica Polski to miasto odrodzone, powstałe z gruzów i zbudowane na zgliszczach dawnej Warszawy. Miasto, które przyciąga coraz to nowych mieszkańców przybywających tu w poszukiwaniu pracy, wyższych zarobków i lepszych perspektyw życiowych.
Miasto, które poddawane jest ciągłym zmianom demograficznym – podobnie jak niektóre z pozostałych, największych miast i aglomeracji w naszym kraju. Procesy te powodowane są przez
trzy główne czynniki: migrację ludzi do obszarów podmiejskich, ujemny przyrost naturalny oraz emigrację. Według prognoz wszelako, Warszawie nie grozi tak gwałtowny spadek liczby mieszkańców,
jak wyludniającej się Łodzi, która jest rekordzistką wśród kurczących się polskich miast.
Nic nie wskazuje, by w naszym re„Zbrodniczy plan unicestwie- gionie pojawiła się tendencja spadkowa,
problemem innych miast na tenia miasta i wymazania z ma- będąca
renie Polski, które w niedalekiej przypy na zawsze jednak się nie szłości mogą stracić dotychczasowy stadużych miast. Nie oznacza to jedpowiódł, czego najlepszym tus
nak, że w Warszawie nie będą zachodzidowodem jest dzisiejsza,
ły zmiany w obrębie poszczególnych
dzielnic i przyległych do niej gmin.
pulsująca życiem stolica”
Województwo mazowieckie musi być
specyficzne ze względu na swój stołeczny charakter. Obejmuje rozległy obszar, co jest przyczyną dużego zróżnicowania i dysproporcji rozwojowych.
Największym problemem demograficzno-społecznym, z jakim mamy do czynienia, jest migracja ludności z obszarów peryferyjnych w kierunku Warszawy. W efekcie mamy starzenie się ludności na peryferiach i zaburzenie równowagi płci (zwłaszcza na terenach wiejskich).
Pomimo niekorzystnych zjawisk demograficznych – prognozy Głównego Urzędu Statystycznego dla naszego województwa są korzystne. Mazowsze zachowa swój potencjał – zarówno jeśli chodzi o ludność, jak też pod względem gospodarczym. Wydarzenia zachodzące na w polityce wewnętrznej i na arenie międzynarodowej nie odbiły się negatywnie na pozytywnej ocenie Mazowsza jako
miejsca dla inwestycji, również zagranicznych. Dobra sytuacja i perspektywy dla naszego regionu
nie umknęły uwadze inwestorów – m. in. instytucji finansowych.
Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej niektóre z nich, zakotwiczone dotychczas na rynku brytyjskim, będą musiały znaleźć sobie nową lokalizację, gdyż po Brexicie stracą dostęp do rynków europejskich. Warszawa jest brana pod uwagę, jako potencjalne miejsce, do którego instytucje z Wielkiej Brytanii mogą się przenieść. Czy zatem niezłomna Warszawa, której symbolem – obok
Syreny – jest Nike (Pomnik Bohaterów Warszawy – monument autorstwa Mariana Koniecznego)
ze swym mieczem wzniesionym nad głową stanie się miastem, którego symbolem będzie jej przyjazny klimat dla inwestorów? Zobaczymy. Wiele na to wskazuje, że tak może się stać.
Oczywiście dobrej koniunkturze należy pomagać i warto to robić. Niekorzystne zjawiska, z którymi mieliśmy przez wiele lat do czynienia, np. „dzika” reprywatyzacja nieruchomości, znalazły się
pod lupą komisji sejmowej. Czas przekrętów chyba się kończy, w każdym razie skończyła się atmosfera przyzwolenia dla takich działań. Państwo pokazuje, że jest i potrafi się upomnieć o sprawiedliwość w imieniu tysięcy pokrzywdzonych w wyniku pseudoreprywatyzacji.
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Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

