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A ty ktoś? A ja – łoś...

J

ako miłośnik natury bardzo
się martwię coraz bardziej
alarmującymi informacjami
z kraju i ze świata, dotyczącymi
gwałtownego spadku liczby zwierząt – i w szerokim świecie, i w
naszym kraju. Szczególnie rzuca
się w oczy malejąca liczba ptaków
i ssaków, choć jeśli chodzi o tę ostatnią gromadę bynajmniej nie może
cieszyć, że bodaj jedynym gatunkiem, którego pogłowie się nie pomniejsza, jest gatunek ludzki. Dobijamy już bowiem do niemal 8
miliardów osobników. A im więcej
nas jest, tym poważniejsze szkody
wyrządzamy naszemu środowisku
naturalnemu. Cywilizacyjna działalność człowieka ma swoje sprzężenie zwrotne. Kiedyś ukuto powiedzenie o strzelaniu z armaty
do wróbla, ale tak naprawdę to z
wróblami jest u nas taki problem,
jakbyśmy je rzeczywiście masowo
wystrzelali.
iczba ginących ptaków idzie
ponoć w miliardy, a jeszcze
gorzej jest z owadami, o czym
przekonujemy się na przykładzie
pszczół. Bez nich na pewno nie damy sobie rady, bo choć umiemy dokonać sztucznego zapłodnienia, a
nawet sztucznego zatrudnienia,
zwłaszcza w ministerstwach i spółkach skarbu państwa, to sztucznego zapylenia – już nie. Minionego
lata, które nieoczekiwanie sprowadziło do Polski klimat śródziem-
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nomorski, zbliżający się momentami do tropikalnego, widywałem
od czasu do czasu motyla, który
przez tyle lat był stałym fragmentem krajobrazowej gry, a teraz jest
po prostu taką rzadkością, jak polityk potrafiący posługiwać się poprawną polszczyzną.
ęsknota za ginącymi stopniowo gatunkami sprawia,
że próbujemy dostrzec je
przynajmniej oczami wyobraźni.
Stąd dosyć już dawno wziął się w
Szkocji faktycznie nieistniejący
twór nazwany „Potworem z Loch
Ness”. W Warszawie natomiast
mieliśmy minionego lata wielotygodniową sensację po znalezieniu
nad Wisłą w rejonie Konstancina
wylinki 5-metrowego pytona, którego zaczęto gwałtownie szukać z
pomocą wszystkich właściwych
służb, ale jakoś nie udało się go
odnaleźć. Ponieważ strach ma
wielkie oczy, a tabloidy wielki nakład, każdego dnia częstowano
nas nową wiadomością o pytonie.
Naoczni świadkowie najpierw
przysięgali, że już dopłynął na Żoliborz, potem miał ruszyć jeszcze
dalej na północ niczym tegoroczne
ścieki, uwolnione po pęknięciu
dwu kolektorów. W końcu pojawiła się informacja, że pytona widziano już w rejonie Torunia, aż
wreszcie naukowcy stwierdzili, że
wobec gwałtownego spadku temperatury powietrza bestia musiała już zdechnąć.
nformacje o wielkim wężu
uwiarygodniało po części to,
że we wspomnianej okolicy
nad Wisłą znalazło się nawet kilku
hodowców pytoniej odmiany, którzy jednak udowadniali ponad
wszelką wątpliwość, że ani jeden
gad im nie zginął. Inaczej było w
1996 roku z guźcem, afrykańską
świnią, którą warszawskie ZOO
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mówi się przy okazji kolejnych wyborów, jest pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, jakie się łatwo
znajdzie niemal w każdy zakątku
Niemiec. Tymczasem na stawianym całej Polsce za wzór nowoczesności Ursynowie takiego boiska –
jak nie było, tak nie ma.
racając jednak do kwestii ginących względnie
zaginionych zwierząt,
wypada wspomnieć, że obecnie ginie na terenie Warszawy i okolic coraz więcej łosi, które podchodzą do
siedzib ludzkich, podobnie jak dziki i często nadziewają się na ostre
kolce ogrodzenia posesji, próbując
to ogrodzenie przesadzić. A jeszcze częściej wpadają pod samochody, co źle się kończy nie tylko dla
nich, lecz również dla kierowców i
pasażerów.
osie są przynajmniej czymś
całkowicie realnym. Tymczasem pojawiają się meldunki o dostrzeżeniu w okołowarszawskich kniejach zwierząt zupełnie nietypowych dla naszego
klimatu. O ile w Lesie Kabackim
zagościł guziec, o tyle na północnej
stronie miasta, a konkretnie w Łomiankach ktoś zauważył ponoć...
pumę, co akurat nie jest już niczym szokującym, skoro gdzieś na
Śląsku zaalarmowano o pojawieniu się w miejscowych wodach...krokodyla.
dżywa więc w przestrzeni
publicznej stare pytanie:
czy to pies, czy to bies. Będzie ono aktualne w trakcie najbliższych wyborów parlamentarnych, w których następstwie o niejednym wybrańcu ludu będzie
można powiedzieć: diabeł przebrał
się w ornat i na mszę dzwoni...
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

W

Ł
RYS. PETRO/AUGUST

postanowiło oddać do ogrodu w
San Diego (Kalifornia). W trakcie
kwarantanny jeden osobnik ze stada guźców umknął w powsińskim
ogrodzie tuż przed odlotem za ocean. Daremnie szukano go w całym
Lesie Kabackim. Guziec jakby się
zapadł pod ziemię, chociaż dobrze
poinformowani twierdzą, że został po prostu upolowany i zjedzony. Tyle że nikt tego nie potwierdzi pod przysięgą. Pamięć o guźcu
jest jednak na Ursynowie wciąż żywa z uwagi na długie poszukiwania tego odważnego uciekiniera,
który chyba rzeczywiście musiał

skończyć jako pieczyste. I tym się
ów guziec różnił od późniejszego
burmistrza dzielnicy Guziała (Piotra zresztą), że nie był politycznie
zaangażowany. Można nawet
śmiało powiedzieć – bezpartyjny.
o cóż, Guział na razie odszedł od polityki i od razu
zyskał na tym jego ogląd i
pogląd. Patrząc na warszawską
scenę samorządową zauważył
ostatnio, że szarpiące władzę przez
tyle lat ruchy miejskie w końcu się
z nią splotły i mają teraz do niej
ambiwalentny stosunek, niczym
były prezydent RP Lech Wałęsa,
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który lubił zajmować w różnych
sprawach nader klarowne stanowisko, wyrażane słowami: jestem za,
a nawet przeciw. Tym powiedzeniem przypominał mi pewnego
woźnego, który w celu podkreślenia wagi swoich zadań zwykł był
się upewniać u dyrektora, czy
wszystko ma być zrobione „vice versa i a la long”.
daniem oddalonego już
mocno od ursynowskich
opłotków Guziała, nasza
dzielnica też ma swojego Potwora
z Loch Ness. Tym niemal już dostrzeżonym potworem , o którym
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Głosuj na zdrowie!

Na tegorocznych listach do Sejmu znajdziemy nie tylko zawodowych polityków, ale też… pracowników ochrony zdrowia! Na
13. miejscu, z listy KW SLD, kandyduje Joanna Wicha, pielęgniarka z ochockiego szpitala.

– Pracuję w ochronie zdrowia od
trzydziestu lat. Dość się napatrzyłam.
Cztery lata temu zadałam sobie pytanie – po co dłużej czekać aż ktoś w
końcu zrobi porządek? Mam kompetencje, doświadczenie i taką samą parę rąk do pracy jak ci, którzy od lat sie-

dzą w parlamencie – idę do polityki.
Akurat tworzył się nowy ruch, to był
odpowiedni moment.
Priorytet Joanny? Seniorzy. – Rozmawiam z ludźmi, wiem, że starsze
osoby potrzebują wsparcia na co dzień
– chociażby w obowiązkach domowych.
Tu jest potrzebna zmiana systemowa.
Proponuję publiczne Centra Wsparcia
Samodzielności, gdzie najstarsi mieszkańcy będą mogli zwrócić się o asystenta do pomocy w codziennych czynnościach, zrobią podstawowe badania medyczne jak np. pomiar ciśnienia, ale
przede wszystkim – będą mogli budować relacje towarzyskie i sąsiedzkie –
mówi kandydatka.
Dzisiaj osoby powyżej 65. roku życia
stanowią 19% populacji, za 40 lat w
wieku emerytalnym będzie jedna trzecia społeczeństwa. Z ulepszaniem infrastruktury dedykowanej osobom
starszym nie można zwlekać. – Kolejnym dużym problemem jest depresja,
która dosięga 25% wśród osób powyżej 65. roku życia! To zatrważające dane – tłumaczy Wicha. – Dlatego wśród
moich postulatów wymieniam także
profilaktykę zdrowia psychicznego i
ułatwienie dostępu do psychologa dla
najstarszych mieszkańców. To wiele
zmieni. Często osoby starsze nie wiedzą nawet, że mogą udać się po pomoc, że to co przeżywają, to nie jest
zwykły smutek, ale choroba. Taka, która wymaga leczenia. Prosty przykład –
objawem mogą być chociażby problemy ze snem.
Co jeszcze wymaga zmian? – Bardzo
potrzebujemy przywrócenia i wzmocnienia instytucji pielęgniarki środowiskowej. Osoby starsze mówią, że nie
chcą być ciężarem dla rodziny, chcą być

samodzielne. I państwo powinno dać
im odpowiednie narzędzia. Czasem najbardziej potrzebna jest pomoc doraźna,
a nie stała opieka, której nie może zapewnić rodzina, bo, na przykład, jest
daleko. Instytucja pielęgniarki środowiskowej po części rozwiąże ten problem – deklaruje kandydatka SLD. –
Brakuje w naszym społeczeństwie przekonania, że starość może być pięknym
czasem. Ludzie boją się samego słowa,
kojarzy im się z niską emeryturą, kolejkami do lekarzy, a bardzo często z
samotnością. I do tego – niestety – po
części doprowadzili politycy, nie dostrzegając podstawowych problemów i
nie proponując zmian, które będą miały wpływ na codzienne życie dużej części społeczeństwa. Problemy, które mogą wydawać się małe, ale tak naprawdę wystarczy znaleźć na nie sensowne,
systemowe rozwiązanie – podsumowuje kandydatka.
– Wiele środowisk lekarskich zaczyna strajkować, teraz swój protest rozpoczynają fizjoterapeuci, niedługo lekarze
rezydenci, może się okazać, że przyjdzie
moment, kiedy i lekarze i pielęgniarki
odejdą od łóżek chorych. Albo wyjadą
zagranicę, co byłoby dla ochrony zdrowia najgorsze. Widzę, że moim koleżankom, szczególnie młodszym, coraz
trudniej pogodzić się z tym, że nie dość,
że mają niskie pensje, to jeszcze nie szanuje się ich zawodu – mówi Wicha. – Na
oddziale, gdzie pracuję, jest 57 łóżek i
22 pielęgniarki. Statystyki pokazują, że
w skali kraju na tysiąc obywateli przypada pięć pielęgniarek.
Jak lewica zamierza uzdrowić ochronę zdrowia? – Zaczniemy od podniesienia wydatków na zdrowie do 6,8%
PKB, i to będzie sukcesywnie rosnąć.

Dzięki temu uda się podnieść płace, oddłużyć szpitale, zakupić sprzęt, zapewnić konsultacje każdej potrzebującej
osobie. O profilaktyce w Polsce mówi
się niewiele, czasem pojawi się jakaś
akcja społeczna. Ale o tym, że mamy
najwyższą umieralność na raka w Europie, dlatego, że czas, który już powinien być przeznaczony na leczenie, spędzamy w kolejkach, raczej się milczy. W
Polsce umiera się na takie rodzaje raka,
które za granicą traktuje się jako chorobę przewlekłą, ciężką, ale można z nią
żyć. Musimy zatrzymać lekarzy w Polsce, kształcić kolejnych, choćby nie
wiem co. To jest największe wyzwanie
w tym momencie. Słyszę jak politycy
mówią, że ochrona zdrowia to najważniejszy temat w kampanii i myślę: nie,
ochrona zdrowia to najważniejsza
rzecz, którą trzeba się zająć od razu po
wyborach, nie tylko w kampanii.
– Jako Lewica proponujemy, żeby
wszystkie leki na receptę kosztowały 5
złotych. Państwo na tym nie zbankrutuje, a nawet oszczędzi, to mądrze wydane publiczne pieniądze. Jak oszczędzi? Leczenie jest o wiele droższe niż zapobieganie. Koszty np. opieki szpitalnej
nad osobą, która przez to, że nie wykupiła leków cierpi na rozmaite powikłania, są dużo wyższe niż dopłata do recepty – tłumaczy Wicha.
Pytamy kandydatkę o czym marzy. –
Chciałabym, żeby w tej kadencji w ławach sejmowych zasiadali ludzie, którym naprawdę zależy. Na sprawnej
ochronie zdrowia, na dobrej edukacji
dla naszych dzieci, na tym, żeby ludzie
mogli godnie i tanio mieszkać. Niby
niewiele, ale czekamy na to kolejną kadencję. Czas skończyć z czekaniem,
trzeba działać.
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Spotkanie
z mieszkańcami
w czwartek
Kończy się jesienna edycja
spotkań burmistrza Ursynowa Roberta Kempy z mieszkańcami – ostatnie spotkanie
odbędzie się w czwartek 3
października. Burmistrz będzie czekał na mieszkańców
od godz. 16.00, tym razem
przy metrze Natolin. Na spotkaniach, w których do tej pory uczestniczył burmistrz, rozmawiano o sprawach bieżących, podsumowywano zrealizowane inwestycje, ale też
przekazywano informacje o
najbliższych planach Urzędu.
– Spotkania to wiele inspirujących rozmów, podczas których mieszkańcy wskazują
sprawy, którymi warto się zająć. Z zainteresowaniem zapoznałem się także z opiniami i
uwagami o działalności Zarządu Dzielnicy oraz pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów. Po raz
kolejny będę miał okazję porozmawiać z mieszkańcami w
przyszłym roku, podczas wiosennej edycji spotkań – mówi
burmistrz Robert Kempa.

BEZPIECZNA
JAZDA
– szkolenia dla
ursynowskich
seniorów
14 października (poniedziałek) w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy – Tor
Modlin odbędzie się szkolenie profilaktyczne kierowców
powyżej 55. roku życia. Szkolenie organizowane jest przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Warszawie,
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Urząd
Dzielnicy Ursynów.
Warunkiem uczestnictwa
w szkoleniu jest posiadanie
prawa jazdy kat. B, ukończone 55 lat oraz wypełnienie
karty zgłoszenia. Pisemne
zgłoszenia przyjmowane są w
Informacji Urzędu Dzielnicy
Ursynów w godzinach pracy
Urzędu. Organizator zapewnia transport autokarowy do
Modlina sprzed Urzędu Dzielnicy Ursynów i z powrotem.
W programie m. in.:
Szkolenie teoretyczne, realizowane przez doświadczonych psychologów transportu. Zajęcia praktyczne, prowadzone przez doświadczonych instruktorów techniki
jazdy. Obejmują wpływ prędkości na drogę hamowania na
różnego rodzaju nawierzchniach, wpływ rozmów telefonicznych i rozmów z pasażerem na koncentrację.

Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów parlamentarnych. Zgodnie z postanowieniem wybory odbędą się 13 października 2019 roku. Wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów.
Kto może głosować? Oddać głos w zarządzonych na dzień 13 października
2019 r. wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej może osoba zameldowana na terenie Dzielnicy Ursynów, jak również osoba stale zamieszkała na jej terenie – nawet jeśli jest zameldowana w innej miejscowości – a także
osoba czasowo przebywająca na terenie
Ursynowa oraz osoba nigdzie nie zameldowana. Osoby te muszą być ujęte w rejestrze wyborców lub zostać dopisane
do spisu wyborców.

WYBORY – ważne informacje
I. Co trzeba zrobić, aby wpisać się do
rejestru wyborców?
Kto chce być dopisany do rejestru wyborców powinien złożyć w Delegaturze
Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Ursynów (Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawa), następujące dokumenty:
! wniosek o wpisanie do rejestru wyborców;
! pisemną deklarację – informację do
rejestru wyborców;
! dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamość (kserokopia).

Ważne! W celu przyśpieszenia procedury wpisania do rejestru wnioskodawca
powinien złożyć, oprócz wymienionych
wyżej dokumentów dodatkowo np.:
oświadczenie właściciela (najemcy)
mieszkania o stałym zamieszkiwaniu
wnioskodawcy w lokalu lub zeznanie PIT.
Uwaga! Prezydent m. st. Warszawy ma
pięć dni na rozpatrzenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców. Złożenie wniosku po 4 października 2018 r. może uniemożliwić dokonanie wpisu do rejestrów.
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania w sprawie wpisu do rejestru
wyborców, jak również właściwe forWniosek wraz z dokumentami można mularze do pobrania znajdują się pod
złożyć także w formie elektronicznej ko- adresem: https://warszawa19115.pl/rzystając z platformy e-PUAP.
/wpisanie-do-rejestru-wyborcow

II. Co trzeba zrobić, aby zostać dopisanym do spisu wyborców?
Wyborca, który jedynie czasowo przebywa na terenie Dzielnicy Ursynów, może złożyć najpóźniej w 5 dniu przed dniem
wyborów, tj. do dnia 8 października 2019
r. wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Oprócz wniosku należy przedstawić (do
wglądu) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania w sprawie dopisania do spisu wyborców, jak również właściwe formularze do pobrania znajdują się pod
adresem: https://warszawa19115.pl//dopisanie-do-spisu-wyborcow
WAŻNE: wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze dzielnicy Ursynów zostaje wpisany z urzędu do spisu wyborców
sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla miejsca jego zamieszkiwania.
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Całodobowa apteka
na Ursynowie już działa

Zadbaj o bezpieczeństwo
swojego dziecka!

