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Już 30 września startujemy pod Kopą Cwila,
superatrakcyjne nagrody dla szkół za
najlepszą frekwencję
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Praca ochotnicza czy przymusowa?

P

rzedłużające się w nieskończoność nieróbstwo radnych Ursynowa, wymuszone kilkumiesięcznym niezwoływaniem sesji zostało w ostatnich dniach nareszcie
przerwane. Jest nadzieja, że rada
dzielnicy pod nowym przewodnictwem (Michała Matejki) ruszy
wreszcie z kopyta, jakkolwiek wciąż
trzeba mieć świadomość, iż przy
obecnym ustroju samorządowym
Warszawy ciało to służy głównie do
dekoracji i konsultacji, bo w sprawach naprawdę istotnych decyduje
ratusz przy pl. Bankowym względnie
rada miasta, zbierająca się w PKiN.
wórcy owej koncepcji zarządzania miastem niejako
przeciwstawili się słynnemu
teoretykowi komunizmu Włodzimierzowi Iljiczowi Uljanowowi,
zwanemu Leninem, który zakrzyknął kiedyś: cała władza w ręce rad!
(robotniczych i żołnierskich). W
ślad za tym pilni uczniowie Lenina
zasypali różnorakimi radami nie
tylko terytorium Rosji i utworzonego przez nią imperium ZSRR, lecz
również uczynili z Polski swoistą
republikę radziecką, w której na
szczeblu regionalnym działały np.
wojewódzkie rady narodowe, a na
szczeblu ogólnopolskim - Rada
Państwa, będąca czymś w rodzaju
“zbiorowego prezydenta”.
daje się, że dawno zapomniane leninowskie idee polityczne były generalnym
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przeciwstawieniem się jedynowładztwu cara i próbą zastąpienia monopolu monarchy “dyktaturą proletariatu”. No cóż, dzisiejsza demokracja w Polsce opiera się
między innymi na - może niedoskonałej, ale na pewno uczciwej
strukturze samorządowej, której
ogólnego obrazu nie psują nawet
takie ułomności, jakie zdarzają się
akurat w Warszawie. Ponieważ
jednak mamy obecnie w kraju generalną wymianę elit, coś podkusiło mnie, żeby na pierwszy rzut
oka sprawdzić w internecie, jak to
się ma do postulatów płomiennego
trybuna ludowego Włodzimierza
Iljicza. No i co czytam? Oto cytaty:
- “niezbędna jest bezzwłoczna nacjonalizacja banków i instytucji
ubezpieczeniowych, jak również
ważniejszych gałęzi przemysłu /.../
z ustanowieniem stałego nadzoru
ze strony robotników i chłopów
nad znikoma garstką kapitalistów
bogacących się na dostawach skarbowych i uchylających się od obowiązku składania sprawozdań i
od sprawiedliwego opodatkowania ich zysków i majątków”
- “błędem jest brać pod uwagę tylko ludzi wybieranych, bądź co
bądź, ci wybitniejsi ludzie stanowią mniejszość; trzeba brać pod
uwagę szeregowców, masy...”
- “wystarczyłoby aresztować od
pięćdziesięciu do stu magnatów finansowych i grubych ryb, głównych rycerzy defraudacji i kradzieży za pomocą banków...”
- “sąd nie powinien uchylać się od
stosowania terroru, powinien natomiast uzasadnić i zalegalizować
go pryncypialnie...”
o przeczytaniu takich cytatów dochodzi się mimowolnie do wniosku, że właśnie
teraz odżywa w Polsce - jako żywo
przypominająca państwo według
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dzonych na pewno ma sens. Przecież utrzymanie każdego przestępcy za kratami kosztuje w skali roku (a tym bardziej wielu lat) niemałe pieniądze, więc przebywają
oni na swego rodzaju wczasach
pracowniczych. Tak samo zresztą
jak różnego rodzaju mundurowi
przechodzący w młodym wieku w
“stan spoczynku” i pobierający w
związku z tym nadzwyczaj wysoką emeryturę lub rentę, obciążającą niesłychanie budżet państwa.
ie znam bieżących statystyk, jeśli chodzi o liczbę
więźniów w Polsce, ale w
2009 na przykład mieliśmy ich 90
000, najwięcej pośród krajów całej
Europy. Tylu utrzymywało się wtedy darmowych wczasowiczów. Teraz jest ich zapewne nie mniej, a
trzeba dodatkowo uwzględniać medyków i farmaceutów, którym wolność poczynań ograniczają kajdany klauzuli sumienia oraz zagrożonego ponoć więzieniem byłego proboszcza jednej z ursynowskich parafii. Przypuszczam więc, że jeśli
chodzi o całokształt form zniewolenia, nie tylko potrafimy dorównać
Europie, lecz nawet ją przewyższyć.
o rozważenia pozostaje tylko kwestia prawnych uregulowań stosunku pracy,
nawiązywanego przez każdego z
więźniów. Kto wie, czy ten czas
przymusowego lub ochotniczego
zatrudnienia nie powinien być
uwzględniany jako okres składkowy i zaliczany do późniejszej emerytury. A gdyby zaistniała potrzeba wykorzystania specjalistycznych umiejętności niektórych więźniów, to gdzie, jeśli nie w mamrze,
szukać w razie czego morderców
do wynajęcia?
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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Lenina - idea rządów “ludu pracującego miast i wsi”. Gorszy sort ma
być teraz lepszym sortem. Jak to
kiedyś narzekało odzierane z majątków ziemiaństwo - chamów
wpuszcza się do salonu, żeby rozwalili kłonicą fortepian.
czywiście, mocno przesadzam tak właśnie oceniając
obecną rzeczywistość, lecz
nie ulega wątpliwości, że po blisko 30
latach restaurowania w Polsce kapitalizmu mamy nawrót do poniekąd
socjalistycznej ideologii i nawoływanie, żeby popędzić kota oligarchom
finansowym, tym wszystkim Kulczykom i Solorzom, a jeśli chodzi o
koleżankę Temidę, to “sąd sądem, a
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sprawiedliwość musi być po naszej
stronie” - jak mawiała kresowa babunia w filmie “Sami swoi”.
eby zrealizować tę piękną
zasadę w latach 1981-1982,
władza ludowa trzymała w
więzieniu na Białołęce peerelowskich opozycjonistów, m. in. Adama Michnika, Jacka Kuronia, Bronisława Komorowskiego. Dziś forma realizacji jest cokolwiek inna.
Otóż Komenda Stołeczna Policji
podpisała umowę z Dyrekcją Służby Więziennej w Warszawie i na
mocy tego porozumienia osadzeni
za murami Białołęki mają jako
pierwsi - w ramach resocjalizacji pomagać policjantom, wykonując