O nakręcaniu spirali euforii i nienawiści
wego czasu poświęciłem felieton gadulstwu sportowych komentatorów
telewizyjnych, które uniemożliwia telewidzom sycenie się boiskowymi
zmaganiami w trakcie imprez najwyższej rangi. Antenowe gadulstwo przybiera rozmiary plagi i należy to zjawisko zwalczać. Niestety, szefowie redakcji sportowych największych stacji telewizyjnych jakby nie dostrzegali tego poważnego
problemu. Mało tego – zatrudniają kolejnych gęgaczy w rodzaju pana Tomasza Hajto, byłego reprezentanta Polski w kopanej, który wielu telewidzom, w tym mnie, skutecznie obrzydził oglądanie
futbolu w telewizji. Jego połajanki i pseudoprofesjonalne pokrzykiwania „No wejdź tam w pole karne, pokiwaj, pobaw się!” lub „Asysta Zielińskiego to taka truskawka na torcie” spowodowały, że zrezygnowałem z oglądania drugiej połowy meczu Polska – Kazachstan. Zawyłem do ekranu: „Sam
jesteś truskawka, niedouczony błaźnie!” i zabrałem się za czytanie książki.
Kolejnym grzechem głównym naszych komentatorów sportu jest nakręcanie spirali sukcesu, co
przeważnie kończy się kompletną klapą, kompromitacją i wstydem na całą Polskę. Przykłady można mnożyć, a z ostatnich to kompromitacja naszych szczypiornistów podczas zeszłorocznych mistrzostw Europy oraz siatkarzy podczas zakończonego w minioną niedzielę turnieju o mistrzostwo
naszego kontynentu w siatkówce. W obu przypadkach organizatorem mistrzostw była Polska. W
obu przypadkach dziennikarze prasowi wespół z komentatorami tv nakręcili spiralę do niebotycznych rozmiarów, zawczasu kreując nasze drużyny na triumfatorów tych międzynarodowych turniejów. W obu przypadkach powinni schować się w mysią dziurę, ponieważ ich prognozy trącące triumfalizmem, a nawet nacjonalizmem – runęły niczym domek z kart.
Ci ludzie chyba są otumanieni, a może po prostu brak im profesjonalizmu, skoro nie potrafią dostrzec,
iż nasze drużyny narodowe w grach zespołowych po prostu nie mają klasy – potrafią wznieść się na
wyżyny i wygrać z najlepszym, by zaraz ulec przeciętniakowi. Klasowe drużyny przeważnie nie zawodzą, podobnie jak klasowe konie wyścigowe. Klasowy folblut nigdy nie przegra z rywalem z III czy IV
grupy. Niemieccy futboliści, brazylijscy siatkarze, czy francuscy szczypiorniści mogą sprawić zawód
swoim fanom raz bądź dwa razy w skali dekady. Polskim drużynom zdarza się to rokrocznie, dlatego
bądźmy ostrożniejsi w szacowaniu szans naszych reprezentacji w zbliżających się turniejach.
o sensacyjnej wygranej w 2016 r. z Francuzami – mistrzami olimpijskimi i mistrzami świata – większość naszych sportowych dziennikarzy okrzyknęła Polaków mistrzami Europy w
szczypiorniaku. Cóż to była za euforia… Kubeł zimnej wody został wylany na rozgorączkowane głowy już w następnych meczu, w którym Polacy przegrali z Norwegią, a lodowaty prysznic
sprawili nam Chorwaci, gromiąc nasz team strzeleniem aż 37 bramek. Rozmiary porażki wstrząsnęły całym krajem – pretendenci do tytułu mistrzów kontynentu dają sobie strzelić na swoim terenie
prawie 40 bramek?! To nie porażka, to blamaż. Klasowe drużyny nie przegrywają w takich rozmiarach. Mogą ulec rywalom, to oczywiste, bo sport jest sportem, ale liczy się także styl przegranej.
Ten spektakularny przykład niepotrzebnego nakręcania spirali sukcesu niczego niestety nie nauczył
naszych komentatorów. Sytuacja powtórzyła się rok później podczas mistrzostw Europy w siatkówce organizowanych w Polsce. Przed inauguracyjnym meczem z Serbami na Narodowym trąbiono wyłącznie o tym, jak gładko po„Okazuje się, że naszych gęgaczy konaliśmy ich ostatnio na
samym obiekcie. Spekunic nie jest w stanie napełnić roz- tym
lowano wyłącznie o rozmiasądkiem i umiarem. Ostatnio
rach naszego zwycięstwa,
nikt nie dopuszczał,
chlubią się, że polscy futboliści są porażki
a pan Wojciech Drzyzga –
obecnie na 5. miejscu w rankingu jeden z wybijających się polskich gęgaczy – bredził o MaFIFA, więc na przyszłorocznych
zurku Dąbrowskiego, który
mistrzostwach świata w Rosji
miałby być odgrywany po
zwycięskim finale. I tu kubeł
znajdą się w gronie faworytów”
zimnej wody na rozgorączkowane łby został wylany błyskawicznie. Polacy gładko ulegli Serbom, natomiast lodowaty prysznic sprawili im tym razem Słoweńcy, którzy ograli naszych zuchów praktycznie na luzie.
kazuje się, że naszych gęgaczy nic nie jest w stanie napełnić rozsądkiem i umiarem.
Ostatnio chlubią się, że polscy futboliści są obecnie na 5. miejscu w rankingu FIFA, więc
na przyszłorocznych mistrzostwach świata w Rosji znajdą się w gronie faworytów. Ponownie nakręcana jest spirala sukcesu i ponownie prognozy zdadzą się psu na budę. Dlaczego? Bo ten,