Ursynowska Ratuszowa
Wyprzedaż Garażowa
W najbliższą niedzielę, 6 października , w godz. 12.00 –
16.00 na parkingu zewnętrznym lub w garażu podziemnym przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów (Al. Komisji
Edukacji Narodowej 61, metro Imielin) odbędzie się Ursynowska Ratuszowa Wyprzedaż Garażowa.
Będzie to raj dla poszukiwaczy skarbów, kiermasz staroci, a z drugiej strony szansa na nowe życie dla niepotrzebnych ubrań, zabawek, książek, bibelotów i innych szpargałów oraz duże pole do popisu dla rękodzieła i wszelkiej maści twórczości własnej! To nie
ostatnia w tym roku wyprzedaż – kolejne dwie zostały zaplanowane na 17 listopada oraz 8 grudnia.

Od 1 października na Ursynowie działa całodobowa
apteka. To efekt wspólnych działań Urzędu Dzielnicy
Ursynów oraz radnych Karoliny Mioduszewskiej i Pawła Lenarczyka.
Apteka znajduje się przy ul. Indiry Gandhi 35 (wejście od ul.
Polskie Drogi). Pracę w trybie 24-godzinnym rozpoczęła pod nową
nazwą apteka „Z Uśmiechem”.
- Jestem przekonany, że całodobowa apteka ułatwi życie mieszkańcom naszej dzielnicy. Są sytuacje, w których leki są pilnie potrzebne i dlatego wspólnie z radnymi podjęliśmy działania, aby w
naszej dzielnicy było miejsce, gdzie przez 24 godziny można dokonać niezbędnych zakupów. Bardzo się cieszę, że od dzisiaj jest to
możliwe – mówi zastępca burmistrza Jakub Berent.

IV Bieg na Kopiec im. Jerzego Róży ps. Kaktus
W sobotę 28 września odbył się IV.
Bieg na Kopiec im. Jerzego Róży ps.
Kaktus objęty honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy.
Jego formuła polegała na pokonaniu odcinka biegnącego od podnóża Kopca Powstania Warszawskiego na szczyt schodów, następnie obiegnięcie go zalesioną
ścieżką w kierunku startu lub mety, które
zlokalizowane były u podnóża Kopca w

Zakończenie walk
powstańczych
na Mokotowie
Mieszkańcy dzielnicy, jak i
władze samorządowe, 27 września br. uczciły zakończenie walk
powstańczych na Mokotowie.
Wieńce złożono pod tablicą pamięci przy ul. Puławskiej oraz
przy obelisku Pomordowanych
Powstańców na ul. Dworkowej.
W uroczystościach, poza władzami Miasta i Dzielnicy, udział
wzięli powstańcy ze Zgrupowania AK Baszta i Innych Oddziałów Powstańczych.

hołdzie kombatantom i ofiarom Powstania Warszawskiego.
Trasa miała charakter ok. 750-metrowej
pętli, a ze względu na swój nieco ekstremalny charakter stanowiła nie lada wyzwanie.
Na trasie biegacze napotykali powstańcze
posterunki i inscenizacje historyczne co dodawało zmaganiom niesamowitej atmosfery. Zawodnicy mieli dowolność w wyborze
dystansu (ilości pętli), jaki zamierzali pokonać. Bieg nie przewidywał klasyfikacji ani
zwycięzców. Każdy uczestnik, niezależnie
od przebytego dystansu, traktowany był jak
triumfator.
Zawodnicy i zawodniczki otrzymywali
pamiątkowe medale z rąk Por. Danieli Ogińskiej ps. Pszczoła – sanitariuszki 7. pułku
piechoty Armii Krajowej i uczestniczki Powstania Warszawskiego. W biegu udział
wzięli burmistrzowie: Mokotowa – Rafał
Miastowski oraz Śródmieścia – Aleksander
Ferens.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i już
dziś zapraszamy na przyszłoroczną piątą
edycję imprezy ! Tym, którzy nie mogli wziąć
udziału w zawodach lub odczuwają niedosyt przypominamy, że w najbliższy piątek 4
października odbędzie Rodzinna Sztafeta
Pamięci. Zapisy wciąż trwają!

Trwają zapisy na bezpłatne kursy niesienia pierwszej pomocy
dzieciom (pediatryczne) - projekt skierowany do osób, które
opiekują się dziećmi. Kursy składające się z części teoretycznej
i praktycznej - z wykorzystaniem nowoczesnych i różnorodnych
akcesoriów szkoleniowych poprowadzą wykwalifikowani
ratownicy. Jednodniowe szkolenia będą odbywały się w
weekendy.
Tematyka kursów z pierwszej pomocy pediatrycznej:
Część teoretyczna:
* Emocjonalne aspekty pomagania dzieciom i niemowlętom,
* aspekty psychologiczne i prawne,
* schemat postępowania w przypadkach zagrożeń,
* jak zadbać o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego,
* jak udzielać pomocy w przypadku zagrożenia życia,
* najnowsze wytyczne dotyczące technik resuscytacji.
Ćwiczenia praktyczne:
* Postępowanie w przypadku zadławienia,
* udrożnienie dróg oddechowych i sprawdzenie oddechu,
* resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR na fantomie,
* postępowanie w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa,
* tamowanie krwotoków,
* posługiwanie się AED [automatycznym defibrylatorem].
Zgłoszenia odbywają się elektroniczne lub telefoniczne –
decyduje kolejność zgłoszeń (maksymalna liczba uczestników
jednego szkolenia to 12 osób)
Zgłoszenia (imię i nazwisko, telefon kontaktowy):
dorota.kardel@fundacjaverita.pl,
marek.swaczyna@fundacjaverita.pl
Więcej informacji - tel. 789 384 173.

Alternatywne lekcje
wychowania fizycznego
W dniach 9-11 października w hali sportowej hali sportowej
UCSiR „Hawajska” przy ul. Dereniowej 48 w godzinach od 8:00
do 14:30, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie - Kinder+Sport
Alternatywne Lekcje WF, organizowane przez Fundację Moniki
Pyrek –mistrzyni skoku o tyczce.
Alternatywne lekcje wychowania fizycznego to wyjątkowy
sposób edukacji poprzez rozrywkę, aktywizujący uczestników
poprzez wspólne doświadczenie sportu w obecności instruktora
i gwiazdy sportu (w tym wypadku Moniki Pyrek) z użyciem
interaktywnego symulatora konkretnej dyscypliny.
Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli wychowania
fizycznego szkół podstawowych klas 5-8. W wydarzeniu w ciągu
3 dni może wziąć udział nawet ponad 900 uczniów z
ursynowskich szkół podstawowych.

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Sacrum i Patria
SACRUM I PATRIA – w wykonaniu Państwowego Zespołu
Ludowego Pieśni i Tańca MAZOWSZE- to koncert wieńczący
obchody 75. rocznicy POWSTANIA WARSZAWSKIEGO na Mokotowie.
Orkiestra i chór podczas 70minutowego koncertu wykonają 19 pieśni, które towarzyszyły żołnierzom na polach bitewnych, w okopach i powstańczych podwórkach stolicy. Zagrzewały do walki, krzepiły w
niedoli, podnosiły na duchu.
Muzyka i słowa często kierowane do Boga w modlitwach kościelnych i w osobistych błaganiach pomagały przetrwać dramatyczne, wojenne dni, a także pożegnać tych, którzy zginęli.
Chwile podniosłe, pełne patriotyzmu, wspomnień i wzruszeń
czekają nas na koncercie w dniu 5 października 2019 r. godz.
19.30, w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej, przy ul. Modzelewskiego 98 a. Zapraszamy! Wstęp wolny!

Rodzinna Sztafeta Pamięci

Zapraszamy Mokotowskie Rodziny do wzięcia udziału w
Rodzinnej Sztafecie Pamięci, która odbędzie się w Parku Promenada w dniu 4 października 2019 r. Łączny dystans biegu
1944 metry. W darmowym pakiecie startowym: medal, chusta oraz wojskowa grochówka po biegu.
Zapisy i informacje: www.entretiming.p/sztafeta-pamieci.
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Kolejne uderzenie w handel
nielegalnym tytoniem i alkoholem

2 miliony złotych – to straty dla budżetu
państwa z tytułu niezapłaconych należności publicznoprawnych. Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) zabezpieczyli ponad 200 tysięcy sztuk papierosów, 2 tony
suszu tytoniowego, pół tony tytoniu do
palenia oraz gotowe opakowania i urządzenia służące do obróbki tytoniu
W oparciu o ustalenia operacyjne dotyczące
nielegalnego obrotu wyrobami bez wymaganych
prawem znaków akcyzy, funkcjonariusze celno-skarbowi przy współpracy z CBŚP doprowadzili
do ujawnienia nielegalnej działalności na terenie
województwa łódzkiego. Magazyny, w których
przechowywany był towar, zlokalizowane były
na prywatnych posesjach w 6 miejscowościach
znajdujących się w powiatach łęczyńskim, brzezińskim oraz zgierskim.
W działania zaangażowany był również specjalnie wyszkolony do tego typu działań pies, który bezbłędnie wskazał miejsca ukrycia papierosów.
Dodatkowo na jednej z lokalizacji ujawniono również kompletną linię technologiczną do oczyszczania skażonych wyrobów alkoholowych oraz ponad
tysiąc litrów gotowego produktu. Wartość rynkowa zabezpieczonych towarów to ponad 1,5 miliona złotych. W przedmiotowej sprawie zostało
przesłuchanych pięć osób z województwa łódzkiego w wieku od 22 do 61 lat.
Postępowanie jest prowadzone przez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kutnie.
„Kierując się dobrem obywateli nasze działania
prowadzone są nie tylko na terenie wojewódz-

twa mazowieckiego, ale jeżeli wymaga tego sytuacja również na terytorium całego kraju” – powiedział Radosław Borowski, Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego.
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Rozmawiamy z Agnieszką Wyrwał, kandydatką do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej

Nie traktujmy kobiet stereotypowo
W jaki sposób połączyć karierę projektantki, przedsiębiorcy, matki, radnej i jednocześnie prowadzić kampanię do Sejmu?
Wszystko można pogodzić kiedy
umiemy zarządzać swoim czasem, ustalać priorytety oraz kiedy mamy wsparcie bliskich. Po za tym lubię wyzwania,
które motywują mnie do cięższej pracy.
Chętnie pracuje Pani w grupie czy
raczej jest Pani indywidualistką?
Są zadania, które najlepiej wykonywać w grupie. Mam na myśli pracę w
Radzie Miasta. Wiele działań wykonujemy wspólnie tak, aby przyniosły najlepszy możliwy efekt dla mieszkańców
Warszawy. Otwarcie wyremontowanej
ulicy czy nowych stacji metra to efekt
pracy grupowej. Są sytuacje kiedy raczej
pracuję sama i tak wygląda często moja praca w roli projektantki. Aby stworzyć nową kolekcję, potrzebuję ciszy i
skupienia w domowym zaciszu.
Pracuję Pani ze znanymi osobami,
m. in. z Magdą Gessler. Jak wygląda
praca z Panią Magdą?
Każda kreacja, którą wspólnie projektujemy, jest po części naszym wspólnym dzieckiem. Magda jest kobietą niezwykle kreatywną i dobrze wie, w jakim
kierunku chce dążyć, a co dla mnie najważniejsze, jest osobą o bardzo ciepłym
i dobrym sercu, a to pozwala nam na łączenie przyjaźni z pracą. Dla mnie atmosfera w pracy oraz relacje z ludźmi
są jednym z najważniejszych aspektów.
Czy tak samo wygląda praca w Radzie Miasta z przedstawicielami Zjednoczonej Prawicy?
Z pewnością mogłaby być lepsza, ale
w tym miejscu należy zaznaczyć różnice między polityką samorządową a krajową. Na poziomie samorządu udaje się
nam znajdować wspólne mianowniki i
współpracować ze sobą. Naturalnie, nie
z każdym, ale moim zdaniem, zawsze
jest szansa na dobrą współpracę. Tego
brakuje dzisiaj w Sejmie i z pewnością to
powinniśmy poprawić. Jestem osobą,
która spędziła długie dni, a gdyby zliczyć
to i tygodnie, podczas protestów wobec
łamania prawa i konstytucji przez obecny rząd. Wiem jednak, że na końcu tej
drogi najważniejsza jest przyszłość naszego kraju, naszych dzieci i aby należycie o nią zadbać, musimy współpracować, tam – gdzie jest to możliwe.
Czy to jeden z powodów Pani startu
w tych wyborach?
Startuję, ponieważ – tak jak większość Polaków – chcę zmian w polskiej

polityce. Nowych ludzi, nowych pomysłów i energii.
Startuje Pani z 26. miejsca na liście
Koalicji Obywatelskiej. Czy miejsce na
liście ma dla Pani znaczenie?
Zawsze uważałam, że najważniejsza
jest praca i cele, które chcemy osiągnąć,
dlatego miejsce na liście nie ma dla mnie
znaczenia. Prowadzę kampanie głównie
wśród ludzi, czyli tam gdzie powinni
być moim zdaniem wszyscy politycy.
Tego sama oczekiwałam zawsze od polityków. Moja praca w roli radnej opiera się przede wszystkim na kontakcie z
mieszkańcami Warszawy i słuchaniu
ich potrzeb, a następnie realizowaniu
ich postulatów. Prowadząc kampanię,
nie zamierzam się zmieniać i dlatego
najczęściej można mnie spotkać na ulicach Warszawy wśród jej mieszkańców.
Często można Panią spotkać również
wśród seniorów i rożnego rodzaju akcji
społecznych organizowanych specjalnie
dla nich.
Z seniorami współpracuję od lat. Często zapominamy, iż w przyszłości każdy z nas będzie seniorem. Jaki świat
tworzymy dzisiaj, taka będzie nasza
przyszłość. Dla niektórych może się to
wydać zaskoczeniem, ale czerpię niezwykle dużo energii i inspiracji od seniorów, z którymi współpracuję. Tutaj
warto wspomnieć projekt „Stylowy senior” – pokazy mody dla i z udziałem seniorów. Każdy, kto przychodzi na nasze
pokazy mody, widzi jak wiele energii i
pasji mają nasi seniorzy. Myślę, że wielu młodych może im pozazdrościć tej
chęci życia i pokonywania kolejnych
barier. Jako aktywistka społeczna, a teraz radna, starałam się zawsze, aby tych
barier było jak najmniej. Potrzebna jest
większa wrażliwość wśród polityków
dla grup wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mówię tu również o osobach niepełnosprawnych oraz o każdej mniejszości,
która moim zdaniem potrzebuje większego wsparcia na poziomie Sejmu.
Często angażuję się też w akcje społeczne czy charytatywne na rzecz osób potrzebujących naszej pomocy. Wspieram
też i współorganizuję działania służące
edukacji młodzieży, np. poprzez sztukę.
Czy z taką energią i tyloma pomysłami
odnajdzie się Pani w polskim parlamencie, który nie słynie z innowacyjności?
Moje ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w roli przedsiębiorcy z pewnością jest mi pomocne.
Wiem jak pracować z ludźmi i wiem

czego oczekują od władz na przykład
mali i średni przedsiębiorcy. Dzisiaj, niestety, mamy sytuację, w której wprowadzane przez rząd zmiany np. w systemie
podatkowym uderzają głównie w tę grupę. Być może potrzeba w Sejmie więcej
przedstawicieli i głosu grup społecznych, które do tej pory nie miały wystarczającego wsparcia. Jako osoba od
zawsze związana ze światem kultury,
wiem jak wiele złego dzieje się obecnie
pod rządami obecnych władz. Sztuka
nie może być ograniczana przez polityków. Jednym z moich postulatów jest
odpolitycznienie zarówno mediów publicznych, jak i świata kultury. Nie zgadzam się na cenzurę w żadnej postaci i
wiem jak ważna dla sztuki jest wolność.
Jest Pani nierozerwalnie złączona ze
światem kultury...
Sztuka towarzyszyła mi od dzieciństwa. Jako młoda dziewczyna uczęszczałam przez 4 lata do Ogniska Teatralnego Machulskich. Naturalnym krokiem w rozwoju moich pasji były też
studia na Akademii Sztuk Pięknych.
Mogę też powiedzieć o sobie, że jestem
jedną z tych szczęśliwych osób, dla których praca jest pasją.
Bardzo często zajmuje się Pani tematami edukacji i ekologii...
Moim zdaniem, te tematy łączą się ze
sobą, gdyż przyszłość w jakiej będziemy żyli, zależy od tego jak ukształtujemy nasz świat dzisiaj. Dobra i przede
wszystkim wolna od polityków edukacja daje możliwość prawdziwego rozwoju. Podstawy programowe muszą
być pisane przez ekspertów, a nie polityków, a nauczyciele powinni mieć
większą autonomię. Chciałabym, aby
do programu nauczania został wprowadzony temat ekologii tak, aby nasze
dzieci i wnuki mogły żyć i kształtować
zdrowy świat. Musimy zmienić sposób
działania bardziej systemowo. Do tego
potrzebni są nowi ludzie w Sejmie. Redukcja emisji CO2 oraz podniesienie
poziomu inwestycji w odnawialne źródła energii, to absolutne minimum tego co musimy zrobić w najbliższych latach. Niezależnie od poglądów politycznych i miejsca zamieszkania, wszyscy stoimy przed tym samym wyzwaniem i zagrożeniem ekologicznym.
Skoro mowa o miejscu zamieszkania, to warto chyba wspomnieć, że jest
Pani Warszawianką w odróżnieniu od
niektórych kandydatów.
Można powiedzieć, że jestem Warszawianką od pokoleń. Moja rodzina