Ż

bezpłatnie prace pomocnicze. Jedną z takich prac było już ustawianie na Krakowskim Przedmieściu
barierek oddzielających co miesiąc
lepszy sort warszawiaków od gorszego sortu. Przypuszczam, że do
roboty przy tworzeniu getta na
Krakowskim zagoni się też naszych
sąsiadów z Aresztu Śledczego przy
Kłobuckiej, bo przecież wspomniana umowa obejmuje całe miasto.
ożna sobie robić śmichy-chichy i przewidywać w
dalszej perspektywie wypuszczenie na ulice Warszawy
wszystkich więźniów, ale nie ulega
wątpliwości, że wykonywanie społecznie pożytecznej pracy przez osa-
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Jurczyńska-Owczarek musiała odejść
Kontrowersyjna i skonfliktowana z większością
ursynowskich radnych Teresa Jurczyńska-Owczarek
nie jest już od minionego
wtorku przewodniczącą
Rady Dzielnicy Ursynów.
Nowym przewodniczącym
został Michał Matejka
(PO).

do koalicji stworzonej przez
Platformę Obywatelską oraz
Inicjatywę Mieszkańców Ursynowa, co umożliwiło wzięcie
władzy w dzielnicy przez PO i
wybór Roberta Kempy na stanowisko burmistrza. W trakcie pełnienia funkcji przewodniczącej ursynowskiego samorządu specjalnością Jurczyń-

Michał Matejka – nowy przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów
Była przewodnicząca rady
została wybrana do samorządu z list obywatelskiego ugrupowania “Nasz Ursynów” jednak zaraz po wyborach, na początku 2015 r., zdradziła kolegów opuszczając szeregi macierzystego klubu i dołączając

skiej-Owczarek stało się manipulowanie terminami posiedzeń ursynowskiej rady. Była
oskarżana o aroganckie zachowania oraz łamanie statutu
dzielnicy. W grudniu 2016
opozycji udało się pozyskać
dwa głosy z PO i odwołać ją,