kto potrafi patrzeć na piłkę nożną szeroko otwartymi oczami, których nie przykrywają biało-czerwone klapki, musi dostrzec, że dysponujemy drużyną świetnie zarabiających przeciętniaków ozdobioną jednym jedynym asem w postaci Roberta Lewandowskiego, gracza światowego formatu. Tylko że mecze kopanej wygrywa drużyna, a nie jeden futbolowy as.
Trafiliśmy do bardzo słabej grupy eliminacyjnej, a mimo to nadal nie możemy być pewni awansu. Ostatnia klęska z Danią, męki z Kazachstanem oraz zbliżający się mecz z depczącymi nam po
piętach i posiadającymi bardzo dobrą defensywę (tylko 7 straconych bramek) Czarnogórcami nakazują ostrożnie ważyć nasze szanse. Błagam, nie róbmy z polskiej drużyny teamu klasy europejskiej, bo po raz kolejny będziemy oszukiwać samych siebie. Niech nas nie zmyli wysoka pozycja w
rankingu FIFA, którą się chlubimy. Z czego ona wynika? Całkowita liczba punktów dla danego kraju jest średnią punktów wszystkich rozegranych meczów z ostatnich 4 lat, z premiowaniem meczów
rozegranych niedawno. Mecze rozegrane w przeciągu 12 ostatnich miesięcy mają wagę 100 proc.,
zaś te w poprzednich latach odpowiednio wagę 50, 30 i 20 proc. Ostatnio wygrywaliśmy ze słabeuszami: z San Marino, Gibraltarem, Mołdawią, Irlandią Płn., Armenią, Serbią, Finlandią, Kazachstanem, Litwą i raz fuksem z Niemcami. Te na ogół trzeciorzędnej wartości zwycięstwa przysporzyły nam wiele punktów i wywindowały w rankingu FIFA. Jednak w starciach z mocniejszymi zespołami (Holandia, Anglia, Urugwaj, Ukraina, Słowacja, Szkocja) przegrywaliśmy.
Po raz drugi traktuję swój felieton jako protest przeciwko ciągłemu nakręcaniu spirali sukcesu.
Polski dziennikarz sportowy powinien, a nawet wręcz musi być sympatykiem narodowej reprezentacji, ale nie może przeistoczyć się w mającego klapki na oczach kibola. Umiar, umiar i jeszcze raz
umiar. “Rzeczą zmysłów jest oglądać, rzeczą intelektu myśleć” – wbijcie sobie, panowie komentatorzy, do głów tę mądrą maksymę autorstwa wielkiego myśliciela Immanuela Kanta. Nie zalewajcie nas potokiem słów podczas telewizyjnych transmisji. Bierzcie przykład ze św. pamięci Bohdana Tomaszewskiego, który posiadł rzadką zdolność żonglowania słowami poprzez używanie ich minimalnej liczby i wręcz tępił, na swój elegancki sposób, gadulstwo na antenie. Chcemy oglądać zawody w spokoju, opatrzone krótkim, fachowym komentarzem, co da nam możliwość dokonywania własnej analizy wydarzeń na boisku. Mamy do tego prawo, ponieważ za usługi w postaci telewizyjnych transmisji płacimy dobrą polską złotówką.
a koniec jeszcze jeden protest, tym razem przeciwko nakręcaniu spirali nienawiści przez polski rząd, który coraz częściej kąsa Niemców domagając się reparacji wojennych. Nie mam zdania, czy dzisiaj, grubo ponad pół wieku od zakończenia wojny, ma sens domaganie się biliona euro odszkodowań. Pytam jedynie, czy prezentowana przez nasz rząd forma jest odpowiednia i czy
może ona przynieść jakikolwiek efekt. Pan minister Macierewicz skomentował ostatnio w Sulejowie –
w swój dosyć specyficzny sposób – bombardowanie tego miasteczka w pierwszych dniach działań wojennych: „To nie byli hitlerowcy, to byli Niemcy”. Bardzo to dyplomatyczna wypowiedź, nie ma co.
A ja się z panem Antosiem nie zgodzę – to byli hitlerowcy. I dodam coś jeszcze od siebie, tak dla otrzeźwienia ministerialnego umysłu: wcale nie bronię Niemców, którzy dali się zwieść ideologii głoszonej
przez małego kaprala i jego kompanów z NSDAP, ale – po pierwsze, wojenne pokolenie wymarło, a
dzieci, zgodnie z katolicką nauką, nie powinny odpowiadać za grzechy rodziców; po drugie zaś, nie
każdy Niemiec noszący hitlerowski mundur był zbrodniarzem. Czy pan minister wie, kto uratował przed
zniszczeniem największą polską świętość, czyli relikwie św. Wojciecha? Właśnie znienawidzony przez
pana ministra Niemiec, a konkretnie sierżant Wehrmachtu pan Urban Thelen, który w lipcu 1941 r.
przewiózł pociągiem z Gniezna do Inowrocławia szczątki świętego przełożone do drewnianej skrzynki owiniętej w papier i oddał tamtejszemu proboszczowi, który ukrył je w posadzce zakrystii kościoła św. Mikołaja. Sam papież Jan Paweł II, czczony przez ministra Antoniego oraz jego kolegów z PiS,
osobiście podziękował w 1997 r. panu Thelenowi za ten akt wielkiej odwagi i obdarował tego Niemca specjalnym medalem. Ten sam papież przez cały swój pontyfikat nawoływał do POJEDNANIA, ale
to słowo widocznie jest obce żarliwemu katolikowi Antoniemu Macierewiczowi.
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POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