walczyła w Powstaniu Warszawskim i
powiem szczerze jestem silnie przywiązana do mojego miasta.
Pani ostatnia kolekcja z motywami
Warszawy odbija się szerokim echem w
różnych środowiskach i mediach.
Nie będę ukrywała, iż Warszawa inspiruje mnie nie tylko do działania w roli radnej, ale też w roli projektantki.
Rzeczywiście, moja ostatnia kolekcja
przypadła do gustu wielu osobom i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Jak każdy, lubię kiedy moja praca
spotyka się z akceptacja.
Wydaje się że walczy Pani z wieloma
stereotypami, również z tymi o kobietach w polityce i biznesie.
Czasem można się spotkać z różnymi
krzywdzącymi stereotypami o kobietach.
Zawsze jednak starałam się im przeciwstawiać i moim zdaniem, moja historia poka-

zuje, że jest to możliwe. Jest wiele kobiet
w Polsce, które muszą zmagać się z takim
problemem. Niezależnie od tego co robisz, twoja płeć nie może wpływać na ocenę twojej pracy. Jednym z zadań nowego
rządu będzie bez wątpienia wyrównanie
poziomu płac kobiet i mężczyzn wykonujących tę samą pracę. Nie możemy jednak zapominać, iż krzywdzące stereotypy odnoszą się również do osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.
Czy numer 26 przyniesie Pani szczęście w wyborach?
Dwa razy trzynaście (data wyborów),
wierzę, że będzie to dla mnie szczęśliwy numer. O szczęście jednak trzeba
zadbać przede wszystkim samemu, ale
najważniejsze jest to, czy mieszkańcy
Warszawy obdarzą mnie zaufaniem.
Jestem pewna, że jutro naprawdę może być lepsze i jesteśmy o krok od tego.
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Eko-żywność pod Ratuszem
ków, w ogóle bez sacharozy. Są
z ksylitolem, takim specjalnym
“cukrem” brzozowym, no, ale
przez to trochę droższe - dodaje stojąco obok pani Martyna,
córka pani Doroty. Wszystko
wygląda bardzo ładnie, apetycznie, kolorowo. I ceny właściwie
strawne. No bo jeśli np. słoiczek
malin w soku własnym kosztuje tyle samo, ile w sezonie spory pojemnik malin świeżych, to
uwzględniając różne koszty własne, koszty produkcji, podatki i
jakiś zarobek, cena wydaje się
przyzwoita.
iekawym dodatkiem
do przetworów jest
ksylitol, zalecany przez
dietetyków tak zwany cukier
brzozowy. Jest to produkt pochodzenia naturalnego, pozyskiwany zazwyczaj z fińskiej brzozy. Występuje m.in. w truskawkach, malinach, jagodach, śliwkach, gruszkach. Smakuje i wygląda jak zwyczajny cukier biały.
Jego zaletą jest niepowodowanie
wzrostu stężenia glukozy we
krwi oraz brak stymulacji wydzielania insuliny. Na dodatek
przyczynia się do lepszego przyswajania wapnia i mineralizacji
kości oraz zwiększania odporności organizmu. Tak więc przetwory dosładzane ksylitolem są
warte do popróbowania.
Po sąsiedzku następne stoisko
ekologiczne, tym razem z dominującymi przetworami sadowniczymi. W oczy rzucają się duże i mniejsze kartonowe opako-

C

Bogusław Lasocki
Można spróbować i potem
kupić. Albo tylko spróbować, nie kupić, a sprzedający i tak uśmiechnie się i
podziękuje. To typowe dla
ursynowskich Targów
Zdrowej Żywności, odbywających się zwykle co
drugą niedzielę pod ursynowskim Ratuszem.
ym razem dominowała
eko-żywność, owoce i
miody. Było również
sporo wypieków, oczywiście sery w tym coraz bardziej popularne kozie, produkty mięsne.
Sprzedawcy, będący na ogół producentami, przybyli nawet z
Podlasia czy spod Płońska, ale
byli również rodzimi producenci z Ursynowa.
Na jednym ze stoisk z serami
okazale prezentowały się duże,
smakowicie wyglądające, dosyć
grube plastry sera. - To serek na
patelnię - wyjaśnia pani Magda,
która przyjechała z nabiałem z
Baboszewa. - Ser po prasowaniu zaparzany jest jeszcze w serwatce i dzięki temu na patelni

T

nie rozpuszcza się, ale zapieka
ładnie. A te inne serki to zarówno zwykłe, jak i wędzone. Zostały tylko krowie, bo owcze już
się skończyły. Chociaż dzisiaj jest
trochę mniejszy ruch niż zwykle, może dlatego, że niedziela
handlowa. Ale na brak klientów
nie narzekam - mówi zadowolona pani Magda z Baboszewa
spod Płońska.
rzy pobliskim stoisku
spory ruch. To ekologiczne soki i przetwory
z owoców z własnego gospodarstwa “Domowa spiżarnia” państwa Orłowskich. Do straganu z
wyrobami owocowymi przytuliło się malutkie stoisko z pieczywem. Czyżby chodziło o skojarzenie: świeży chleb z dżemem?
- To są moje chleby, sama je piekę - z dumą mówi właścicielka
stoiska. - Te wszystkie chlebki są
na zakwasie żytnim bez dodatku
drożdży. Do tego są dodawane
mąki ekologiczne, posiadające
certyfikaty, i różne potrzebne
dodatki. Chleb, co prawda, nie
ma certyfikatu, ale można powiedzieć, że sam w sobie jest
ekologiczny. Te na mące razowej będą bardziej kwaskowate,
ale tamte jaśniejsze będą już delikatniejsze, ale to zależy co kto
lubi. W tej chwili to jest taka jakby promocja, chlebki są na sprzedaż tylko na ratuszowych targach, ale niedługo planuję sprzedawać je w sklepach na Ursynowie - opowiadała z dumą piekarnicza “businesswoman”. Jako
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ciekawostkę można dodać, że
tak na początek chlebki powstają na Ursynowie w domowej piekarni – w piekarniku w kuchni.
Czyli liczy się pomysł i chęć realizacji. Sukcesowi trzeba dać szansę, by mógł wystartować.
o przeciwnej stronie
alejki straganowej znów
spora grupka klientów
przy stoiskach owocowych i
przetworowych, i nadal coraz
częściej pojawiająca się ekologia. - Wszystkie znajdujące się tu
przetwory robimy z własnych
produktów, dosłownie od posiania do zbierania - mówi pani Dorota, pokazując z dumą certyfikat ekologiczny wiszący na
wsporniku straganu. - W naszym gospodarstwie ekologicznym nie ma żadnej chemii. Żadnych oprysków, nic takiego. Nie
używamy również żadnych konserwantów, jedynie cukier, ale
ostatnio przechodzimy również
na cukier trzcinowy. Chociaż na
przykład poziomka powinna być
z cukrem białym, bo cukier trzcinowy jest ciemny i wtedy przetwory poziomkowe będą źle wyglądały. Nasze produkty są pasteryzowane i ich trwałość wynosi dwa lata. Natomiast kiszonki, czyli kapusty albo ogórki nie wymagają pasteryzacji,
gdyż podczas procesu kiszenia
przetwarza się w środku powietrze i słoiki zasysając się same.
Ich trwałość gwarantujemy na
minimum rok. - Mamy jeszcze
sporo produktów dla cukrzy-
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wania z sokiem jabłkowym, którego - wraz z innymi owocami można popróbować.
- Tu, w tym soku, nie ma żadnych konserwantów - mówi pan
Daniel z Rembertowa pod Tarczynem, znanego rejonu sadowniczego. - Jabłko prosto z sadu,
bez zgniłych i uszkodzonych, pakuję prosto do dużych skrzyń
transportowych i jedzie to do kolegi, który ma tłocznię profesjonalną. W godzinę czasu z dwóch
skrzyń robi mi około sto soków.
Nie ma tu żadnych środków słodzących, nie ma wody. W procesie uzyskiwania soku dokonywana jest równocześnie pasteryzacja, także wychodzi sok już w woreczkach, które są jeszcze ciepłe.
Wszystko jest w warunkach sterylnych, pracownicy chodzą w
sterylnych ubraniach. Dzięki temu mamy od razu produkt handlowy, nadający się do sprzedaży. Tak w ogóle to taka nasza oddolna inicjatywa, bo w sadownictwie dzieje się bardzo źle. W
tym roku jest trochę lepiej dla
producentów owoców, bo jabłka trochę wymarzły i jest ich
mniej. Ale poprzednie lata były
bardzo trudne, a perspektywy
też nie są dobre. Najlepiej więc teraz jest sprzedawać produkty gotowe dla odbiorcy końcowego opowiada sadownik pan Daniel.
rzetwory spożywcze
ekologiczne coraz bardziej przebijają się przed
inne produkty, i zaczynają być
poszukiwane. Pewną przeszko-
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dą może być nieco wyższa cena
produkcji, i dlatego takie przetwory rzadziej można spotkać
za rozsądną cenę w hipermarketach. To przez długi łańcuch
pośrednictwa od producenta
owoców do odbiorcy końcowego
przetworu, gdzie wszyscy po
drodze ponoszą jakieś koszty i
muszą coś zarobić. A za wszystko musi zapłacić pan Janusz z
panią Grażyną kupujący rodzime przetwory w hipermarkecie.
Aby ceny w hipermarketach były akceptowalne, muszą zmniejszyć się koszty wcześniejsze. A
więc skup owoców na pograniczu opłacalności dla sadowników, przyspieszone procesy
przetwórcze wspierane różną
chemią, polepszaczami, barwnikami i innymi paskudami typu
E..., no i wszechobecne konserwanty, które to hasło jest również przysłowiowym czubkiem
góry lodowej. Czasem takie dżemiki wychodzą nawet smaczne,
ale czy zdrowe, z pełną ilością
witamin i innych substancji odżywczych? Korzystajmy więc ze
zdrowej żywności, najlepiej
“eko”, póki jeszcze sezon na to
pozwala.
a Ursynowie Targi
Zdrowej Żywności odbędą się w tym roku
jeszcze dwukrotnie: 13 i 20 października. Warto w tych dniach
w godz. 10 - 14 zajrzeć na parking obok ursynowskiego Ratusza. Każdy znajdzie dla siebie
coś smacznego i zdrowego.
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Naprawa układu przesyłowego ścieków

Około dwóch miesięcy zajmie
naprawa uszkodzonych kolektorów transportujących ścieki z
lewobrzeżnej Warszawy do
oczyszczalni „Czajka”. Dodatkowo pod dnem Wisły ma powstać nowa nitka rurociągu.

– Przeprowadziliśmy dokładne analizy, tak by wybrać wariant naprawy,
który będzie najbardziej racjonalny i
jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców Warszawy. Wspólnie z ekspertami
znaleźliśmy rozwiązanie: uszkodzone
odcinki kolektorów w tunelu zostaną

zastąpione stalowymi rurami, co umożliwi przesył ścieków do oczyszczalni
„Czajka” – mówił Rafał Trzaskowski,
prezydent m. st. Warszawy. – Zostanie
także wybudowana dodatkowa nitka
rurociągu pod dnem Wisły. To zapasowe rozwiązanie będzie uruchomione
w przypadku dokonywania innych napraw lub dalszej modernizacji kolektorów – dodał prezydent.
Według ocen ekspertów most pontonowy i ułożony na nim kolektor będzie mógł pracować do połowy listopada. Ten czas pozwoli na zrealizowanie naprawy rurociągów w tunelu pod
Wisłą. Wspólnie z naukowcami została
opracowana metoda wymiany uszkodzonych fragmentów obydwu rurociągów (po 100 m każdy), poprzez zastąpienie ich stalowymi rurami. Dzięki
wdrożeniu takiego rozwiązania warszawiacy unikną uciążliwości związanych z przeprowadzeniem zastępczego rurociągu na jezdni mostu Marii
Skłodowskiej-Curie.
Równolegle z realizacją tej naprawy
miejscy wodociągowcy przystąpią do
wykonania dodatkowego przecisku
pod dnem Wisły. Dzięki temu powsta-

nie rezerwowy rurociąg, którym w sytuacji awaryjnej ścieki z lewego brzegu
Warszawy będą mogły być bezpiecznie transportowane do oczyszczalni
„Czajka”.
Niemal wszyscy warszawiacy słyszeli o awarii rurociągu przesyłającego
ścieki do oczyszczalni „Czajka”. Większość z nich ocenia, że nie miała ona
wpływu na jakość warszawskiej kranówki, a podjęte przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego działania były właściwe i odpowiednio szybkie. To wnioski z sondażu przeprowadzonego na
zlecenie stołecznego ratusza.
Warszawianki i warszawiacy doskonale wiedzą o awarii rurociągów odprowadzających ścieki do oczyszczalni „Czajka”. W telefonicznym sondażu,
wspomaganym komputerowo, przeprowadzonym na zlecenie stołecznego ratusza przez pracownię Kantar Polska, aż
98% mieszkańców Warszawy odpowiedziało twierdząco na pytanie o to czy
słyszało o awarii związanej z odprowadzaniem ścieków.
Zdecydowana większość mieszkańców Warszawy uważa, że awaria nie
miała wpływu na jakość wody w kra-

nie – aż 85% badanych uważa, że jakość warszawskiej kranówki nie zmieniła się. Tylko nieliczni stwierdzili, że
walory warszawskiej kranówki pogorszyły się.
Większość mieszkańców Warszawy
(63%), którzy słyszeli o awarii kolektora dobrze ocenia szybkość reakcji władz
miasta, w tym niemal co czwarty bardzo dobrze postrzega szybkość działań
władz stolicy.
70% warszawiaków mających świadomość awarii uważa, że prezydent
Warszawy Rafał Trzaskowski sprawdził
się jako dobry gospodarz miasta w tej
kryzysowej sytuacji. Podobny odsetek
badanych pozytywnie ocenił działania
prezydenta stolicy związane z awarią
kolektora. Dobrze oceniane były także
działania i szybkość reakcji władz kraju w obliczu awarii.
Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców
Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Próba była reprezentatywna ze względu
na płeć, wiek oraz dzielnicę zamieszkania. Badanie przeprowadzono od 9 do
14 września.
Kamil Dąbrowa
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Hulajnogi – jedź ostrożnie!

Szóste UCZTO-wanie
W weekendzie Domem Sztuki SMB „Jary” zawładnęli artyści amatorzy z całej
Polski. Wzięli udział w VI Festiwalu Ursynowski Czas z Twórczością Amatorską
UCZTA.
Na wystawie prac plastycznych i fotograficznych – uroczyście, ale w swobodnym, pogodnym
nastroju otwartej w piątek w obecności przedstawicieli władz Ursynowa: radnego Pawła Lenarczyka, burmistrza Roberta Kempy i zastępcy burmistrza Klaudiusza Ostrowskiego – oraz w sobotnim „Dniu Poezji i Muzyki” swoje osiągnięcia zaprezentowało łącznie blisko pięćdziesięciu autorów z różnych zakątków kraju. Wystąpiły dwa zespoły wokalno-muzyczne – „Fantasmagoria” (Dariusz Rączka, Anna Kolasa-Rączka, Maciej Rejmentowski) i „Kadar” (Wiktor Kris Rydzewski,

Dariusz Gajda). Słuchaliśmy również śpiewającego dziennikarza, Angelo Bieleckiego.
Nie zabrakło twórców z Ursynowa: „Dzień Poezji i Muzyki” rozpoczął się występem Wojciecha
Dąbrowskiego, a swoje wiersze odczytał Tadeusz
Sadowski. Ursynowianką jest też pomysłodawczyni UCZTY , poetka Janina Próchniewska. Na
wernisażu wystawy podzieliła się z licznie przybyłymi gośćmi swoim specjalnie napisanym wierszem, poświęconym 90. rocznicy kapitulacji Warszawy. Na gitarze wtórował jej Dariusz Rączka.
VI UCZTA przeszła do historii, pozostawiając po
sobie miłe wspomnienia i ślad w postaci pięknie
wydanego, bezpłatnego „Almanachu”. Całe wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy., dzięki czemu udział
ABU
w nim i wstęp na nie też były bezpłatne.

Dni Pamięci Pawiaka

Nie milkną echa II Wojny
Światowej. Po raz 21. Muzeum Niepodległości w
Warszawie oddało cześć
poległym oraz tym, którzy
przeżyli pobyt w więzieniu
Pawiak.
Tegoroczne uroczystości potrwają od 2 do 5 października.
W ich programie znajdą się spotkania ze świadkami historii, premiery filmowe, występy artystyczne, zwiedzanie wystaw.
Tradycyjnie, większość wydarzeń
będzie miała miejsce w Muzeum
Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej.