ale już miesiąc później rządząca dzielnicą koalicja zwarła
szyki i przywróciła Jurczyńską-Owczarek na funkcję przewodniczącej.
Ta odwdzięczyła się sparaliżowaniem prac ursynowskiej rady aż na pięć miesięcy.
W dniu 19 kwietnia zwołała
nadzwyczajną sesję za pomocą wysłanych do radnych nocą
esemesów. Gdy na sali zebrało
się określone w ustawie kworum, Jurczyńska-Owczarek
przerwała sesję na pięć miesięcy. Przez prawie pół roku Rada
Dzielnicy Ursynów nie mogła
pracować, ponieważ przewodnicząca uporczywie uchylała
się od zwołania sesji. Nie pomogły skargi do prokuratury i
wojewody mazowieckiego. Jurczyńska-Owczarek kpiła sobie z
radnych w żywe oczy. Czuła się
pewnie, ponieważ wypracowała sobie status języczka u wagi
w koalicji, która rządzi dzielnicą mając przewagę jednego, w
porywach dwóch głosów przewagi w radzie.
Zbytnia pewność siebie okazała się zgubna. Na ostatniej
sesji ursynowskiej rady Jurczyńska-Owczarek nieopatrznie włączyła do porządku obrad wniosek o swoje odwołanie złożony przez radną PiS Katarzynę Polak i... przegrała głosowanie. Zaledwie jeden głos
zadecydował, że Teresa J-O
przestanie wreszcie straszyć na
forum ursynowskiego samorządu. Nowy przewodniczący rady
Michał Matejka dobrze zna samorządową robotę, pełnił już
bowiem w przeszłości tę odpowiedzialną funkcję. Matejka z
wykształcenia jest prawnikiem
i choć często pozwala sobie na
kąśliwe uwagi pod adresem
radnych opozycji, wydaje się
być zdecydowanie bardziej
przewidywalny i stabilny niż
jego okryta złą sławą poprzedniczka.
Ta d e u s z P o r ę b s k i

Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK
dofinansowany ze środków UE
Dobra wiadomość dla wszystkich lubiących spędzać czas w parkach. Park im.
Cichociemnych Spadochroniarzy AK otrzyma dofinansowanie ze środków UE w
ramach projektu “Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze
m.st. Warszawy”.
Prace na Ursynowie obejmą uporządkowanie istniejącej zieleni (oczyszczenie terenu, usunięcie
samosiejek) i założenie ok. 6 ha trawników, posadzenie 300 nowych drzew i 0,5 ha krzewów.
Powstaną nowe ciągi spacerowe i biegowe o nawierzchniach przepuszczalnych, droga rowerowa, plac
centralny i aleja z oświetleniem parkowym. Będą także place zabaw dla dzieci, ławki, stoły, urządzenia
do gier. Dzięki temu będzie to atrakcyjne miejsce zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
W ramach projektu w Warszawie powstaną łącznie trzy kolejne parki z unijnym dofinansowaniem
- wokół Kopca Powstania Warszawskiego - Park Akcji “Burza”, Fort V Włochy oraz na Ursynowie Park
im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Miasto dostanie na ten cel - utworzenie terenów zieleni o
symbolice historycznej - łącznie ponad 21 mln zł. Realizacja projektu zakończy się w 2022 r.

Umowy ustanawiające
użytkowanie wieczyste gruntów

Mam duży kredyt zaufania!
Na wtorkowej Sesji Rady Dzielnicy udało się nam znaleźć pieniądze konieczne na dokończenie
przebudowy przedszkola przy ul. ZWM, a także na wyposażenie nowego, właśnie kończonego budynku
Szkoły Podstawowej nr 100 przy ulicy Tanecznej. Ponadto, wygospodarowaliśmy środki niezbędne do
rozpoczęcia w przyszłym roku modernizacji Szkoły Podstawowej przy ulicy Cybisa. Jednak gorące emocje
wzbudziło rozstrzygnięcie kilku innych ważnych kwestii. Pierwszym tego typu punktem było rozpatrzenie
projektu uchwały o wygaszeniu mandatu jednej z radnych. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do
projektu uchwały oraz wysłuchaniu wyjaśnień samej zainteresowanej i krótkiej dyskusji, Rada pozostając ponad podziałami - stosunkiem głosów 23:1 zdecydowała o niewygaszaniu mandatu.
Kolejnym punktem było rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącej. Po krótkiej i dość spokojnej
dyskusji odbyło się głosowanie, w wyniku którego przewagą jednego głosu zdecydowano, że Pani
Przewodnicząca została odwołana. W tej sytuacji, aby zapobiec destabilizacji pracy Rady, klub PO zgłosił
wniosek o przeprowadzenie głosowania nad wyborem nowego przewodniczącego, jednocześnie
zapowiadając zgłoszenie mnie jako kandydata. Po przedyskutowaniu tej propozycji na konwencie
seniorów, z przedstawicielami wszystkich klubów, kół i radymi niezrzeszonymi odbyło się głosowanie.
Jak się okazało, moją kandydaturę poparło aż 16 radnych, 8 zaś wstrzymało się od głosu. Głosów przeciw
mojej kandydaturze nie było. Tak dobry wynik to dla mnie bardzo poważne zobowiązanie, bo to
naprawdę duży kredyt zaufania. Korzystając z tej możliwości, chciałem jeszcze raz wszystkim Paniom
i Panom radnym ze wszystkich stron naszej dzielnicowej sceny politycznej podziękować za okazane mi
zaufanie. Wierzę, że dzięki naszej wspólnej pracy Ursynów będzie stawał się coraz piękniejszy i coraz
bardziej przyjazny mieszkańcom.
Michał Matejka (PO)
Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów

Kto tej pani bronił?
Jakkolwiek za najważniejszą część sesji ursynowskiej rady należy uznać jednogłośnie podjęte
stanowisko w sprawie montażu filtrów na wyrzutniach spalin Południowej Obwodnicy Warszawy, to
największe emocje wśród radnych budził trzynasty (nomen omen) punkt porządku obrad, w którym
odbyło się głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącej Rady. Odpowiedni wniosek w tej sprawie został
podpisany aż przez dwunastkę radnych Dzielnicy i wynikał z trwających od wielu miesięcy negatywnych
działań przewodniczącej, sprzecznych ze statutem rady i dobrym obyczajem. Krótko przed głosowaniem,
szefowa rady dała jeszcze popis swoich umiejętności, próbując doprowadzić do wygaszenia mandatu
jednej z radnych dzielnicy.
Podobnie jak to miało miejsce 13. (nomen omen) grudnia 2016 r., również tym razem głosowanie
zakończyło się odwołaniem przewodniczącej. I wydaje się, że tak już pozostanie, ponieważ jej miejsce
zajął inny radny rządzącej koalicji, dotychczasowy wiceprzewodniczący Michał Matejka.
Ogólne zadowolenie z tej zmiany, jakie zapanowało wśród radnych opozycji, przyćmiło jednak
jeden fakt. Otóż aż 12 radnych zagłosowało przeciwko odwołaniu przewodniczącej Rady. Samorządowa
arytmetyka każe przypuszczać, że byli to wszyscy radni Platformy Obywatelskiej. Trudno zrozumieć
ich postawę wobec karygodnych i bezprecedensowych działań, jakich dopuściła się przewodnicząca.
Zablokowanie prac rady na kilka miesięcy, personalne rozgrywki, niekulturalne odzywki do radnych
i mieszkańców, niezwoływanie sesji, pomimo składanych przez radnych wniosków... W niemal 15-letniej
już historii ursynowskiego samorządu dzielnicowego nie było przewodniczącego, który bardziej
sprzeniewierzyłby się sprawowanej funkcji. Dla radnych PO najwyraźniej było to jednak za mało.
Katarzyna Polak (PiS)

Zgodnie z informacją uzyskaną z ursynowskiego Ratusza trwa proces ustanawiania użytkowania wieczystego na
rzecz spółdzielni mieszkaniowych. Do
końca 2017 r. zaplanowano regulację
gruntów o łącznej powierzchni 24,5 ha.
“Od zeszłego roku zajmujemy się zaniedbanym
przez lata tematem ustanowienia użytkowania
wieczystego, który jest niezwykle ważny dla wielu mieszkańców Ursynowa. W zeszłym roku przekazano w użytkowanie wieczyste grunty o łącznej
powierzchni ponad 13,5 ha, w tym roku plany są

jeszcze bardziej ambitne i dotyczą gruntów o powierzchni prawie 25 ha. Dla części gruntów już są
gotowe zarządzenia prezydenta m.st. Warszawy,
dla innych trwają prace przygotowawcze - ale do
końca roku przewidujemy podpisanie wszystkich
zaplanowanych aktów notarialnych” - informuje
burmistrz Ursynowa Robert Kempa.
Plany na 2017 r. dotyczące oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości:
1. Na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej “Jary” - działki o łącznej pow. 11,1740 ha zabudowane budynkami wielorodzinnymi przy ulicach: Cybisa 2-5 i 8, Dunikowskiego 1- 8, 10 i 12,
Sosnowskiego 1-4 i 6 i trzema parkingami. Przewidywany termin podpisania aktów notarialnych
to listopad 2017 r.
2. Na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej “Na Skraju” - działka o pow. 0,5159 ha zabudowana dwoma budynkami usługowymi przy ul. Szolc-Rogozińskiego 3 i 4. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego to październik 2017 r.
3. Na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej “Wyżyny” - działki o łącznej pow. 12,8290 ha zabudowane budynkami mieszkaniowymi wielorodzinnymi
przy ul. Kazury 2, 2A-2F, 4, 6-8, 10-22, 24, 26 i 28.
Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego to grudzień 2017 roku.