DREWNO opałowe
i kominkowe, 602 77 03 61
DREWNO opałowe
i kominkowe, 791 394 791
KUPIĘ znaczki, książki, monety,
meble, obrazy, medale, dojadę,
601 235 118; 22 253 38 79
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

ANGIELSKI, różne poziomy,
609 373 575
ANGIELSKI, różne poziomy,
dojeżdżam, 502 378 901
FRANCUSKI, 797 346 233,
22 641 10 29
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MATEMATYKA, FIZYKA,
matury, gimnazjalne, 605 783 233

DZIAŁKI budowlane 1000 m2
Prażmów, 602 77 03 61
DZIAŁKI rekreacyjne Prażmów,
602 77 03 61
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net
Mieszkania:
! 60 m2, Nowe Miasto, super
standard, cisza, spokój,
601 720 840
! Centrum,75 m2, 3 pok.,
ul. Wilcza, świetny standard, do
wejścia, 601 720 840
! Mokotów Górny, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza
i spokój, kamienica, 601 720 840
! Mokotów, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł.,
601 720 840
! Mokotów Górny, 70 m2, 4 pok.,
zł 560 tys., do neg., 601 720 840
! Ursynów, 3 pok. 68 m2, dobry
standard, do wejścia, 601 720 840
! Ursynów, 73 m2,
3 pok.,wysoki standard ,okazja
tylko 600 tys.zł, 601 720 840
Domy:
! 300 m2, do wejścia, Ursynów,
Las Kabacki, 601 720 840
! Dom Sadyba, 125 m2, do
wejścia, 601 720 840

! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko
1,49 mln. zł, 601 720 840
! Mokotów, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840,,
! Natolin, dom 260 m2, ładny,
do wejścia, 601 720 840
! Mokotów, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,,
! Pyry, 350 m2, działka 1300
m2, blisko Las Kabacki. Świetny na
firmę, świetny na mieszkanie,
601 720 840
! Sadyba, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840
! Segment 290 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, może być na firmę. Cena 1 450 tys. zł, 601 720 840
! Segment Imielin 180/250 m2.
ładny, cisza, spokój, niedaleko
metra, 601 720 840,
! Segment skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840
! Stegny, 290 m2, nie wymaga
remontu, dobry standard, super
okazja! tylko 1.050 tys.zł.
601 720 840
! Ursynów, 380m2 /400 m2
działki, segment narożny, świetny
standard, dobra cena, do wejścia,
1.690 tys. zł, 601 720 840
Działki:
! Działka KonstancinBorowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840
! Działka KonstancinJastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 270 tys. zł,
601 720 840
! Józefosław, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,
! Konstancin, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 601 720 840,
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
! Wilanów, 1140 m2, wszystkie
media, 565 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem,
400 zł/m2, 601 720 840
! Złotokłos, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840
Do wynajęcia:
! Konstancin - do wynajęcia
dom przy głównej ulicy, na firmę
lub do zamieszkania. Cena 10 000
zł., tel. 601 720 840
! Mokotów 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem.
Cena 6500 zł., 601 720 840
Lokale handlowe:
! Ursynów, lokal 43 m2. Dobry
standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,
601 720 840,
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych,
trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie szuka dla
swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji,
niezabudowanych działek
gruntu w południowej części
Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, Stegny,
Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARSTWO, 505 935 627
STOLARSTWO, naprawy,
606 126 099
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82
TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