Goście, którzy zdecydują się na
uczestnictwo w tej wyjątkowej uroczystości, będą mogli wysłuchać m.
in. wykładu o Polskim Państwie
Podziemnym na Pawiaku oraz o
tym, dlaczego lekarze SS zamiast leczyć zabijali swoich pacjentów.
Uczestnicy mają okazję zobaczyć program historyczno-artystyczny „By nigdy więcej…” w reżyserii Marii Reif, który powstał na
podstawie książki „Cena wolności” Karoliny Gruszczyńskiej. Muzeum Niepodległości zaplanowało także premierę filmu „Droga”
w reżyserii Andrzeja Kałuszko.

Nie brak też bardzo emocjonalnych punktów programu, jak
spotkanie z byłymi więźniami
Pawiaka oraz zwiedzanie ekspozycji muzealnej.
Oprócz tego w Mauzoleum
Walki i Męczeństwa przy al. Szucha będzie można zobaczyć cykl
czterech prezentacji historycznych „Stawiam życie na szalę
przeciwko wrogowi…”, które
powstały wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz
rekonstruktorami ze Stowarzyszenia Pasjonaci Historii Warszawy 1939-1945.
Ostatniego dnia, 5 października, odbędzie się Modlitwa o powrót do nieba, czyli impresja
muzyczna w wykonaniu kwartetu smyczkowego oraz wiersze
Krystyny Krahelskiej w hołdzie
Bohaterom Pawiaka.
Kontakt: Magdalena Kukawska m.kukawska@muzeumniepodleglosci.art.pl tel. 533 783 370
Bartłomiej Kłusek m.klusek@muzeumniepodleglosci.art.pl tel. 517 535 461.
Mirosław Miroński

Wieczór wspomnień 101-latka
Zapraszamy na wieczór wspomnień jednego
z najstarszych mieszkańców Ursynowa, 101letniego pana Kazimierza Laskowskiego,
który odbędzie się 4 października o godzinie
18.00 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów (ul. Kajakowa 12b).
Pan Kazimierz jest zasłużony mieszkańcem Ursynowa, honorowym absolwentem Szkoły Podstawowej
nr 100 przy ul. Tanecznej, wieloletnim działaczem
społecznym. Człowiek o wielkim sercu, który mimo sędziwego wieku, cieszy się niebywałą pamięcią i chęcią
do spotkań z ludźmi, by dzielić się opowieściami jak to
żyło się dawniej.
W programie wieczoru jest recytacji pieśni i wierszy
- wielu doniosłych dzieł z literatury polskiej, które wybrał pan Kazimierz na ten wieczór. Dzięki takim osobom
jak pan Kazimierz, mniej znane utwory mogą być przekazywane potomnym, gdyż dziś mało kto już je zna.
Wraz z panem Kazimierzem w części recytatorskiej wystąpi jego prawnuczka Asia Buszewska. Jest ona uczennicą 8 klasy szkoły podstawowej przy ul. Tanecznej - tej
samej do której chodził Pan Kazimierz. Podczas wieczoru wystąpi młodzież z sekcji wokalno-instrumentalnej
Marzena Zientara
Muzyczne Dokowanie.

Hulajnogi elektryczne już na stałe włączyły się do ruchu drogowego w Warszawie. Miasto startuje z kampanią, której
celem jest uświadomienie mieszkańców,
aby prawidłowo korzystali z jednośladów, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i porządek w przestrzeni publicznej.
– Hulajnogi elektryczne zyskują coraz większą
popularność wśród warszawianek i warszawiaków. Zwiększa się też dostępność tych urządzeń,
a tym samym ich udział w ruchu drogowym. Oczekując na wejście w życie przepisów regulujących
ich status, ruszamy z kampanią „Jedź ostrożnie”.
Chcemy uświadomić mieszkańców naszego miasta o zagrożeniach, jakie wynikają z brawurowego korzystania z tego nowego, mechanicznego
środka transportu. Wspólnie musimy zadbać o
porządek w przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu –
pieszych, rowerzystów czy kierowców – mówi Robert Soszyński, wiceprezydent Warszawy.
Elektryczne hulajnogi na stałe wpisały się w
warszawski krajobraz. Ta nowa forma przemieszczania się w przestrzeni miasta nie pozostaje jednak bez wpływu na codzienne funkcjonowanie
mieszkańców. Wciąż obserwujemy przypadki niebezpiecznego zajmowania przestrzeni publicznej
i pozostawiania hulajnóg w sposób utrudniający
korzystanie z drogi – m. in. na skraju jezdni, ścieżkach rowerowych, miejscach parkingowych, w rejonie przejść dla pieszych czy w poprzek chodnika.
Innym problemem jest beztroski sposób korzystania z tych urządzeń. Znaczna prędkość, jaką mogą
osiągnąć hulajnogi, stanowi poważne zagrożenie
dla pieszych. Ponadto, użytkownicy stwarzają niebezpieczeństwo dla samych siebie, poruszając się bez
kasku czy zabierając ze sobą drugiego pasażera.
Mieszkańcy i turyści korzystający z elektrycznych hulajnóg to coraz liczniejsza grupa, a Warszawa chce skutecznie dotrzeć z przekazem do ich
jak największej liczby. W związku z tym, działania
kampanii „Jedź ostrożnie” będą widoczne zarówno w przestrzeni miasta (wiaty przystankowe, powierzchnie reklamowe w autobusach, tramwajach
i metrze, ulotki na hulajnogach), jak i w sieci (miejskie strony internetowe i portale społecznościowe).
Przedstawiamy również katalog kluczowych
zasad, których stosowanie pozwoli miłośnikom
elektrycznych hulajnóg korzystać z nich w sposób
bezpieczny zarówno dla siebie, jaki i innych uczestników ruchu: uważaj na pieszych; dostosuj prędkość do warunków i trzymaj obie stopy na hulajnodze; zostawiaj hulajnogę w miejscu ogólnodostępnym, w którym nie będzie przeszkadzała i
stwarzała zagrożenia (nie parkuj na przejściu dla
pieszych, ścieżkach rowerowych, trawniku, pod

wiatami, na parkingach i terenach zamkniętych);
nie jedź po spożyciu alkoholu; ostrożnie przekraczaj jezdnię również na przejściu dla pieszych.
Zarząd Dróg Miejskich na bieżąco reaguje na
zgłoszenia mieszkańców i usuwa z ulic hulajnogi,
które stanowią zagrożenie dla innych uczestników
ruchu drogowego, a w szczególności pieszych.
Przypadki pozostawiania hulajnóg w sposób
utrudniający korzystanie z drogi należy zgłaszać
bezpośrednio do operatorów hulajnóg lub do
Miejskiego Centrum Kontaktu, dzwoniąc pod numer 19115. W zgłoszeniu warto przekazać informację, do jakiego operatora należy jednoślad, co
znacznie przyspieszy całą procedurę.

Należy podkreślić, że hulajnogi elektryczne,
których dużo pojawiło się ostatnio na stołecznych
ulicach, nie są własnością m. st. Warszawy. Ich
udostępnianie, porządkowanie, serwisowanie i
usuwanie jest zadaniem operatorów (firm wypożyczających hulajnogi) i na chwilę obecną nie jest
w żaden sposób regulowane przez miasto. Obowiązujące przepisy (Ustawa z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym) nie określają w
żaden sposób statusu hulajnogi elektrycznej.
W tym miesiącu Ministerstwo Infrastruktury
opublikowało projekt nowelizacji ustawy Prawo o
ruchu drogowym, w której ma być określony status i możliwości poruszania się hulajnogami elektrycznymi po ulicach. Projekt można znaleźć na
stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Ze względu na duży wpływ elektrycznych hulajnóg na codzienne funkcjonowanie miasta, w
oczekiwaniu na wejście w życie przepisów regulujących status tych urządzeń, Warszawa przygotowała kampanię, zwracającą uwagę i przekonywującą mieszkańców do ostrożnej jazdy, uważania na pieszych i pozostawiania urządzeń w bezEwa Rogala
piecznych miejscach.

Liceum Parasol obchodzi 30 urodziny
Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” przy
ulicy Hawajskiej obchodzi
swoje 30 urodziny. Z tej
okazji właśnie w ostatnią
sobotę w dniu 21 września
odbyły się uroczystości
jubileuszowe.
Po mszy w intencji środowiska szkolnego w kościele św. Tomasza, na terenie szkolnego
ogrodu zorganizowano uroczyste spotkanie , w czasie którego
przywitano zgromadzonych
uczestników. Wśród gości znaleźli się byli żołnierze Batalionu
AK „Parasol” – Maria Wiśniewska ps. „Malina” i Zbigniew Rylski ps.”Brzoza”, Wiceprezydent
Miasta Stołecznego WarszawyRenata Kaznowska, przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu
dzielnicy Ursynów - Sylwia Krajewska, wiceburmistrz dzielnicy
Śródmieście i wieloletni prezes
Autorskiego Towarzystwa Edukacyjnego – Wojciech Matyjasiak, Jolanta Przewoźnik z Kancelarii Prezydenta, reprezentująca Społeczny Komitet Opieki nad
Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów AK „Zośka” i „Parasol”
– Anna Roczkowska, Dyrektor
Biblioteki Publicznej Dzielnicy
Ursynów – Anna Wolska, członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Parasol”, przedstawiciele Zarządu Autorskiego Towarzystwa Edukacyjnego – Ewa
Peret i Tomasz Jaworski.
Jako pierwsza osoba głos zabrała dyrektor Liceum Anna Kulesza. Przybliżyła ona historię
szkoły, zwróciła uwagę na jej
szczególny charakter, osiągnię-

cia, atmosferę. „Cieszy nas zainteresowanie młodzieży władz samorządowych naszym liceum.
Mam nadzieję, że przychylność
warszawskiego samorządu pozwoli nam jeszcze przez wiele lat
w tym budynku na Hawajskiej
uczyć i wychowywać młodych ludzi.” – dodała.- „Ważne są tylko te
dni, których jeszcze nie znamy.

naszej tożsamości. Jako znak
wspaniałego dziedzictwa naszego narodu, w którym tradycja i
dokonania Batalionu Armii Krajowej „Parasol” zajmują wyjątkowe miejsce”.
Uroczystość została uświetniona programem artystycznym wykonaniu młodzieży szkoły pod
kierunkiem nauczycielek Danuty

Mając za sobą tak piękne karty
historii naszej szkoły, a obok siebie tak dobrych nauczycieli i pracowników szkoły oraz tak wspaniałą młodzież – wierzę, że te dni,
które są jeszcze przed nami, będą
dla liceum na Hawajskiej długie i
szczęśliwe”. Odczytany został też
list Pani Barbary Wetesko, która
przez ponad 20 lat pełniła funkcję dyrektora szkoły, wprowadzając ją do czołówki liceów warszawskich. Odczytano również
list od Prezydenta RP Andrzeja
Dudy, który przekazał szkole dar
w postaci flagi Rzeczypospolitej i
napisał: „Eksponujcie ją Państwo
z dumą i godnością – jako manifestację oddania Polsce i wyraz

Bujakiewicz, Anny Hohendorff,
Renaty Fidos-Kowalewskiej. Scenariusz występu był inspirowany
twórczością uczniowską zawartą w dawnych gazetkach szkolnych. Uczniowie również zaśpiewali piosenki Marka Grechuty,
Małgorzaty Zwierzchowskiej,
Zbigniewa Wodeckiego.
Każdy uczestnik uroczystości
mógł otrzymać okolicznościowy album pamiątkowy, przedstawiający kronikę wydarzeń
szkoły z lat 1989- 2019. Liceum
przy ulicy Hawajskiej jest obecnie w rankingach najlepszym liceum na Ursynowie i jednym z
najlepszych w całej Warszawie.
Adam Hohendorff
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Warsztaty teatralne dla seniorów
W obiegowym rozumieniu
“bycie seniorem” jest tożsame z błogim wypoczynkiem po latach pracy zawodowej, opieką nad
wnukami, jakimiś czynnościami domowymi, telewizją, no, czasem może nie
męczącymi spacerami.
Dla wielu osób pojęcie aktywności osób starszych
jest kategorią abstrakcyjną.
Jednak coraz więcej osób w
“wieku senioralnym” nie poddaje się upływowi czasu, ba, wręcz
stara się wykorzystać brak obowiązków zawodowych do realizacji marzeń i zainteresowań, na
które wcześniej czasu nie było.
Naprzeciw takim aspiracjom
osób starszych wyszła Katarzyna Ostrowska - Biernacka z fundacji “Nasza Historia”, organizując we współpracy z aktorem
Rafaelem Ferencem bezpłatne
warsztaty teatralne dla seniorów. Gościny udzielił Ośrodek
Wsparcia i Integracji przy ul.
Belgradzkiej 33. Program był
ambitny. Uczestnikami miały
być osoby w wieku 60+, chcące
stać się aktorami, może autorami lub scenografami. Tak powstały zespół, podczas dziesięciu dwugodzinnych cotygodniowych spotkań, miał odbyć
szereg zajęć, w tym ćwiczenia
dykcji, ruchu scenicznego, interpretacji tekstu, tworzenia scenografii, pokonywania tremy,
sztuki autoprezentacji. A po tym
wszystkim, kiedyś w grudniu
2019 roku, prezentacja dla widowni ursynowskiej nabytych
umiejętności w przedstawieniu
teatralnym wspólnie stworzonym przez zespół.

Odzew pomimo dosyć niszowego tematu był bardzo szeroki.
Na pierwsze spotkanie o charakterze organizacyjnym i zapoznawczym zgłosiło się ponad 20
osób. Na kolejne spotkanie odbyte w ostatni wtorek, już stricte
warsztatowe, przyszło jeszcze
kilka nowych osób.
– Seniorzy to bardzo ciekawe
osoby – mówi Katarzyna
Ostrowska - Biernacka, twórczyni grupy warsztatowej. – Jest coraz większa grupa ludzi, którzy
chcą wychodzić do innych, którzy chcą coś sensownego robić.
Chcą być aktywni. Mamy tu osoby w różnym wieku. I takie, które skończyły dopiero 60 lat, i takie, które urodziły się w 1935
roku. Grupa wygląda na taką
pewną, rzeczową i zdeterminowaną. Po zachowaniach widać,
że jak ktoś powie, że będzie
przychodził, to będzie uczestniczyć w zajęciach aż do końca.
– Dodałbym, że grupa wydaje się łatwa do pracy i współpracy - włączył się do rozmowy aktor Rafael Ferenc. – To grupa,
która więcej daje niż zabiera,
więc jest taki pozytywny rezultat
tego co my dajemy i co grupa
wnosi . Przyszli, bo chcą pracować i wnoszą coś z sobą. Są osobami dosyć dyspozycyjnymi, poza tym mają doświadczenie życiowe i inne predyspozycje pomocne w pracy dla aktora - zauważył Rafael Ferenc.
Realizowane warsztaty nie są
celem samym w sobie, są jedynie celem pośrednim. Mają nauczyć i przećwiczyć umiejętność
pracy nad rolą, poprawy dykcji,
autoprezenatcji i ogólnie doskonalenia warsztatu aktorskiego.
Natomiast celem głównym jest

spektakl w postaci adaptacji
“Opowieści wigilijnej” Dickensa. Zresztą, czy wystawienie tylko tej jednej sztuki teatralnej
jest celem głównym, pokaże
przyszłość. Dla fundacji “Nasza
Historia” najważniejsze obecnie
jest stworzenie grupy, która będzie chciała i mogła zaangażować się w prace aktorskie, a jej
członkowie stali się aktorami.
Oczywiście aktorami amatorami, ale z wystarczającymi umiejętnościami i kompetencjami aktorskimi, które posiadają aktorzy profesjonalni. Zresztą przy
pewnym stażu i doświadczeniu
aktorskim różnice pomiędzy aktorami profesjonalnymi amatorami zacierają się. Profesjonalność zaczyna się sprowadzać do
pracy komercyjnej, a więc za
pieniądze. Aktor amator pracuje dla przyjemności i uznania,
bez pieniędzy, ewentualnie z jakimś pokryciem kosztów, ale

wcale nie musi być gorszy niż
aktor zawodowy.
Dwugodzinne zajęcia przebiegły błyskawicznie. Siedzący wokół zestawionych stołów uczestnicy mogli widzieć każdą z pozostałych osób, co ułatwiało zarówno dyskusję, jak i wygodne
obserwowanie działań i zachowań pozostałych osób podczas
ćwiczeń. Jednym z celów zajęć
było doprecyzowanie scenariusza, podział ról, czytanie wspólne tekstu scenariusza, tworzenie scen. Pełne zaangażowanie
uczestników, gorące dyskusje,
momentami wręcz żywiołowość
pokazały, że pomimo że jest to
tak naprawdę pierwsze spotkanie robocze, grupa zaczyna
współpracować, czuć i rozumieć
siebie. To dobry znak na przyszłość, gdyż amatorska grupa teatralna (określenie może na wyrost, ale miejmy nadzieję...) musi ze sobą współpracować.