Budżet Partycypacyjny - wykłady i seanse
młodszych dzieci. Wszystkie seanse wyświetlane są bez reklam i poprzedzane prelekcją
o charakterze edukacji filmowej. Na ten projekt w obrębie
Budżetu Partycypacyjnego głosowało 1511 mieszkańców. Najbliższy seans odbędzie się 5
października (czwartek) o
godz. 18.00 - będzie to norweski film HOKUS POKUS ALBERCIE ALBERTSONIE . Bezpłatne karty wstępu na seans
(przysługujące
wyłącznie
Trwa cykl “Bezpłatne sedziecku wraz z opiekunem) bęanse filmowe dla dzieci” w dzie można zamówić poprzez
ramach jednego ze zwycię- wysłanie zgłoszenia pod adres:
skich projektów III edycji
kino.kultura@ursynow.pl, w
Budżetu Partycypacyjnego tytule e-maila wpisując TYTUŁ
na rok 2017. Projekt rozFILMU oraz NAZWISKO i IMIĘ
począł się 23 lutego i poosoby, która odbierze karty
trwa do końca tego roku.
wstępu. Zgłoszenia będą przyjW repertuarze są propozycje mowane od piątku do niedziezarówno dla starszych, jak i li poprzedzającej dany seans.

Urząd Dzielnicy zaprasza także na 5 bezpłatnych wykładów
na temat ochrony powietrza realizowanych dzięki projektowi
Budżetu Partycypacyjnego, na
który to projekt zagłosowały 442
osoby. Czyste powietrze, wolne
od szkodliwych pyłów, gazów i
sadzy nie tylko zwiększa komfort życia, ale także pozytywnie
wpływa na zdrowie i otoczenie.
Temat najbliższego spotkania:
“Zła jakość powietrza a nasze
zdrowie. Czy smog działa wyłącznie na nasz układ oddechowy?”
Kiedy? Środa 4 października,
godz. 18.00
Gdzie? Natoliński Ośrodek
Kultury przy ul. Na Uboczu 3
W ramach projektu zaplanowano jeszcze trzy spotkania, pierwsze odbyło się pod
koniec września.
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Przystępnie o
szczepieniach na spotkaniu
w ramach Warszawskich
Dni Zdrowia
W najbliższą sobotę, 30 września br. o godzinie 10.00 w sali
im. J. U. Niemcewicza w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61
(metro Imielin) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach
Warszawskich Dni Zdrowia. Tym razem o kalendarzu szczepień
ochronnych opowie dr n. med. Iwona Paradowska - Stankiewicz.
Celem Warszawskich Dni Zdrowia jest poprawa stanu zdrowia
i związanej z nim jakości życia mieszkańców Warszawy poprzez
edukację zdrowotną, zwiększenie wczesnej wykrywalności
chorób, zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie
czynników ryzyka, utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego
stylu życia.

Kampania
informacyjno-edukacyjna
#OddychajWarszawo
Zgodnie z informacja opublikowaną przez Urząd m. st. Warszawy, “od 2006 roku liczba dni z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji w powietrzu spadła prawie
o połowę. Przyczyniły się do tego nieustające inwestycje w rozwój transportu publicznego i wymianę taboru, rozwój terenów
zieleni, podłączanie kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz rozbudowa infrastruktury rowerowej”. Urząd m.
st. Warszawy działa na rzecz wzrostu świadomości wśród mieszkańców stolicy nt. występujących źródeł zanieczyszczeń powietrza i zagrożeń z nich wynikających dla zdrowia nas wszystkich. Od lutego br. trwa druga odsłona kampanii informacyjno-edukacyjnej #OddychajWarszawo mająca na celu zaktywizowanie Warszawiaków do działania na rzecz czystego powietrza.
Jak mieszkańcy Ursynowa mogą zadbać o czyste powietrze?
- Zostaw samochód na parkingu i skorzystaj z transportu publicznego,
- Wymień stary piec węglowy na nowy, zasilany gazem,
- Podłącz dom do sieci ciepłowniczej,
- Nie spalaj śmieci, plastiku, mebli, opon i gazet,
- Oszczędzaj energię. Ociepl swój dom.
Wciąż można uzyskać dofinansowanie:
-do 7 lub 15 tys. zł na wymianę pieca zasilanego paliwem stałym na gazowy.
- od 10 do 20 tys. na podłączenie budynku do miejskiej sieci
ciepłowniczej.