TANI SERWIS
KOMPUTEROWY
504 617 837
24 H/7,
DOJAZD
I EKSPERTYZA - 0 zł
ANTENY, 509 610 850
ANTENY, 603 375 875
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
CYKLINOWANIE, 573 437 794
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie do?wiadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie,
502 053 214
DOMOFONY, 603 375 875
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530
WYLEWKI agregatem,
styrobeton, 668 327 588

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

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
DOM OPIEKI Piaseczno,
601 870 594

ELEKTRYK,
usługi elektryczne,
797 669 797
GAZ ziemny do 15% taniej,
691 110 845
GLAZURA, gładź, panele, płyty
G-K, malowanie, elektryka,
hydraulika, 692 885 279

PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889
REMONTY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75
DO PRODUKCJI reklam, mile
widziane zdolności manualne,
602 424 170
DO SPRZĄTANIA bloków i
terenów, 510 464 242,
601 398 426
FIRMA zatrudni kucharza
i osobę do pracy na zmywalni w
Konstancinie.
Kontakt: 508 318 341
FIRMA zatrudni na
1/2 etatu
gospodarzy domów. Mile
widziani także sprawni
renciści i emeryci,
605 613 451
PILNIE POSZUKUJĘ osób
do sprzątania bloków,
chodników i terenów
zielonych na Ursynowie,
609 461 953; 724 318 220
PRACOWNIK na stolarnię,
602 424 170
PRACOWNIKÓW budowlanych
do stanów surowych, 694 401 711
ZATRUDNIĘ nauczyciela
wychowania przedszkolnego i
pomoc wychowawcy do Punktu
Przedszkolnego na Ursynowie.
Wymagane wykształcenie
kierunkowe, dyspozycyjność i
kreatywność. Pilne.
Tel.: 501 019 441

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777
MALOWANIE, 698 431 913
MALOWANIE gładź,
505 73 58 27
MALOWANIE, referencje,
722 920 650
NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

WRÓŻKA, 22 648 68 41,
602 731 299
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Ważne telefony

Co i kto
Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Niedziela, 10 września, 18.00:
pierwszy pokaz z nowego cyklu zagranicznych, pełnometrażowych filmów dokumentalnych pn. „KineDok lato/jesień”. Film pt. „Księżycowy spacer z dziadkiem” (Norwegia
2016, reý. David Alrżk, 46 min.).
Wstęp wolny.
18 września-1
15 grudnia
Bezpłatne warsztaty artystyczne
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w
tym seniorów, sfinansowane ze
środków Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy. Zapisy u instruktorów.
Ilość miejsc ograniczona
Dzieci i młodzież
- Warsztaty plastyczne
poniedziałki, środy, czwartki,
17.00-18.00, 18.00-19.30
zapisy: 18.09, 17.00
prowadzi Małgorzata Sołtysiak
- Flamenco (nowość w Domu
Sztuki!)
poniedziałki, 16.00-17.00,
17.15-18.15
prowadzi: Karolina Łucznik
zapisy: 18.09, 16.00
- Taniec irlandzki
czwartki, 16.00-17.30
zapisy: 21.09, 16.00
prowadzi: Marta Sętowska