Wśród uczestników - aktorów
nie może być liderów i osób, narzucających swoją osobowością
postawy i sposób zachowania, a
więc i gry aktorskiej, innym osobom. To ma być teatr, gdzie każdy gra swoją rolę pod okiem reżysera, współpracuje z innymi
zachowując jednak swoją własną tożsamość aktorską wynikającą z granej roli.
Dobra atmosfera współpracy
udzieliła się wszystkim, właściwie nie było nikogo, kto nie byłby zaangażowany w dyskusje.
Po zajęciach widać było zadowolenie na twarzach przyszłych
aktorów.
– Bardzo mi się tutaj dziś podobało - mówiła z entuzjazmem
pani Maria z Zielonego Ursynowa. – Namówiła mnie koleżanka
i wcale nie żałuję, że tu przyszłam. Wcześniej nie miałam z
teatrem amatorskim nic wspólnego. Chodzę teraz na zajęcia z

plastyki na Natolin i koleżanka
namówiła mnie, żebym spróbowała. To też przecież zajęcia artystyczne, tylko nie tworzenie
czegoś, a jakby wcielanie się w
inną osobę. Zapowiada się ciekawie – stwierdziła pani Maria.
Efekty tych pierwszych zajęć
zasługują na pozytywną ocenę.
Pierwsze spotkanie, a utworzyła się już całkiem zgrana grupa,
bardzo aktywna. Ludzie zaangażowani, tworzący bardzo dobry zespół wyjściowy do utworzenia grupy teatralnej.
– Myślę, że na tę grupę można patrzeć z optymizmem stwierdziła Katarzyna Ostrowska - Biernacka. – Grupa da sobie radę. Ja wręcz bym powiedziała, że przerosła moje oczekiwania. Na początku zastanawiałam się, kto może przyjść spośród seniorów. I okazało się, że
każda osoba jest odważna,
otwarta. Te początkowe ćwiczenia aktorskie robił każdy. Pracowaliśmy między innymi nad
głosem, to jest oddychaniem,
emisją, impostacją, dykcją. A
jak ktoś się zmęczył, to odpoczywał lub siadał na krześle. To
dobrze, chyba każdy zaczął odnajdywać swoje miejsce w grupie i zarazem siebie samego jako indywidualność. To pozytywnie rokuje na przyszłość - mówiła wyraźnie zadowolona Katarzyna Ostrowska Biernacka.
Trudno nie zgodzić się z tymi
ocenami, grupa i jej praca wywarły rzeczywiście bardzo pozytywne wrażenie. Trzeba więc
życzyć ... jak najlepszego dopracowania sztuki , by jej wystawienie w dniu 7 grudnia okazało się
sukcesem teatralnym.
Bogusław Lasocki
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Mazowsze straci na podziale
Ewentualny podział województwa i wyodrębnienie
z Mazowsza aglomeracji
warszawskiej nie będzie
miało żadnego wpływu na
pozyskiwanie funduszy europejskich, a tylko narazi
okrojony region na gigantyczne straty finansowe –
utratę większości wpływów z CIT.
- Wszyscy chcemy i marzymy
o tym, aby Warszawa i całe Mazowsze dalej wspaniale się rozwijały i współpracowały, bo taki
połączony rozwój jest korzystny
dla całego województwa. W
tym, co chce zrobić PiS - podziale z przyczyn czysto politycznych
- nie chodzi o pozyskiwanie środków unijnych. Można je dziś pozyskiwać, to jest zagwarantowane. Prawo i Sprawiedliwość potrafi tylko dzielić, nie słuchając
opinii przedsiębiorców, mieszkańców i samorządowców, którzy wiedzą jak pobudzać rozwój
naszego województwa. Dlatego
stanowczo się temu sprzeciwiamy i nie pozwolimy na to, aby
PiS politycznie dzielił nasz wspaniały region – mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu.
Tak naprawdę nie pojawia się
nawet informacja, jaki kształt terytorialny miałyby nowe województwa. Przede wszystkim jed-

nak pomysłodawcy takiej reformy
nie podają żadnych danych pokazujących efekty takich zmian.
Pierwszym pretekstem podziału administracyjnego miała być
troska o zachowanie po 2020 r.
środków unijnych. Ten argument
stracił już rację bytu. Od stycznia 2018 r. obowiązuje nowy podział statystyczny. Na potrzeby
unijnych wyliczeń nasze województwo traktowane jest jako
dwa obszary NUTS2: Warszawski stołeczny i Mazowiecki regionalny. – Trwają prace nad nowym budżetem unijnym. Już od
2014 r. władze Mazowsza we
współpracy z władzami m. st.
Warszawy zabiegały, aby obowiązujący podział statystyczny
został wzięty pod uwagę przy
podziale nowych środków unij-

nych. Wszystko wskazuje na to,
że te starania odniosą pozytywny skutek – najnowsze wersje dokumentów Komisji Europejskiej
uwzględniają nasze postulaty w
tym zakresie – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i
dodaje – Powracająca propozycja
podziału administracyjnego nie
zwiększy puli środków unijnych
dla Mazowsza. Samo wyodrębnienie najzamożniejszego miasta nie pomoże, więc nie ma żadnych merytorycznych przesłanek
dla kolejnego pomysłu PiS.
W poniedziałek, 30 września,
Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, Rafał Trzaskowski, prezydent m. st. Warszawy, Adam Struzik, marszałek
województwa mazowieckiego
oraz kandydaci do Senatu podpi-

sali deklarację wspólnych działań na rzecz jedności terytorialnej
województwa mazowieckiego.
Wydzielenie metropolii warszawskiej z Mazowsza nie dość,
że nie przyniesie żadnej zmiany,
jeśli chodzi o fundusze europejskie, to jeszcze spowoduje negatywne konsekwencje dla pozostałej części Mazowsza – radykalnie ograniczy wpływy okrojonego regionu z podatku CIT. To
w stolicy znajduje się większość
firm – krajowych i zagranicznych
– działających na Mazowszu. Nie
można mówić o tym, że Warszawa i najbliższe jej okolice zawyżają statystyki, bo przede wszystkim wytwarzają dochody, dzięki którym możliwe jest utrzymanie wielu szpitali, instytucji kultury, dróg, połączeń kolejowych
oraz innych ważnych dziedzin
życia na całym Mazowszu.
Wyłączenie administracyjne
tego terenu sprawi, że nowe województwo mazowieckie będzie
miało niewiele mniejszą powierzchnię (ok. 85 proc. dotychczasowej) i około połowę mieszkańców. Najważniejszy dochód
województwa, czyli CIT wyniesie zaledwie 13 proc. obecnych
wpływów z tego tytułu.
Budżet nowego województwa
mazowieckiego byłby zatem tak
niski, że nie miałoby ono środków
na swoje podstawowe zadania, a

także na wkład własny do wielu
projektów unijnych, które musi
zrealizować, by poprawić jakość
życia mieszkańców Mazowsza.
Co taka zmiana oznaczałaby
dla Warszawy? Jeszcze większe
„janosikowe” – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. –
Nie ma mowy o zrównoważonym
rozwoju, gdy chce się utworzyć
bardzo bogate województwo stołeczne, które za chwilę płaciłoby
powiększone „janosikowe” (już
nie tylko jako miasto, ale także
jako województwo) i drugie województwo wokół, które zostałoby pozbawione większości dochodów. Wmawianie ludziom, że
od tego przybędzie pieniędzy to
populizm. Administracyjny podział to tworzenie podwójnej administracji, generowanie nowych
kosztów, a przede wszystkim problemów rozwojowych – dodaje.
Za tak drastycznym spadkiem
dochodów nie pójdzie jednak
analogiczna redukcja zakresu
zadań i obowiązków. Nowe Mazowsze, już bez Warszawy, miałoby do utrzymania 76 proc.
obecnie nadzorowanych dróg,
blisko 50 proc. szpitali i instytucji kultury. W sumie spośród 117
wojewódzkich samorządowych
jednostek organizacyjnych i spółek (szpitale, spółki, instytucje
kultury) 45 związanych jest bezpośrednio ze stolicą, 58 z resztą

województwa, a 14 ma charakter
ogólnowojewódzki, co oznacza,
że przy hipotetycznym podziale
województwa instytucje te będą musiały zostać podwojone.
Pomysłodawcy podziału województwa przekonują, że Warszawa ma marginalny wpływ na rozwój pozostałej części Mazowsza.
Jednak w przeprowadzonych
przez Instytut Rozwoju analizach
(pod kierownictwem prof. Jacka
Szlachty) widać wyraźnie, że to
błędna teza: dane dla lat 20042015 pokazują, że realny przyrost PKB na mieszkańca był na
Mazowszu większy niż przeciętnie w kraju. Dzięki Warszawie,
także NUTS mazowiecki – regionalny (czyli dla obszaru poza
aglomeracją warszawską) rozwijał się dwukrotnie szybciej niż
wschodnie województwa Polski.
Mazowiecki regionalny poprawił
swoją pozycję względem średniej
UE28 z około 40 proc. do około
60 proc. PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej. W
tym samym czasie pięć województw Polski Wschodniej zarejestrowało wzrost z ok. 40 proc.
średniej UE28 do około 50 proc.
średniej UE28. Tylko ktoś o bardzo złej woli, patrząc na te dane,
może wyczytać co innego niż to,
że Warszawa ma duży i pozytywny wpływ na rozwój całego wojeEwa Rogala
wództwa.
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List otwarty do komitetów wyborczych
List otwarty w sprawie prograWielu mieszkańców sygnalimu dla Ursynowa i Warszawy
zuje nam potrzeby budowy wind
w blokach, w szczególności tych
Szanowni Państwo,
z tzw. wielkiej płyty. Mieszkańcy
Z uwagi na bliski termin wy- niejednokrotnie chcą partycypoborów parlamentarnych, które wać w kosztach budowy wind,
odbędą się 13 października br., jednakże są one na tyle wysopragniemy, jako Stowarzysze- kie, że pokrycie w całości kosznie Otwarty Ursynów, poruszyć tów budowy windy z funduszy
kwestię tych działań i aktyw- mieszkańców poszczególnych
ności samorządowych, których bloków nie jest możliwe. Potrzerealizacja była dotychczas blo- ba ta wynika przede wszystkim
kowana przez brak rozwiązań z faktu starzenia się społeczeńsystemowych i ustawowych. Na stwa. Dobrą ilustracją tego propodstawie rozmów z mieszkań- blemu jest Dzielnica Ursynów,
cami oraz naszych doświad- która ponad 40 lat temu zaczęła
czeń, określiliśmy trzy postu- być zasiedlana w większości
laty istotne dla dzielnicy Ursy- przez ludzi młodych. Dziś te osonów, które adresujemy do ko- by są już w wieku senioralnym i
mitetów wyborczych z prośbą o trudno im wchodzić na 3. lub 4.
ustosunkowanie się do nich. piętro w bloku bez windy. W
Prosimy również o wyrażenie obecnej kadencji parlamentu zoopinii, czy w nowej kadencji stał ogłoszony program pod naparlamentu, przedstawiciele zwą „Dostępność Plus”, jednakPaństwa ugrupowania będą dą- że widzimy potrzebę przyśpieżyli do zmiany przepisów pra- szenia działań mających na celu
wa oraz wprowadzenia w ży- faktyczne uruchomienie nabocie poniżej opisanych propozy- ru wniosków o pożyczkę, które
cji, które w naszej ocenie umożliwią sfinansowanie prac
usprawnią funkcjonowanie sa- związanych z likwidacją barier
morządów, w tym samorządu architektonicznych, w tym buwarszawskiego i ursynowskie- dowę wind w budynkach wiego. Na Państwa odpowiedź cze- lokondygnacyjnych, nie posiakamy do 6 października 2019 r. dających takiej instalacji.
Chcielibyśmy, aby nasze postu2. Uchwalenie specustawy
laty, wraz z Państwa opiniami, dla budowy wodociągów i kawyrażonymi na ich temat, sta- nalizacji.
ły się zaczątkiem szerszej dysUstawa z dnia 10 kwietnia
kusji, zatem informację o wyni- 2003 r. o szczególnych zasadach
kach naszej korespondencji po- przygotowania i realizacji inwezwolimy sobie przekazać opi- stycji w zakresie dróg publicznii publicznej.
nych pozwoliła na odblokowaDwa pierwsze postulaty wyni- nie ciągnących się latami inwekają z oczekiwań i potrzeb spo- stycji drogowych. Ustawa dała
łecznych, zaś ostatni postulat sta- też impuls do rozwoju naszego
nowi przypomnienie o potrze- kraju i cywilizacyjnego skoku na
Warszawa, 26 września 2019 r. bie zmian w ustroju m. st. War- poziomie ogólnokrajowym ale
szawy, o który już apelowaliśmy, również samorządowym. Pojako Otwarty Ursynów w na- dobne rozwiązania potrzebne są
Komitety Wyborcze
szym wystąpieniu do posłów w dla inwestycji wodno-kanalizaPrawo i Sprawiedliwość
2018 roku.
cyjnych. Niestety, nieuregulowaKoalicja Obywatelska
1. Przyśpieszenie działań na w znacznej mierze struktura
Sojusz Lewicy
związanych z uruchomieniem własności gruntów w Polsce poDemokratycznej
Programu Dostępność Plus, któ- woduje nieraz wieloletnie przePolskie Stronnictwo Ludowe ry umożliwi dofinansowanie bu- stoje w realizacji budowy kanaKonfederacja Wolność
dowy wind w budynkach wie- lizacji sanitarnej lub wodociągoi Niepodległość
lokondygnacyjnych.
wej na danym terenie. Dobrą ilu-

26 września br. stowarzyszenie Otwarty Ursynów
wystosowało list otwarty
do wszystkich ogólnopolskich komitetów wyborczych.
Poruszone w nim zostały
kwestie tych działań i aktywności samorządowych, których realizacja była dotychczas blokowana przez brak rozwiązań systemowych i ustawowych.
Otwarty Ursynów deklaruje, ze
odpowiedzi na ich wystąpienie
przekażą do wiadomości mieszkańców Ursynowa.
Otwarty Ursynów już wcześniej przekonywał posłów do
zmian, które ułatwiłyby zarządzanie miastem stołecznym
Warszawa i jego dzielnicami. W
lutym 2018 r. przedstawiciele
Stowarzyszenia wzięli udział
w posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego. Przedmiotem
dyskusji był wniosek naszego
stowarzyszenia w sprawie rozważenia możliwości podjęcia
prac legislacyjnych dotyczących
ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy w celu usunięcia zauważonych wad i niedostatków.
Jak dowiedziała się „Passa”,
pozytywne stanowisko już wyraziła Pani senator Barbara Borys-Damięcka i burmistrz Dzielnicy
Ursynów Pan Robert Kempa.
Wierzymy, że pozostali kandydaci i komitety wyborcze również odniosą się do tych ciekawych pomysłów.

stracją tego problemu może być
Zielony Ursynów, część Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, od
lat borykająca się z problemami
związanymi z inwestycjami
wodno-kanalizacyjnymi. Na tym
terenie napotyka się na liczne
problemy w realizacji tych inwestycji, związane w brakiem przepisów prawa, które chociażby
pozwoliły by budować kanalizację i wodociągi na gruntach o
nieuregulowanym statusie własności. Tym samym, potrzebne
jest rozwiązanie ustawowe dla
inwestycji wodno-kanalizacyjnych w charakterze specustawy na wzór powyżej cytowanej
ustawy z 2003 roku.
3. Poprawa ustroju m. st.
Warszawy
Jako stowarzyszenie Otwarty
Ursynów wystosowaliśmy w
dniu 9 stycznia 2018 roku pismo do Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczące zmian w ustawach,
kształtujących ustrój m. st. Warszawy. Nasze postulaty mieliśmy również możliwość zaprezentować sejmowej podkomisji
stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego w dniu 7 lutego
2018 r. Postulaty te zostały
przez posłów wysłuchane i częściowo uznane za słuszne, jednak ostatecznie nie zostały zaimplementowane do polskiego
porządku prawnego. Zmiany
te, w naszej ocenie, są nadal aktualne i mogą przyczynić się do
poprawy funkcjonowania samorządu warszawskiego.
Proponujemy rozważenie
możliwości wprowadzenia do
art. 5. Ustawy o samorządzie
gminnym z dnia 8 marca 1990
roku dodatkowego ustępu o następującej treści: „Na obszarze
gminy mogą być tworzone „jednostki składowe”, których prawa i obowiązki określone są w
powołującej je ustawie”. Powyżej
sformułowana treść jest jedynie
jedną z wielu możliwych wersji

przepisu pozwalającego rozróżnić jednostki pomocnicze (np.
sołectwa powołane przez rady
gmin, od jednostek powoływanych ustawą przez Sejm (np.
dzielnice Warszawy). Znowelizowany w tym duchu przepis
umożliwiłby wyposażenie warszawskich dzielnic w rzeczywiste
uprawnienia (w ramach gminy
m. st. Warszawy), a w przyszłości podobne możliwości zyskałyby być może także dzielnice pozostałych, największych polskich
miast.
Uważamy, że zasadnym jest
dodanie do Ustawy z dnia 15
marca 2002 r. o ustroju miasta
stołecznego Warszawy artykułu o treści: „Spory kompetencyjne pomiędzy organami dzielnicy a organami miasta stołecznego Warszawy rozstrzyga sąd administracyjny”.
Byłby to zapis o wpływie
wręcz rewolucyjnym, albowiem
dotychczas spory natury prawnej pomiędzy dzielnicami a Miastem, rozstrzygała w głosowaniu Rada m. st. Warszawy! Tym
samym spory pomiędzy Radą
Warszawy a Dzielnicami mogą
mieć charakter polityczny, a nie
prawny.
Uważamy również, że burmistrz dzielnicy (bez żadnych
dodatkowych upoważnień prezydenta miasta) powinien być
kierownikiem zakładu pracy (w
dzielnicowym ratuszu) w rozumieniu Kodeksu Pracy. Dzięki
takiemu rozwiązaniu, przykładowe udzielenie okolicznościowego urlopu osobie zatrudnionej
w dzielnicy byłoby możliwe bez
konieczności udzielenia upoważnień i przekazywania kompetencji przez prezydenta miasta, czyli bez zbędnego komplikowania
uprawnień burmistrza, jako „kierownika zakładu pracy”. Taka
dyspozycja ustawowa mogła by
zostać dopisana do tzw. ustawy
warszawskiej, jako art. 11 pkt 4
(dodatkowy).
I w końcu najważniejsze w naszej ocenie – dodanie do art. 12