W sobotę będzie
można oddać krew

Będą światła na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej z ul. Branickiego
W najbliższą sobotę 30 września odbędzie się kolejna zbiórka krwi zorganizowana wspólnie z Klubem
Honorowych Dawców Krwi “Krewki Ursynów”.
Zbiórka jest kontynuacją akcji “40 litrów krwi na
40-lecie Ursynowa”. Podczas zbiórki krwi odbędzie
się również rejestracja potencjalnych dawców szpiku przy współpracy z Fundacją DKMS Polska. Klub
“Krewki Ursynów” zaplanował do końca roku jeszcze dwie zbiórki w terminach 28 października oraz
25 listopada.
“Krew jest tym, bez czego nasz organizm nie może funkcjonować. Prawie każdy może się nią podzielić i do tego zachęcamy
również naszych mieszkańców. Akcja “40 litrów krwi na 40-lecie Ursynowa” nawiązuje do naszej rocznicy i mam nadzieje, że jeszcze
bardziej zmotywuje nas do podzielenia się darem, jakim jest krew”
- mówi burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa.
W ciągu roku w Polsce konieczne jest dokonanie około miliona
transfuzji krwi. Na krew i osocze czeka tysiące chorych. Oddając
krew ratujemy życie innym. Krwiodawcą może zostać każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 65 rokiem życia.
Klub Honorowych Dawców Krwi Dzielnicy Ursynów powstał
na początku marca. Liczy ponad 50 członków. Szczegóły dotyczące działalności klubu, dostępne są na stronie: www.krewkiursynow.pl.

Jeszcze w tym roku na skrzyżowaniu al.
Rzeczypospolitej z ul. Branickiego powstanie sygnalizacja świetlna. W Urzędzie
Dzielnicy Wilanów podpisana została umowa pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich i
wykonawcą prac - firmą Swarco Traffic
Polska. Zarząd Dzielnicy Wilanów aktywnie zabiegał o tę ważną inwestycję.
Sygnalizacja świetlna zastąpi działające u zbiegu
ww. ulic rondo. Na skrzyżowaniu pojawią się nowoczesne sygnalizatory. Światła będą wyposażone w detekcję uczestników ruchu i w sygnalizację akustyczną dla osób niewidomych. W ramach prac obniżone
i wyregulowane zostaną krawężniki. Remont przejdą także chodniki na przejściach dla pieszych.
Sygnalizacja uporządkuje ruch w tym rejonie i poprawi bezpieczeństwo na ruchliwym na co dzień
skrzyżowaniu. Po zakończeniu prac światła zostaną płynnie dołączone do nowej organizacji ruchu i
skoordynowane z pozostałymi skrzyżowaniami w
ciągu al. Rzeczypospolitej.
Koszt prac to 1 045 182,47 zł brutto.
yby
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W Lesznowoli
– biegiem po dynię

Święto Dyni i Bieg po Dynię to dwa duże wydarzenia, na które 14 października zapraszają Wójt i Samorząd Gminy Lesznowola. Imprezy podkreślają lokalną specyfikę gminy, gdzie mieszka wielu producentów tego warzywa a ulica Słoneczna – jedna z głównych arterii przebiegających przez gminę, już we wrześniu przemienia się
w prawdziwe dyniowe miasteczko.
14 października wystartuje trzecia już edycja „Biegu po Dynię”. Start i meta biegu znajdują się
na stadionie sportowym przy ul. Szkolnej 6, a trasa biegu głównego wynosi 5 kilometrów. W ramach
„Biegu po dynię” odbywają się także biegi dla dzieci w kilku kategoriach wiekowych. Najlepsi zawodnicy oprócz medali i pucharów otrzymają dynię, a na wszystkich uczestników na mecie będzie czekała pyszna zupa dyniowa. W tym roku wydarzenia te będą miały szczególny charakter. Święto Dyni oraz Bieg po Dynię będą połączone z inauguracją Pierwszego Dnia Walki z Niedożywieniem w
Polsce, organizowanym w ramach ogólnopolskiego programu Dzwonek na obiad przez Fundację Być
Bardziej. Część wpływów z imprezy biegowej będzie przeznaczona na realizację programu Dzwonek na obiad.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.biegpodynie.pl
A.A.

Stypendysta Arkony - Marcin Dominik Molski

Brylant z Kamyka...
We wtorek, 26 września odbyło się w Ursynotece przy ulicy Barwnej uroczyste
wręczenie nagród i stypendiów ufundowanych przez działającą na Ursynowie
Fundację Arkona.
Tegoroczna nagroda literacka im. Jarosława
Zielińskiego - Złota Róża, przyznana już po raz
czwarty, przypadła Annie Marii Musz za tomik
poetycki Lot nad miastem, uhonorowano także po-

śmiertnie młodziutką poetkę Ewę Adamską (o
czym informowałem w lipcowej Passie, nr 28).
Stypendia literackie na rok szkolny 2017/2018
dla debiutujących młodych poetów Kapituła przyznała Anicie Róg z Mielca, Gabrieli Swatek z Wojsławic i Marcinowi Dominikowi Molskiemu. Ten
ostatni jest uczniem klasy maturalnej ursynowskiego LXX Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Kamińskiego, więc o nim napisać chcę szerzej.
Młody poeta przedstawia się na Facebooku jako kompozytor i pianista. I nie są to czcze przechwałki. To prawdziwy talent i artystyczna dusza.
Gra na fortepianie od siódmego roku życia, na
skrzypcach niewiele krócej. Jest miłośnikiem poezji śpiewanej oraz piosenki literackiej. Gra muzykę klasyczną i barokową.
W kwietniu na VI Mazowieckim Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej

Asteriada zdobył I miejsce za wykonanie piosenki Kometa Jaromira Nohavicy. Ukończył ursynowskie gimnazjum nr 91 im. Stanisława Staszica
przy ul. Kajakowej, będąc jednocześnie uczniem
Szkoły Muzycznej przy ul. Miodowej. Grał na
skrzypcach w Młodzieżowym Zespole Kameralnym Arcato. Grał własne kompozycje ze szkolnym kwartetem smyczkowym, brał udział w
Uczniowskim Forum Muzycznym, kilkakrotnie
wystąpił w Galerii Bardów w żoliborskiej La Boheme i w koncertach młodych talentów, ma nawet
za sobą występ w Filharmonii Narodowej w koncercie Z orkiestrą przez świat.
W piaseczyńskim Centrum Kultury wystąpił w
ubiegłym roku w koncercie charytatywnym, a
ostatnio we wrześniowym koncercie piosenek
Marka Grechuty Ocalić od zapomnienia.
To on skomponował utwór Chaconne 25 (nagrany na płytę) na jubileusz 25-lecia Kamyka i
wystąpił z nim podczas ubiegłorocznej Kamykowej Mieszanki Artystycznej. Nic dziwnego, że wybiera się na studia na Wydziale Kompozycji Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina
w Warszawie.
Mimo niewątpliwych sukcesów, woda sodowa
nie uderzyła mu do głowy. Jest skromny. Jako
harcerz, co jest mi szczególnie bliskie, przestrzega harcerskich zasad, wyznaje harcerskie ideały.
Jego motto brzmi: Kariera i sukces nie są miarą
wielkości. Miarą wielkości jest służba.
Ursynów i Kamyk może być dumny z takiego
ucznia. Gratulacje należą się przede wszystkim Rodzicom, ale także wychowawcom i nauczycielom
gimnazjum, liceum i szkoły muzycznej, za to, że
potrafią docenić, pielęgnują i dbają o rozwój takiego talentu. Kamyk od lat jest kuźnią młodych talentów, o czym z dumą mówiła obecna przy wręczaniu stypendium, dyrektorka LXX LO, Anna
Szumiec-Mitera. Młodemu poecie nie szczędził
także słów uznania Przewodniczący Kapituły,
Aleksander Nawrocki, redaktor naczelny pisma Poezja dzisiaj.
Podziękowania należą się także Fundacji Arkona, że taki skarb potrafiła odnaleźć, zauważyła i uhonorowała. A Marcinowi życzymy dalszych
sukcesów.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i
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Pikieta “Projektu Ursynów” pod siedzibą wojewody

Żądamy instalacji filtrów spalin z POW!
Akcje ukierunkowane na filtrowanie spalin z POW, prowadzone przez “Projekt Ursynów”, osiągnęły kolejny punkt
kulminacyjny. Aktywiści PU
wraz z grupą niezadowolonych mieszkańców utworzyli
pikietę pod siedzibą wojewody
mazowieckiego.
Przedstawiciel wojewody przyjął od
uczestników pikiety maskę antysmogową i petycję podpisaną przez ponad
3600 mieszkańców Ursynowa. Pomimo deszczowej pogody dosyć liczna
grupa mieszkańców Ursynowa dołączyła do aktywistów PU, żeby wyrazić protest przeciwko zagrożeniu spalinami z budowanej Południowej Obwodnicy Warszawy. Dwie wyrzutnie,
każda wysokości 15 metrów, będą docelowo zlokalizowane w pobliżu osiedli mieszkalnych. Przebiegający przez
Ursynów tunel POW, wbrew wcześniejszym zapowiedziom projektantów i inwestora GDDKiA, będzie pozbawiony filtrów na wyrzutniach spalin, co spowoduje przy niesprzyjającym wietrze i warunkach smogowych
bardzo silną ich koncentrację, zagrażającą zdrowiu, a nawet życiu dzieci,
osób chorych i starszych.
- No, wszyscy w promieniu kilometra
od wyrzutni spalin są zagrożeni. Jeżeli zrobimy sobie taki okrąg od dwóch
wyrzutni spalin, to w takim rejonie
mieszka kilkadziesiąt tysięcy osób - odpowiedział na pytanie dziennikarza radia Eska Kamil Orzeł, przewodniczący
Stowarzyszenia Projekt Ursynów.
- Bardzo dużo dzieci mieszka w tym
rejonie. Naprawdę, to jest zagrożenie
dla zdrowia i życia ludzi, którzy mieszkają wokół - dodała pani Maria, miesz-