- Warsztaty wokalne
wtorki, czwartki, 16.00-17.30
zapisy: 19.09, 16.00
prowadzi: Marcin Zadronecki
- Warsztaty bębniarskie
środy, 16.30-17.30, 17.4518.45
zapisy: 20.09, 16.30
prowadzi: Gaspard Conde
- Teatr Młodzieżowy „Klucz z
Wiolinowej”
wtorki, czwartki, 17.45-19.15
zapisy: 19.09, 17.45
prowadzi: Wojciech Sanejko
- Dziecięcy Teatr Muzyczny
„Wiolinki”
piątki, 15.30-17.00
zapisy: 22.09, 15.30
prowadzi: Ewa Kłujszo
- Młodzieżowy Teatr Muzyczny „Zgraja z Wiolinowej”
piątki, 17.00-19.30
zapisy: 22.09, 17.00
prowadzi: Ewa Kłujszo
Dorośli, w tym seniorzy
- Warsztaty plastyczne
czwartki, 11.00-13.30
zapisy: 21.09, 11.00
prowadzi Małgorzata Sołtysiak
- Warsztaty bębniarskie
środy, 19.00-20.00
zapisy: 20.09, 19.00
prowadzi: Gaspard Conde
- Teatr Seniora
wtorki, 13.45-15.45

zapisy: 19.09, 13.45
prowadzi: Wojciech Sanejko
Dom Kultury Stokłosy
ul. Lachmana 5
tel. 022 855 35 17
ZAPISY NA ZAJĘCIA dla dzieci
startują w poniedziałek 4 września pod nr telefonu (22) 855-3517. ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ 18 września.
Jest nam miło zaprosić na niezwykłą wystawę malarstwa na jedwabiu, autorstwa Aliny Bloch, która uświetni Inaugurację Roku Kulturalnego w Galerii U. Zapraszamy
w czwartek 14 września, o 17:00.
Kluboteka
Dojrzałego Człowieka
ul. Lanciego 13 lok U9,
tel. 22 370 29 29
07.09, czwartek godz. 18:00 –
wernisaż fotografii Ewy FLOREK i Maryli ZIELENIEWSKIEJ-FELAK pt. KAZIMIERZ NA LUDOWĄ NUTĘ
14.09, czwartek godz. 18:00 –
JAK SPOWOLNIĆ PROCESY
STARZENIA - PROFILAKTYKA.
Marek WAWRZEŃCZYK – prezes Zarządu Polskiej Akademii
Zdrowia (PAZ)

XIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro
im. Mieczysława Fogga
Kino Iluzjon Filmoteki Narodowej, ul. Narbutta 50a
Przegląd filmów dwudziestolecia międzywojennego,
czwartek, 7 września, godz. 18. Będzie lepiej
(1935), godz. 2015. Dwie Joasie (1935)
piątek, 8 września, godz. 18. Fredek uszczęśliwia świat (1936), godz. 20.15. Jego ekscelencja
subiekt (1933)
sobota, 9 września, godz. 16. Robert i Bertrand (1938), godz. 18.15. Szczęśliwa trzynastka (1938), godz. 20.30 Jadzia (1936)
niedziela, 10 września, godz. 16. Ada to nie
wypada (1936), godz. 18.15. Paweł i Gaweł
(1938)

Ursynów
Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61

sobota, 10 września, godz. 19 – Musical Bodo
(w roli głównej Dariusz Kordek)
Teatr Ateneum, ul. Jaracza 2
piątek, 8 września i niedziela, 10 września, godz.
19.15 – Sceny niemalże małżeńskie – kabaret literacki z piosenkami Jerzego Jurandota, wykonawcy: Grażyna Barszczewska i Grzegorz Damięcki
Spacer śladami Eugeniuszu Bodo organizują
przewodnicy warszawscy
niedziela, 10 września, godz. 11 zbiórka ul.
Marszałkowska 115
Kawiarnia Retrospekcja, ul. Bednarska 28
wtorek, 12 września, godz. 17 – Retrowtorek
czyli spotkanie z piosenką retro (po raz 101),
nna Maria Adamiak i Wojciech Dąbrowski
Nowy Świat Muzyki, ul. Nowy Świat 63
Kawiarnia Sanacja, ul. Zgoda 4
piątek, 8 września, godz. 20 – Koncert pioczwartek, 14 września, godz. 18 – Spotkasenki retro Spotkamy się na Nowym Świecie
nie z Piotrem Łopuszańskim autorem książAmfiteatr Wolskiego Centrum Kultury, ul. ki Warszawa literacka w okresie międzywoElekcyjna 17
jennym.

Centrala
fax

Drugi trudniejszy
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Marzena Warowna
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

22 443 71 00
22 443 72 91

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 56 51 400
22 56 51 402
Urząd Skarbowy
22 84 86 151
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

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

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

701 75 00

757 20 51
750 19 41
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

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

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

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