ust. 2 tzw. Ustawy warszawskiej
przepisu dla dzielnic m. st. Warszawy dotyczącego ich finansowania. Postulujemy, aby miał on
następujące brzmienie: „Gospodarka finansowa dzielnicy jest
prowadzona na podstawie załącznika dzielnicowego do
uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic na
realizację ich zadań” oraz: „Rada dzielnicy przedstawia Radzie
miasta stołecznego Warszawy
projekt załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej. Uchwalony przez radę dzielnicy projekt załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej jest włączany do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy”.
Takie brzmienie tych zapisów
pozwoliłoby dzielnicom na w
pełni stabilne i odpowiedzialne,
a przede wszystkim – w pełni
podmiotowe gospodarowanie
własnym budżetem.
Tym samym postulujemy
wprowadzenie powyższych
zmian w ustawie o samorządzie
gminnym i tzw. ustawie warszawskiej.
W oczekiwaniu na odpowiedź
i ustosunkowanie się do naszych
postulatów, pozostajemy z szacunkiem,
Piotr Skubiszewski
Przewodniczący stowarzyszenia Otwarty Ursynów
Paweł Lenarczyk
Wiceprzewodniczący stowarzyszenia Otwarty Ursynów
To m a s z S ko r u p s k i
Sekretarz stowarzyszenia
Otwarty Ursynów
Do wiadomości: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji m. st.
Warszawy SA, Burmistrz Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy,
Prezydent m.st. Warszawy.
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rzed wyborami, zgodnie z wyborczą tradycją, obietnice partii politycznych,
walczących ze sobą o władzę w państwie, sięgnęły już nie szczytu Himalajów, lecz orbity okołoziemskiej. Nagle wszyscy politycy, jak jeden mąż,
dostrzegli, że polska służba zdrowia jest chora i dawaj na wyścigi ją reanimować.
Oczywiście, w gadce - szmatce. Tymczasem Janina Ochojska opisała ostatnio mediom w barwny sposób, jak wygląda rzeczywistość pacjentów kierowanych na tak zwaną szybką ścieżkę leczenia onkologicznego. Ludzie siedzą na korytarzach z kroplówkami w żyłach, ponieważ nie ma
dla nich miejsc na salach. Ochojska sama zmaga się z chorobą nowotworową, więc wie, co mówi.
Wieloletni Plan Finansowy Państwa to dokument aktualizowany co roku przed końcem kwietnia, w oparciu o który rząd prowadzi prace nad budżetem państwa na kolejny rok. W dziale “służba zdrowia” wydatki na ochronę zdrowia rozbite są na dwie pozycje: ochrona zdrowia oraz opieka długookresowa. Wedle stosownego zapisu w WPFP wydatki na opiekę zdrowotną miały wynieść
łącznie 5,2 proc. PKB, zaś poziom 6 proc. PKB Polska (zgodnie z ustawą 6 proc. PKB na zdrowie)
ma osiągnąć w 2024 roku. Ostatnio głośno się zrobiło o 6 proc. już w następnym roku. Moim zdaniem, to kolejna wyborcza grucha na wierzbie. Widziałem ich w swoim życiu tyle, że zbierając je
do kupy mógłbym otworzyć duży zakład produkujący gruszkowy dżem. Na przykład rząd koalicji
Akcja Wyborcza Solidarność - Unia Wolności doszedł w swoim czasie do władzy, obiecując 11
proc. na ochronę zdrowia zamiast 9 proc. obiecanych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Po prostu przebito stawkę oferowaną ludowi przez Sojusz. Jak w pokerze. Tyle że kiedy koalicja AWS-UW
przejęła władzę w państwie, z 11 proc. zrobiło się 7,5 proc., a w następnych latach jeszcze mniej.
Dzisiaj mamy kolejną wyborczą powtórkę z rozrywki. Licytacja o wysokość procentu PKB przeznaczonego na ochronę zdrowia przybiera temperaturę wrzenia wody w czajniku. Słuchając tych popłuczyn, dostaję piany. Nie wierzmy w bajki, bo na obszarze służby zdrowia jeszcze długo nic się nie zmieni. Dlaczego? Z wielu powodów, z których kluczowy jest jeden – od lat leczymy objawy, na które choruje polska służba zdrowia, miast zdiagnozować i zacząć leczyć przyczynę. Tą kluczową przyczyną
jest chory system. Jest on tak chory, że nie uzdrowi go nawet 12 proc. PKB, których w kasie państwa
nie ma. Wielokrotnie pisałem na łamach “Passy”, że bezpłatna opieka zdrowotna to fikcja. Podejmę
ten temat jeszcze raz, ponieważ bezpośrednio dotyczy on “być albo nie być” każdego z nas.
usimy wprowadzić symboliczną opłatę za usługi świadczone przez placówki ochrony
zdrowia. Jak w sąsiednich Czechach, gdzie błyskawicznie uporano się z tym społecznym
problemem. Wszak znacznie wydłuża się długość życia, stosuje się leki nowej generacji, za które trzeba płacić producentom coraz większe pieniądze. Dodatkowe koszty generują także najnowsze techniki operacyjne, wykonywane za pomocą wysoce specjalistycznych narzędzi, których zakup jest bardzo kosztowny. Czas najwyższy, by rządzący krajem pojęli, iż nie uzdrowi się naszej służby zdrowia bez wprowadzenia zmian systemowych. Ale kolejne ekipy rządzące krajem jak
ognia boją się powiedzenia swoim obywatelom prawdy w oczy: “Jeśli nie wprowadzimy choćby symbolicznej odpłatności za świadczenia medyczne, nic się w naszej służbie zdrowia nie zmieni. Choćbyśmy ściągnęli do kraju najlepszego menedżera świata”. Rząd naszych południowych sąsiadów zdobył się na odwagę i już wiemy, że im się to opłaciło. Czemu więc nie pójść śladem Czechów?
Udając się do lekarza, obywatel Republiki Czeskiej powyżej 18 roku życia płaci za wizytę 30 koron, czyli na nasze około 5 zł. Jeden dzień pobytu w szpitalu to wydatek w wysokości 60 koron (10
zł), dlatego hospitalizowani pacjenci często spędzają weekendy w domu. Oczywiście, tylko ci, którym zezwoli na to lekarz. Z opłat zwolnieni są najubożsi, zarabiający poniżej średniej krajowej oraz
osoby, które leczą się przymusowo. Płaci się również za wypisanie recepty. Obowiązuje limit opłat
regulacyjnych, które w ciągu roku mo„Licytacja o wysokość proże ponieść pacjent i wynosi on obecnie
5 tys. koron rocznie, czyli około 830
centu PKB przeznaczonego
złotych. Nie dotyczy to dzieci oraz
na ochronę zdrowia przybiera emerytów – dla nich limit jest mniejszy o połowę. Jeśli limit zostanie przetemperaturę wrzenia wody
kroczony, co zdarza się rzadko, dalw czajniku. Słuchając tych
szą opiekę finansuje państwo. Tak
więc ponosząc przeciętnie na miesiąc
popłuczyn, dostaję piany”
koszt rzędu 70 zł, obywatel otrzymuje niczym nieskrępowany dostęp do każdego lekarza, ze specjalistami włącznie i nie musi miesiącami czekać na wizytę bądź na badanie specjalistycznym sprzętem. To się per saldo powinno opłacać
każdemu – nawet najuboższym, ponieważ zdrowia nie da się przerachować na pieniądze.
Jak system wprowadzony w życie w Czechach w 2008 r. sprawdza się w praktyce? Już w pierwszym kwartale znacznie wzrosła liczba pacjentów, którzy zdecydowali się na kontynuowanie leczenia szpitalnego w domowych pieleszach. Korytarze przychodni zdrowia z dnia na dzień opustoszały. Za 90 koron (15 zł) Czech może wejść dzisiaj do lekarza specjalisty prosto z ulicy, bez potrzeby
wyznaczania terminu. W Polsce też można wejść do specjalisty z ulicy, tyle że nie za 15, lecz za 200
zł. Już rok po wprowadzeniu reformy państwo czeskie pozyskało do budżetu 1,8 mld koron (około 300 mln zł) z tytułu wizyt w przychodniach, natomiast 1,3 mld koron (około 216 mln zł) pacjenci zostawili w szpitalach. Przeciętny Czech zostawił w przychodniach zdrowia około 210 koron (35
zł) w skali roku, co odpowiada 7 wizytom.
ządy w państwie PiS, hojnie obdarowującego obywateli ich własnymi pieniędzmi pochodzącymi z ich podatków, wykluczają możliwość wprowadzenia w Polsce czeskiego rozwiązania. Grabić chorych i najuboższych? Co to, to nie. Lepiej grabić kreatywnych przedsiębiorców napędzających gospodarkę oraz obdarowywać nieudaczników, nierobów i dzieciorobów, których pełno szczególnie w małych miasteczkach. A co do tych najuboższych przypomnę z ubolewaniem, że faktycznie, może nie być ich stać na opłacenie wizyty u lekarza w kwocie 5 bądź 10 złotych,
ponieważ jedni wrzucają co niedzielę tyle na tacę, a inni dużo więcej składają w darze tatce Rydzykowi. Prawda jest taka, drodzy rodacy, że nazajutrz po 13 października skończą się obiecanki - cacanki o leczeniu chorej polskiej służby zdrowia. W budżecie nie ma pieniędzy, bo niby skąd miałyby
się pojawić, skoro dajemy każdemu niepełnoletniemu pętakowi 500 zł, każdemu emerytowi już nie
jedną, a dwie dodatkowe emerytury, zaś każdemu uczniowi kaskę na szkolną wyprawkę?
A przecież od zdrowotności dużo ważniejsza jest obronność, więc nasz kraj zbroi się na potęgę,
tak jakby lada moment miał być oprymowany przez śmiertelnych wrogów. Jakich mianowicie? Nieważne, przez wraże siły – może Rosja, może Iran, może terroryści z ISIS, może Żydzi, któż to wie?
Żeby więc w razie napaści nie oddać nawet guzika, musimy mieć straszak, choć po cichu wiemy, że
gdyby uderzyła na nas Rosja, to zakupione ostatnio u wuja Sama uzbrojenie za 6,5 mld USD (około 25 mld zł) pomogłoby nam niczym umarłemu kadzidło. I co z tego, że w związku z zakupem tego uzbrojenia trzeba będzie ponieść również inne, bardzo poważne wydatki, ponieważ pakiet nie
obejmuje dodatkowych środków na zakupy uzbrojenia, czy inwestycji w przygotowanie infrastruktury? Ważne, że jako jedyni wejdziemy w 2024 r. w posiadanie sprzętu, którego nie ma żadne inne państwo w tym regionie. Że niby w 2024 r. nowoczesne dzisiaj uzbrojenie będzie już starożytnym złomem, gdyż technologie pędzą naprzód z prędkością światła? Spoko, kupi się od wuja Sama nowsze.
Polsce co roku na choroby nowotworowe zapada ponad 144 tys. osób (ponad 72,5 tys. kobiet oraz prawie 72 tys. mężczyzn). Z powodu nowotworu umiera ponad 92 tys. Polaków
(ponad 51 tys. mężczyzn i ponad 40 tys. kobiet). Zgodnie z analizami do 2025 roku w Polsce liczba nowych rozpoznań nowotworów u mężczyzn wzrośnie do 90 tys. rocznie, a u kobiet do 80 tys.
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce jest niższa niż w krajach Europy Zachodniej, natomiast
umieralność wyższa. Powód? Ciężko chory system ochrony zdrowia oraz chroniczny brak pieniędzy w
dziale budżetu “ochrona zdrowia”. Kiedy ludzie Prezesa będą płacić Amerykanom miliardy za uzbrojenie, niechaj zachowają w łaskawej pamięci fakt, że jedna na trzy osoby w Polsce zachoruje na raka. Dzisiaj na choroby nowotworowe cierpi już prawie trzy miliony Polaków i liczba chorych z roku na rok wzrasta. W wielu krajach rozwiniętych uznano, że skuteczność zwalczania nowotworów złośliwych jest ważnym wskaźnikiem postępu cywilizacyjnego. Rak stał się bowiem chorobą cywilizacyjną, więc walka z nim
powinna być absolutnym priorytetem dla każdego rządu. Niestety, dla polskiego rządu ważniejsze są zbrojenia. Czesi, Słowacy, Węgrzy, Rumuni i reszta obywateli państw tego regionu patrzą na Polaków jak na
sługusów, którzy wpierw bez mydła wchodzili w tyłek Sowietom najeżdżając wraz z nimi zbrojnie sąsiadów, a dzisiaj zajadle pucują kowbojki Amerykanom. Winston Churchill powiedział swego czasu: “Polacy to dzielny naród rządzony przez idiotów”. Widać to dzisiaj jak na dłoni.
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Fortuna dziś się toczy kołem,
Nikt mnie w działaniu nie powstrzyma,
Postanowiłem rzucić szkołę
I uruchomić Dom Pielgrzyma.
Na Ursynowie, na Puszczyka
Będą pokoje na godziny.
Dla niejednego polityka
Chwile rozkoszy bez rodziny!
Tam każdy, o dowolnej porze
O ile tylko nie jest leniem,
Może się… modlić. W imię Boże!
W cenie usługi rozgrzeszenie.
Klienci, już w tym moja głowa,
Docenią dobre me uczynki.
W pakiecie loty do Rzeszowa,
Plus dwie nieletnie Ukrainki.
Stawkę ustalę niewysoką,
Dotacja z Unii, ulga w VAT-cie,
Urząd Skarbowy przymknie oko
I wszyscy na tym skorzystacie.
Jeszcze zatrudnię tam gangstera,
By stał na progu z krzyżem złotym,
Wkrótce przybytek ten otwieram,
Niewiele będę miał roboty.
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Zrobi się fotki, kilka nagrań,
W efekcie okup, albo szantaż.
Raj dla pielgrzymów, gratis viagra,
A w darze dom od kombatanta.
Interes to nie byle jaki,
Zysk zapewniony już na starcie.
Sam Prezes NIK-u przetarł szlaki.
W dodatku… rośnie mi poparcie.
Tradycyjne spotkanie czytelników Passy z autorem MKWD odbędzie się (po raz 10) w kawiarni - galerii Na Huśtawce (Ursynów, ul Romera 8) w najbliższy wtorek, 8 października o godz. 17.
Można będzie wspólnie wypić kawę, porozmawiać, posłuchać najnowszych tekstów, otrzymać autograf, kupić książki i płyty.

Mirosław Miroński

Powstańcze kalendarium - upadek
natłoku rozmaitych wydarzeń niektóre umykają naszej uwadze,
szczególnie, gdy mamy końcówkę kampanii wyborczej. W takim
okresie, wiadomo - dzieją się rzeczy, które w znacznej mierze zajmują większą część opinii publicznej. Na ten czas przypada też niezwykle ważna, choć
tragiczna rocznica zakończenia Powstania Warszawskiego. Wydarzenia tragicznego, trudnego do opisania i oceny ze względu na swoją złożoność. W naszej historii, a także w historii świata nie było drugiego takiego wydarzenia.
Powstanie Warszawskie było największym zbrojnym zrywem warszawiaków przeciwko okupantowi. Było aktem desperacji mieszkańców stolicy doprowadzonych do granicy wytrzymałości,
którzy mimo represji ze strony Niemców wciąż odczuwali niepohamowaną potrzebę wolności.
Oczywiście, w grę wchodziły też inne ważne czynniki: polityczne, militarne, ale dla przeciętnego
warszawiaka odgrywały one rolę drugoplanową. Najważniejsze było wyparcie słabnącego już militarnie wroga i odbicie Warszawy.
Po 63 dniach krwawych walk powstanie upadło. Brakowało zapasów żywności, broni, amunicji
nie było nadziei na pomoc aliantów. Z powodu braku możliwości prowadzenia dalszej walki 2 października 1944 roku działania wojenne przerwano. Generał Tadeusz Bór-Komorowski, dowódca Armii Krajowej już 28 września podjął decyzję o negocjacjach z Niemcami.
2 października 1944 r. w Ożarowie zawarto układ o zaprzestaniu działań wojennych, który z polskiej strony podpisał płk Kazimierz Iranek-Osmecki. Powstańczym oddziałom AK Niemcy przyznali status wojska, zaś oficerom przyznano prawo noszenia białej broni. Żołnierzom zagwarantowano korzystanie z praw wynikających z
„Do dziś toczy się dyskusja - Konwencji Genewskiej, tym samym
że nie będą ścigani za swoczy było warto? Co ciekawe, stwierdzono,
je działania w czasie powstania ani w
takich pytań nie stawiają
okresie je poprzedzającym. Niemcy zobowiązali się do niestosowania odpowiesobie sami powstańcy ani
dzialności zbiorowej wobec ludności cyludność Warszawy, która
wilnej Warszawy.
Straty odnotowano po obydwu stropowstanie przeżyła”
nach polskiej i niemieckiej. Straty po stronie polskiej były ogromne. Zginęły tysiące mieszkańców, zniszczona została Warszawa. Tuż po kapitulacji specjalne oddziały niemieckie niszczyły stolicę - budynek po budynku, wysadzając je i podpalając. Palono, niszczono i pustoszono archiwa, muzea. Wywożono ocalałe jeszcze dzieła sztuki,
rabowano to, co przedstawiała jakąkolwiek wartość. Ludność ewakuowano do obozów, wywożono do pracy przymusowej, na roboty w głąb III Rzeszy.
Bilans powstania to tysiące zabitych, rannych, setki tysięcy wywiezionych do obozów pracy, poddawanych represjom, uwięzionych, mordowanych przez wycofujących się Niemców, i wchodzących na ich miejsce sowietów. Polacy, którzy walczyli o swoje miasto i o swój kraj stali się ofiarami
prześladowań, kolejnego totalitaryzmu, tym razem czerwonego. Byli torturowani, mordowani skrycie w więziennych kazamatach. Odmawiano im człowieczeństwa. Złowrogie odium „wrogów ludu”
rzucono również na rodziny, pozbawiając ich członków możliwości do normalnego życia. Świat odgrodził się od Polski oraz innych krajów Europy Środkowej zaporą składającą się z granic, zasieków,
drutów... Dzięki tej izolacji nic nie burzyło sumienia zwycięskich mocarstw przez kilkadziesiąt lat.
Do dziś toczy się dyskusja - czy było warto? Co ciekawe, takich pytań nie stawiają sobie sami powstańcy ani ludność Warszawy, która powstanie przeżyła. Dla nich było ono naturalną konsekwencją okupacji, reakcją na terror stosowany przez hitlerowców wobec narodu polskiego, próbą
przeciwstawienia się bezwzględnemu najeźdźcy w imię godności i honoru.
Sam zadawałem podobne pytania powstańcom - czy było warto? Jak czują się w nowej Polsce? Czy
o taką ojczyznę walczyli? Wszyscy odpowiadali, że tak samo postąpiliby po raz drugi, że najważniejsza
jest dla nich Polska. Od tamtej pory upłynęło już wiele lat. Przy życiu pozostali już zapewne tylko nieliczni, dzięki którym idea wolnej Polski nie zginęła. To oni nie wahali się chwycić za broń w jej obronie.
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F-35 przed rakiem nas nie obronią
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Mieszane odczucia po głównej gonitwie sezonu na Służewcu

Wielka Warszawska czy Wielka Bankowa?
Wielka Warszawska od
niepamiętnych czasów była nagrodą prezydenta
Warszawy, który z definicji patronował temu typowo warszawskiemu wyścigowi. W tym roku stołeczność gonitwy zżarły polityka oraz komercja, czego
nie zauważyli widzowie z
zewnątrz i niestety większość wyścigowych komentatorów.
ajważniejszą gonitwę
porównawczą sezonu
rozgrywaną na dystansie 2600 m wygrała trenowana przez Piotra Piątkowskiego trzyletnia klacz Pride of Nelson ze słowackim dżokejem Michałem Abikiem w siodle. Na
końcowej prostej nie dała żadnych szans pierwszej faworytce
Nemezis, z którą przegrała w
tym sezonie w Derby i w St. Leger. Trzecie miejsce niespodziewanie wywalczył trzyletni Plontier. Typowany na drugiego faworyta czteroletni Fabulous Las
Vegas ukończył gonitwę na
czwartym miejscu. Pride of Nelson jest własnością chorwacko bośniackiego małżeństwa Sabiny i Saliha Plavaców osiadłych
od lat w Polsce. Tegoroczna
Wielka Warszawska dostarczyła
widzom wielu emocji, uczestniczyło w niej bowiem aż jedenaście koni, z których dwa miały
w siodłach brytyjskich jeźdźców,
specjalnie ściągniętych na ten
wyścig z Wysp.
odczas gali Wielka Warszawska rozegrano dziewięć gonitw, w tym selekcyjny wyścig dla dwuletnich
folblutów o nagrodę Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1400
m) oraz nagrodę Mosznej (najwyższa kat. A) na dystansie jednej mili. Klaczka Inter Royal Lady ze stajni Adama Wyrzyka udowodniła, że jest koniem z innej
bajki niż jej rywale. Wygrała gonitwę ministra rolnictwa niezagrożona i było to jej piąte już zwycięstwo z rzędu. Inter ma zadatki na konia wybitnego, którego
na dystansach do 1600 m trudno
będzie pokonać. Nagrodę Mosznej wywalczył trenowany przez
Emila Zahariewa ogier Emiliano
Zapata dosiadany przez czeskiego internacjonała Tomáša
Lukáška. W pobitym polu znalazły się m.in. ogiery Umberto Caro, Blizbor i Arkano. Pod względem sportowym niedzielny mityng na Służewcu należy uznać
za bardzo udany. Na wysokości
zadania stanęli i dżokeje i trenerzy, którzy dobrze przygotowali
swoich podopiecznych do wyścigów w tak ważnym dniu. Emocji
w związku z tym nie brakowało,
w kilku biegach rywalizacja toczyła się do ostatnich metrów
przed celownikiem.
atomiast organizację
gali Wielka Warszawska oceniam bardzo
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krytycznie. Po zakończeniu II
wojny światowej dzisiejsza Wielka Warszawska rozegrana została w 1946 r. w Lublinie jako Wielka Nagroda Lubelska na dystansie 2800 m. Rok później gonitwę przeniesiono na Służewiec i
od tego czasu Wielkiej Warszawskiej nieprzerwanie patronowali kolejni prezydenci stolicy. Nie
bez powodu. Skoro bowiem wyścig ma w tytule słowo “warszawska”, to kto inny poza prezydentem tego miasta może być
jego dumnym patronem? Sponsorów może być stu, ale patron
tylko jeden – wybrany na ten
urząd przez warszawiaków prezydent stolicy. Tymczasem powołany jesienią ubiegłego roku
dyrektor Oddziału Służewiec Totalizatora Sportowego arbitralną
decyzją “sprzedał” patronat jednemu z banków. W tym roku
Wielka Warszawska rozegrana
została bowiem nie o Nagrodę
Prezydenta m. st. Warszawy, lecz
o puchar prezesa banku. To bardzo smutny dzień dla mnie, ponieważ za woreczek srebrników
sprzedano tradycję.
o poza pucharem za
kilkaset złotych zaoferował wyścigom nowy
patron, że zdecydowano się na
zerwanie z wieloletnią tradycją?
Jeśli chodzi o pulę nagród nic
się nie zmieniło – tak w ubiegłym roku, jak i bieżącym, wynosiła ona 220.500 zł. Podwyższono natomiast o 10 tysięcy zł gwarantowaną pulę w zakładzie pojedynczym, o 15 tysięcy zł w zakładzie porządkowym i o 10 tysięcy zł z zakładzie trójkowym.
Ale określanie wysokości gwarantowanych pul w poszczególnych zakładach nie leży w gestii
patrona czy sponsora, lecz spółki “Traf” organizującej koński totalizator. Bank - patron wynajął
całe pierwsze piętro Trybuny
Honorowej, by kilkudziesięciu
starannie wyselekcjonowanych
bankierów mogło w godnych
warunkach, z wykwintnym cateringiem, obejrzeć niedzielny mityng. Natomiast najwierniejsi kibice wyścigów konnych, którzy
wiosną za niemałe pieniądze wykupili całoroczne karty wstępu
na pierwsze piętro Trybuny Honorowej, zostali z niej przegonieni na parter. Czy środki pozyskane z wynajmu trafią do wyścigowej służewieckiej puli?
Krzysztof Ziemiański, prezes stowarzyszenia skupiającego w
swoich szeregach służewieckich
trenerów, ma co do tego duże
wątpliwości. Ja i wielu moich
znajomych również.
iestety, nawet na parterze nie dano wygonionym z pierwszego
pietra posiadaczom całorocznych kart wstępu możliwości
oglądania gonitw live, ponieważ
przed trybuną postawiono trzy
potężne namioty i z parteru
można było oglądać jedynie ich
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Pride of Nelson niezagrożona wygrywa Wielką Warszawską 2019. Niestety, z wyścigowej przestrzeni znikły banery i napisy corocznie
promujące tę warszawską gonitwę.
tylne ściany. Zablokowano też
wyjścia przed trybunę stawiając
po kilku ochroniarzy przy każdym z drzwi prowadzących na
zewnątrz. By obejrzeć wyścig
osoby przebywające na parterze
musiały obchodzić trybunę od
tyłu i dostać się na pustą przestrzeń między dwiema trybunami. Na otarcie łez postawiono w
kącie kilka talerzy ze śledziami i
galaretkami, które po pierwszej
gonitwie obsługa zabrała. Dawano również gratis napoje, ale
to dla posiadaczy całorocznej
karty wstępu żadna rekompensata, ponieważ w odróżnieniu
od masowo zapraszanych przez
zarząd Totalizatora Sportowego
gości zwanych VIP-ami, przychodzą oni na wyścigi nie po to, by
się najeść i napić, lecz po to, by
sycić się oglądanymi na żywo gonitwami. Stałych bywalców, którzy są solą Służewca, potraktowano w tym roku wyjątkowo z
góry. Jeśli doda się do tego fakt,
że organizator nie zadbał o zaproszenia na Trybunę Honorową dla hodowców i właścicieli
koni (poza tymi, które startowały w Wielkiej Warszawskiej), komentarz wydaje się zbędny.
yjemy w czasach komercji i trzeba się z tym pogodzić. Są to czasy brutalne i nieciekawe, ponieważ jedynym suwerenem w życiu publicznym, i nie tylko, stał się pieniądz. Można więc zaakceptować wynajmowanie na stałe drugiego piętra Trybuny Honorowej,
jak również kilka razy w sezonie
także piętra pierwszego, ale to,
co na tegoroczną WW wymyślił
nowy dyrektor służewieckich torów, woła o pomstę do nieba. Jak
można było wynająć także teren
przed trybuną i pozwolić na po-
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Od lewej: dżokej Michał Abik, Salih Plavac, Sabina Plavac ściskająca trenera Piotra Piątkowskiego.

stawienie w tak newralgicznym
miejscu (przy “bombie”, tablicy
świetlnej z wynikami i celowniku) trzech ogromnych namiotów
zasłaniających osobom przebywającym na parterze widok na
tor? Jak można było zablokować
ochroniarzami drzwi i zabronić
osobom z całorocznymi karnetami prawa wyjścia przed trybunę? To nie mieściło się w głowie
nie tylko mnie, ale także ludziom,
z którymi dane mi było w niedzielę obcować. Wielu z nich w
ramach protestu opuściło Służewiec w trakcie trwania mityngu.
minioną niedzielę
pieniądz - bożek całkowicie przesłonił
organizatorowi oczy. Niestety,
zapowiada się, że będzie gorzej.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,
że w ostatni czerwcowy weekend poprzedzający przyszłoroczne Derby nie będzie na Służewcu wyścigów konnych, lecz coś w
rodzaju poznańskiej Cavaliady.
Zażądamy potwierdzenia tej informacji drogą oficjalną. W
czerwcu służewieckie tory i tak
są rokrocznie blokowane przez
Orange Warsaw Festiwal, wychodzi więc na to, że na Służewcu z roku na rok będzie coraz
mniej wyścigów i coraz więcej
komercji. A miało być inaczej.
Totalizator Sportowy kreślił wielkie plany co do Służewca - kompleksowe remonty trybun, remonty stajni, remont toru roboczego, zabytkowej fontanny, systematyczne zwiększanie rocznych pul nagród w sezonie, budowa biurowca TS, budowa hotelu, słowem cuda i cudeńka.
Większa część planów pozostała jedynie na papierze.
esienią ubiegłego roku
na stanowisko dyrektora
służewieckich torów powołano menedżera z Poznania,
któremu znacznie bliżej do piłkarskiego klubu Lech, niż do
warszawskiego Służewca i wyścigów konnych. W taki sposób
ujął swój stosunek do wyścigów
w wywiadzie udzielonym jednej
z telewizyjnych stacji. Faktycznie, dotychczasowa działalność
menadżerska nowego włodarza
Służewca daje podstawę do postawienia tezy, że jest to typ biznesmena, dla którego liczą się
tylko dwa słowa - “sprzedaż” i
“zysk”. Konie wyścigowe, trenerzy i kibice tej królewskiej dyscypliny sportu są na dalszym planie. Nie sposób więc dziwić się,
że tegoroczną Wielką Warszawską pan dyrektor zaplanował tak,
jak zaplanował. Rzeczywistości
nie należy pudrować - pod egidą
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państwowej spółki Totalizator
Sportowy wyścigi bardziej zwijają się, niż rozwijają. Administruje się bowiem zabytkowym hipodromem - zaprojektowanym i
przeznaczonym pod wyścigi
konne - niczym wybudowaną z
elementów halą wystawienniczą i miejscem do organizowania
festiwali oraz różnych innych
spędów.
oje ponadczterdziestoletnie związki ze
Służewcem i ponad
dwudziestoletni staż w roli wyścigowego komentatora są wystarczającą legitymacją do tego, bym mógł publicznie wyartykułować własną opinię na temat organizacji tegorocznej gali Wielka Warszawska. Była ona
fatalna z powodów jak wyżej,
choć dyrekcja toru ma z pewnością w zanadrzu dane oficjalne i nieoficjalne mające świadczyć o tym, iż była to impreza ze
wszech miar udana. Należy jednak postawić sprawę jasno,
podpierając się faktami: etatowy pracownik państwowej spółki, anonimowy przybysz z miasta Poznań, jednym podpisem
złożonym na umowie z bankiem pozbawił urząd prezydenta Warszawy patronatu nad
warszawską gonitwą z ponadsiedemdziesięcioletnią tradycją. Tym samym odebrał jej stołeczność i przekształcił w wyścig pod umowną nazwą Wielka Bankowa o puchar prezesa.
Jeżeli po jednej z najważniejszych gonitw sezonu, mającej
w nazwie słowo “warszawska”
wzmocnione słowem “wielka”,
zwycięskiego konia dekoruje
derką z herbem stolicy państwa
kilkoro anonimów, a urzędujący prezydent Warszawy ogląda
dekorację z trybun, to chyba coś
jest nie tak. To, że nikt z TS nie
zadał sobie trudu, by choć powiadomić urząd prezydenta o
nagłej zmianie patronatu potwierdził tamtejszy wydział prasowy. Bo de facto uderzono w
urząd prezydenta, a nie w niego osobiście, choć prawdopodobnie taki właśnie był zamiar
pomysłodawców kolejnej - po
ataku na kierownictwo słynnej
stadniny koni arabskich w Janowie Podlaskim - (nie)dobrej
zmiany. Rzeczniczka służewieckich torów nie odpowiedziała
na mój mail.
estem zbulwersowany
tym, że do sportu wdziera się polityka, bo nie potrzeba wielkiej wyobraźni, by
skonstatować, że pozbawienie
prezydenta Warszawy patrona-
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tu nad szczególnie ważną dla
warszawiaków i medialną gonitwą ma podtekst polityczny. Jako warszawiak z urodzenia i Polak czuję wielki niesmak. Przypomnę jednakowoż pomysłodawcom manipulującym przy patronacie, że kiedy prezydentem
Warszawy był czczony dzisiaj
przez PiS Lech Kaczyński, nikomu do głowy nie przyszło, by odsunąć go od warszawskiej gonitwy, choć państwem niepodzielnie rządził niechętny mu Sojusz
Lewicy Demokratycznej, a służewieckim hipodromem związane z SLD i PSL osoby kierujące spółką skarbu państwa “Służewiec Tory Wyścigów Konnych”. Dla mnie Wielka Warszawska, jaką znałem od dziesięcioleci, utonęła w minioną
niedzielę w polityce, mamonie i
w wydostających się z namiotów oparach cateringowej garkuchni dostępnej tylko dla wybrańców. Powziąłem postanowienie, że dopóki Wielkiej Warszawskiej nie zostanie przywrócony patronat prezydenta Warszawy (obojętnie z jakiej opcji
politycznej będzie się wywodził)
moja noga nie stanie w tym dniu
na Służewcu.
na koniec. Totalizator
Sportowy to zamożna
spółka skarbu państwa o
znaczeniu strategicznym, dzierżawiąca od 2008 r. zespół torów
wyścigowych Służewiec. Spółka kreuje się w mediach jako
dumny sponsor najróżniejszych
wydarzeń sportowych, kulturalnych, etc., wydając na ten cel miliony Jak więc mogło dojść do
sytuacji, że dla jednego z dwóch
najważniejszych i niebywale medialnych wyścigów w sezonie,
rozgrywanych na dodatek na
własnym, dzierżawionym od
państwa terenie, bogaty TS zdecydował się na poszukiwanie
sponsora z zewnątrz? Skoro już
powzięto w centrali spółki decyzję o odebraniu patronatu prezydentowi stolicy państwa, czymś
naturalnym wydaje się, że sponsoring i patronat nad Wielką
Warszawską, czyli wielkim świętem konia oraz wszystkich warszawiaków, powinien objąć właśnie Totalizator Sportowy, wieloletni dzierżawca służewieckiego hipodromu i organizator gonitw. To, co wydarzyło się minioną niedzielę, nie przynosi
chluby decydentom kierującym
państwową spółką i moim zdaniem godzi w wizerunek Totalizatora Sportowego.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
F o t o : B e a t a N i ko n o r o w
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NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840

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

KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
KWIACIARNIA
FLORA URSYNÓW
oferujemy szeroki wybór wiązanek
i kompozycji na 1 listopada
- Dzień Wszystkich Świętych.
Wiązanki z żywej chryzantemy.
Kompozycje artystyczne,
dekoracje nagrobne. Opieka nad
grobami. Dostawa do domu.
Kwiaciarnia FLORA,
ul. KEN róg Surowieckiego (przy
wejściu do metra Ursynów).
Tel.: 794 591 098 Zapraszamy
OSTOYA za gotówkę lub
na aukcje: obrazy. brązy,
militaria, zegary, design, art deco
SKUP: monet, sreber, platerów,
odznaczeń, wyr. złotych.
aukcje@ostoya.pl,
tel.: 22 839 24 06,
ul. gen. Zajączka 8, Warszawa
SKUP książek, dojazd,
509 548 582
SOSNA opałowa, 791 394 791

ANGIELSKI - doświadczenie,
692 651 820
ANGIELSKI, duże
doświadczenie, dojeżdżam,
502 378 901
HISZPAŃSKI, 507 087 609
JĘZYK POLSKI, 508 310 505
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MATEMATYKA, FIZYKA,
skutecznie, wieloletnie
doświadczenie, 605 783 233
ROSYJSKI, POLSKI dla
rosyjskojęzycznych, tłumaczenia,
602 709 619

DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 77 03 61
DZIAŁKI rekreacyjne lesne
Prazmów, 602 77 03 61
KUPIĘ 40-50 m2 , Kabaty,
tel. 691 597 278
KUPIĘ nieduże mieszkanie
Mokotów, Ursynów, Wilanów,
503 008 564

Mieszkania:
do wynajęcia
! Starówka, 96 m2, 2 poziomy,
po podłodze 250 m, 7000 zł do
neg., 601 720 840
kupno
! Kupię 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840
sprzedaż
! 88 m2 Praga Płd., 3 pok.
nowe, stan deweloperski, 2 miejsca
garażowe, 601 720 840
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Kabaty, 78 m2, 3 pok.
790 tys. zł, 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Okazja! 110m2 Kabaty, 4 pok.,
990 tys.zł, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840
! Sadyba, apartament 3 pok.,
90 m2, wysoki standard, 2014 r.,
990 tys. zł do neg., 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia,
601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom 240 m2, Józefosław,
dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 765 tys. zł, 601 720 840
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Dom wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840
! Józefosław, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840
! Kamienica, Żoliborz, świetna
pod inwestycje, c. 2 mln 800 tys. zł
do neg., 601 720 840
! Konstancin, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 950 tys. zł.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c. 1
milion 490 tys. zł., 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów Górny, segment
250 m2, blisko metra, tylko
1 mln.520 tys. zł, 601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 650 tys.
zł, 601 720 840,,
! Pruszków, kamienica, świetny
punkt, w parterze lokale
handlowe. Okazja tylko 1 mln 200
tys. zł, 601 720 840
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840

! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do wejścia,
2 mln 500 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł,
601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Ustanów, wolnostojący
! Zalesie-U
80/1000 m2, do wejścia, tylko 520
tys. zł, 601 720 840
Działki:
! Działka Mszczonów 4700 m2,
okazja dla inwestora, tuż przy
budowanym Aqua Parku, tylko
1 mln. zł., 601 720 840
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.
Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.-przem.inwestycyjna, z planem. Okazja 350
zł/m2 do neg., 601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 56 m2 pokoje, 2.300
(garaż) zł/m-c, 601 720 840
Lokale handlowe :
! 400 m2, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z parkingiem
przy dużej arterii komunikacujnej,
Warszawa, 601 720 840
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! Centrum, do sprzedania
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.500 tys.
zł, 601 720 840
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, z powodu braku czasu,
601 720 840
! Lokal 75 m2, Centrum, z
najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 ,
wynajęta gastronomia, okolice
Nowego Światu, 601 720 840
! Lokal handlowy 129 m2, z
wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 750 tys. zł do
neg., 601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
! Restauracja 130 m2,
Centrum, do wynajęcia, działajaca
od wielu lat, pełne wyposażenie,
wieloletni klienci, 15 000 zł/m-c,
601 720 840
Kabaty, 128 m2 lokal
! Ursynów-K
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840
! Ursynów, Wąwozowa, lokal
do wynajęcia, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 75 m2 + 100 m2
ogródek - do wynajęcia, 7500 zł +
VAT/ m-c lub sprzedaż 1,5 mln zł,
601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

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

SZKOŁA PODSTAWOWA nr
310, ul. Hawajska 7 zatrudni
sprzątaczkę na 1/2 etatu w godz.
12-16. CV na adres:
sp310edu.um.warszawa.pl .
Inf.tel.: 22 641 24 88
SZKOŁA PODSTAWOWA nr
340, ul. Lokajskiego 3 zatrudni
sprzątaczkę, pomoc nauczyciela z
językiem rosyjskim,
tel: 22 546 61 26
ZATRUDNIĘ panią do
gotowania obiadów dla rodziny (23 godz.dziennie) od poniedziałku
do soboty, bez niedziel i świąt.
Wynagrodzenie 1500 zł
miesięcznie. Ursynów-Natolin,
tel. kontakt.: 728 33 55 26
ZATRUDNIĘ panią i pana do
sprzątania na osiedlu Kabaty,
504 226 160

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59
501 122 888
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

DO pakowania, lakierowania
proszkowego i ślusarza w firmie
produkcyjnej - okolice Piaseczna,
602 253 180
DO sprzątania bloków i
terenów, 510 956 006;
509 318 602
KIEROWCĘ kat.B - jazda autem
dostawczym, nie kurierka,
535 170 170
POMOC do kuchni, kelnerów wieczorami, 506 040 519
POTRZEBNA manicurzystka,
pedicurzystka od zaraz, UrsynówNatolin, 22 649 18 19
PRALNIA na Sadybie zatrudni
osoby do pracy, również bez
doświadczenia.
Oferujemy umowę o pracę w
pełnym lub częściowym wymiarze.
Zapraszamy,
502 64 24 05
PRZEDSZKOLE nr 385,
ul. ZWM 10 zatrudni panią na
stanowisku woźnej.
Tel: 22 643 86 97, e-mail:
p385@edu.um.warszawa.pl
PRZYCHODNIA LEKARSKA
zatrudni:
PIELĘGNIARKI
LEKARZY: okulistę, Medycyny
Pracy, internistę, Medycyny
Rodzinnej, kardiologa.
Tel: 605 440 831;
609 373 582; 22 651 70 75

DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
GLAZURA, malowanie,
szpachlowanie, panele, płyta G-K,
elektryka, hydraulika, firma
rodzinna, 692 885 279
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MOSKITIERY, 602 380 218

RENOWACJA mebli,
510 266 143
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
TAPICEROWANIE, renowacja
mebli, 501 283 986
TELEWIZORY, 501 829 771

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
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Ważne telefony

Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Piątek, 4 października, 11.0014.00: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zaprasza do
Domu Sztuki seniorów na bezpłatne szkolenie p.n. „O bezpiecznym kupowaniu”.
Szkolenie zapozna uczestników z najnowszymi metodami
oszustów. Prowadzący szkolenie podpowiedzą, jak postępować, by nie dać się oszukać, co
zrobić po podpisaniu niechcianej umowy, odpowiedzą na
wszystkie pytania i wyjaśnią
wszystkie zawiłości prawne.
Projekt jest dofinansowany ze
środków Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.
Sobota, 5 października,
18.00: Kino Dokumentu w Domu Sztuki zaprasza na film „Jutro czeka nas długi dzień” (Polska 2019, reż. Paweł Wysoczański, 80 minut). Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserem. Bohaterką filmu jest Helena Pyz, polska lekarka i misjonarka z Ośrodka Rehabilitacji
Trędowatych w Indiach. Wstęp
wolny. Pokaz zorganizowany we
współpracy ze Studiem Filmowym Kalejdoskop. Partner pokazu: Stowarzyszenie Filmowców
Polskich.
Niedziela, 6 października,
18.00: Tydzień Indyjski na Ursynowie – pokaz specjalny filmu
„Jersey” (Indie 2019, reż. Gowtan Tinnanuri, 157 minut. Uwa-

ga! Wpuszczenie na widownię
w miarę wolnych miejsc – zgodnie z informacją zamieszczoną w
„Passie” z dnia 26.09 b.r. obowiązują bezpłatne karty wstępu
wydawane w Domu Sztuki w w
dniu 2.10.b.r. od 18.00).*
Dom Sztuki zaprasza do swoich filii – Klubu Seniora (ul. Pięciolinii 10, tel. 22 643 02 10)i
Modelarni Lotniczej (ul. Służby
Polsce 1, tel. 22 643 12 82).
*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.
Kluboteka
Dojrzałego Człowieka
ul. Lanciego 13 lok U9,
tel. 22 370 29 29
3.10. czwartek godz. 18.00 –
Wernisaż fotografii Edwarda
WAROWNEGO pt. ,,NATURA W
DESZCZU”
18.10. piątek godz. 18:00 –
Wernisaż prac uczestników kursu akwareli Jesienne akwarele –
WARSZTAT WARSZAWSKI
Centrum Komunikacji Społecznej, Plac Konstytucji 4.
Dom Kultury SMB „Imielin”
ul. Dereniowa 6
tel./faks 22 641 19 15
4 i 5 października (piątek i sobota), 17:00 – 21:00 – Warsztaty Rockowe iM Granie, Ćwiczenia I konsultacje w zakresie: Gitary elektrycznej, Gitary basowej,
Perkusji,
Wokalu.
Wstęp wolny.
Info: www.ikrockscena.pl

Małgorzata
tel. 504703087

Wiercińska

Tydzień Indyjski na Ursynowie, 11.X piątek,
17:15 - 19:15 Warsztaty Tańca
Bollywood
20:00 - pokaż tańców Indyjskich
Zapisy na warsztaty telefonicznie lub osobiście od 7.X - w
godz 11-18.
Zaproszenia na pokaz od 8.X
godz 18:00.

Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Teresa Michniewicz
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20

Mokotów

03.10 – czwartek – spotkanie
z dr Kamilem Kopanią w cyklu
Sztuka romańska w Polsce pt.
„Architektura romańska, cz.1”
08.10 – wtorek – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem w cyklu Od Giotta do Tycjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Wenecki mistrz
Francesco Guardi”
10.10 – czwartek – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu Walka o hegemonię na
morzach i oceanach od antyku
po XX wiek pt. „Wielkie odkrycia
geograficzne i pierwsze kolonialne imperia”
15.10 – wtorek – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Znane
i nieznane tandemy polskiej kultury XX wieku pt. „Alina i Czesław Centkiewiczowie: odkrywcy nowych światów”
Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!

Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 502 00 00
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

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

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

Byłeś uczniem, absolwentem lub pracownikiem Szkoły
Podstawowej nr 305 (także filii przy ul. Cybisa 1), a może zuchem lub harcerzem Ursynowskiego Szczepu 277 WDHiZ?
Chcesz spotkać koleżanki i kolegów sprzed lat?
Przyjdź koniecznie na wieczór wspomnień, który odbędzie
się na forum szkoły przy ul. Dembowskiego 1 w 40. rocznicę otwarcia szkoły, w piątek, 11 października 2019 o godz. 17.

Konstancin-Jeziorna

Zapraszamy!

Kulturalna Lesznowola
mi poprowadzi Agnieszka Kowalczyk. Gość specjalny - Dominika
Nawrocka “Kobieta i Pieniądze”.
Miejsce: siedziba GOK Lesznowola, Stara Iwiczna, ul. Nowa 6
Klub Przedsiębiorczych Mam
to networking i wymiana doświadczeń, rozwój osobisty bez
wykluczenia społecznego, mentoring, darmowa pomoc i wsparcie, a przede wszystkim miejsce
i grupa kobiet o podobnych założeniach, sytuacji i celach.
KPM to spotkania mające służyć rozwojowi przedsiębiorczości – pogodzenia pracy z opieką
nad dzieckiem;
- wspieranie lokalnych biznesów, idei, pomysłów;
- aktywizacja mam, aby wychowując dzieci mogły też rozwijać się zawodowo;
- jak najniższy próg wejścia
dla kobiet - brak opłat, możliwość przyjścia z dzieckiem;
- w każdym spotkaniu gość
specjalny - mama aktywna zawodowo, która przekaże garść
inspiracji, jak poradziła sobie na
rynku pracy.
Nasz Gość Specjalny: Dominika Nawrocka, Kobieta i Pieniądze
Więcej na www.kobietaipieniadze.pl
We środę 2 października 2019
r. o godz. 18.00 w CIS w Magdalence przy ul. Lipowej 28 odbę-

701 75 00

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

Wieczór wspomnień w SP nr 305

Zapraszamy Państwa na
wydarzenia kulturalne,
które odbędą się w bieżącym tygodniu.
1.10.2019 r. godz. 18.00 Koncert z ok. Inauguracji Nowego Roku Akademickiego
2019/2020 pt. “Niemen - Moja
Ojczyzna” w wyk. Radosława
Świderskiego, Krzysztofa Chromińskiego i Tomasza Rogalskiego - poprzedzony koncertem
Chóru UTW OKTAWA pod kier.
Magdaleny Świderek. Miejsce:
siedziba GOK Lesznowola w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 6.
Wykonanie Ambitus Trio:
Radosław Świderski - znany i
ceniony bard, leader grupy Radek Blues Band, kompozytor, autor tekstów, producent muzyczny, gitarzysta i wokalista o charyzmatycznej, ciepłej barwie głosu.
Krzysztof Chromiński - kompozytor, pianista, aranżer, absolwent Akademii Muzycznych w
Gdańsku i w Katowicach, laureat Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
dóbr kultury.
Tomasz Rogalski – saksofon tenorowy, instrumenty perkusyjne, multiinstrumentalista, muzyk sesyjny.
2.10.2019 r. godz. 11.00 - Klub
Przedsiębiorczych Mam z dzieć-

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

dzie się casting dla dorosłych,
którzy chcieliby zagrać w napisanym specjalnie dla gminy Lesznowola spektaklu teatralnym pt.
“Żelaznymi łzami” autorstwa i
w reżyserii Joanny Godlewskiej.

Próby stworzonego z mieszkańców gminy Lesznowola teatru
będą odbywać się w tym samym
miejscu co casting - raz w tygodniu, we środy o godz. 18.00 jako teatralne zajęcia cykliczne, nieodpłatne dla uczestników.
Premiera spektaklu odbędzie
się dn. 28 maja 2020 r.
2.10.2019 r. godz. 18.30 - Palestyna czyli Ziemia smutnej Pomarańczy - spotkanie z Aleksandrą
Katner w Klubie Podróżnika Po Horyzont. Miejsce: filia GOK Lesznowola w Mysiadle, ul. Topolowa 2
Palestyna... czyli Ziemia
Smutnej Pomarańczy
Zachodni Brzeg jest miejscem
niezwykłym. Dla niektórych to

Święte Miejsce pielgrzymek, dla
innych - niebezpieczna kraina
niekończącej się wojny. Wszyscy
wiedzą, że w Betlejem jest Żłóbek, ale nie każdy wie, że w pobliskim Bejt Sahur aresztowano
osiemnaście krów.
6.10.2019 r. godz. 18.00 Przedstawienie teatralne pt.
“Bunt na torach 1976”. Wstęp
wolny. Miejsce: siedziba GOK
Lesznowola, ul. Nowa 6.
Bunt na torach 1976 – spektakl teatralny
„Bunt na torach 1976” to spektakl teatralny upamiętniający
wydarzenia 25 czerwca 1976r w
Zakładach Mechanicznych Ursus. Wtedy właśnie robotnicy Zakładów zbuntowali się przeciwko ogłoszonym dzień wcześniej
podwyżkom cen żywności. Swoje niezadowolenie wyrazili nie
przystępując do pracy oraz blokując linie kolejowe na dwóch
magistralach: Warszawa – Śląsk
i Warszawa – Berlin – Paryż.
Tzw. wydarzenia czerwcowe w
Ursusie zapoczątkowały działania opozycyjne przeciwko władzom komunistycznym w PRL.
Występuje grupa z Teatru Scena Przyfabryczna: Andrzej Dębkowski, Anita Kochanowska-Cydzik, Julia Pawlińska, Lena Lipert, Ewa Dębkowska, Beata
Onisk, Anna Kałużna – śpiew,
Julita Przybylska – saksofon,
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Michała Kępińskiego, Scenariusz i reżyseria - Joanna Godlewska, Muzyka – Rosław.

Ponadto pragniemy poinformować Państwa o laureatach
konkursów.
LAURY DLA ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO TĘCZA
Zespół Śpiewaczy “Tęcza”
działający pod skrzydłami GOK
Lesznowola pod kier. dr Tomasza Nowaka i Grzegorza Toporowskiego, reprezentując Gminę Lesznowola zdobył III Nagrodę na XX Międzynarodowym Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych “Polska Tęcza” w Polanicy-Zdroju, który
odbył się w dn. 20-22 września
2019 r. Serdeczne gratulacje!
WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO NA OPOWIADANIE
WAKACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w
Lesznowoli przedstawia wyniki
konkursu literackiego na opowiadanie wakacyjne.
Komisja w składzie: Anna
Chachuła – mgr filologii polskiej
oraz Agnieszka Lis – pisarka postanowiła przyznać dwie nagrody Grand Prix ex aequo następującym osobom:
- Izabeli Szymczak (godło
„Kos”) za opowiadanie „Szlak w
chmurach”
- Annie Kłodnickiej (godło
„Calaveras”) za opowiadanie
„Ciemność”
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w
Lesznowoli – Jolanta Walentyna Sobolewska. Serdecznie gratulujemy!

Urząd Gminy
ul. Piaseczyńska 77
22 484 23 00, 22 484 23 10
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
999, 756 75 11

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

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