kająca niespełna 100 metrów od planowanej wyrzutni Ursynów Zachód.
Mieszkańcy Ursynowa bardzo dobrze pamiętają kilkutygodniowe okresy smogu, które ostatniej jesieni i zimy
bardzo im dokuczały. Są świadomi, że
docelowo tunelem POW pod Ursynowem będzie przejeżdżać nawet 100 tys.
samochodów w ciągu doby. Pół biedy
latem czy podczas wietrznych dni. Jednak w okresie tworzenia się bezwietrznych zimnych wyżów i innych warunków sprzyjających tworzeniu się smogu, dotychczasowe przykre doświadczenia będą drobiazgiem w sytuacji
koncentracji i osiadania wielodniowych
zasobów spalin z tunelu, zalegających
na Ursynowie.
W trakcie swojego wystąpienia do
pikietujących ursynowian Kamil Orzeł

zwrócił uwagę na trzy podstawowe
aspekty dotyczące filtrów i stosunku
decydentów do mieszkańców:
- uczciwości inwestora i urzędników,
którzy obiecywali instalację filtrów
spalin,
- sprawę godnego życia w zdrowym
środowisku, które było jedną z istotnych motywacji zamieszkania na Ursynowie,
- wartości mieszkań, które będąc zlokalizowane na terenie skażonym spalinami, ponieważ będą trudniej i gorzej
zbywalne na rynku.
Przybyły wkrótce reprezentant wojewody - Sylwester Janeczko - odebrał
przygotowaną petycję i maskę antysmogową.
- Przekazuję panu wojewodzie maskę
jako symbol, że jeżeli nie podejmie de-

cyzji o instalacji filtrów, to mieszkańcy
będą musieli w takich maskach chodzić, bo do najbliższych bloków do wyrzutni jest 110 metrów - wyjaśnił Kamil Orzeł.
Przybyli dosyć licznie przedstawiciele prasy, radia i telewizji rozmawiali z
uczestnikami pikiety, którzy dali upust
swojej irytacji sytuacją.
- Obok jest ogromny szpital onkologii, gdzie ludzie walczą o życie, jest
budowany Szpital Południowy, a to
jest w ogóle bez wyobraźni. Zresztą
sądzę, że i tak te filtry będą zrobione.
Jak przyjdą niezależni ekolodzy, to
okaże się, że to jest niezbędne. Tylko
że wtedy koszty będą cztery razy wyższe niż teraz - stwierdził zdesperowany Dariusz z Kabat w rozmowie z
TVP3

- I jeszcze gigantyczne koszty leczenia, tego nikt nie liczył. Choroby układu krążenia, oddechowego, tego władze nie biorą pod uwagę. To jest w ogóle krępujące, że musimy o tym mówić.
Przy takim zanieczyszczeniu, jakie jest
w Polsce i w Warszawie - dodał pan
Marek z Imielina.
Uczestnicy pikiety jeszcze dłuższą
chwilę wymieniali uwagi, przy czym
wszyscy wyrazili zadowolenie z powodu przybycia reprezentanta wojewody
oraz przyjęcia petycji i maski antysmogowej przez wojewodę.
To kolejna akcja Projektu Ursynów
w sprawie filtrów spalin z POW, znów
zakończona niewątpliwym sukcesem,
tym ważniejszym, że uczestniczyła w
niej - pomimo bardzo nieprzyjaznej,
deszczowej pogody - stosunkowo liczna
grupa mieszkańców Ursynowa.
Kolejnym, bardzo ważnym wydarzeniem była wtorkowa (26.09.2017) sesja Rady Dzielnicy Ursynów, podczas
której Rada przyjęła stanowisko skierowane do wojewody mazowieckiego,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, o uwzględnienie wniosku, aby
na obu wyrzutniach zlokalizowanych
przy portalach tunelu, zostały zainstalowane urządzenia/filtry oczyszczające powietrze.
Fakty te wskazują, że środowisko ursynowian coraz aktywniej występuje
przeciwko zatruwaniu naszego środowiska. Lokalne organizacje społeczne,
w tym Projekt Ursynów, nie czują się
już osamotnione w walce o zdrowie naszych dzieci i nas samych.
Bogusław Lasocki
Projekt Ursynów

Wydaj tyle ile możesz- czyli jak robić mądrze zakupy

Zakupy są jedną z głównych części naszych comiesięcznych wydatków. Szacuje się, iż na zakupy spożywcze wydajemy min.
30% naszego budżetu domowego, dużo, prawda?
Spokojnie, proponujemy
kilka sposobów na zaoszczędzenie na zakupach.
Miesiąc w miesiąc powtarzamy utarte schematy, kupujemy
odruchowo coś co „się przyda”
lub jest na promocji, nie mając
planu na wykorzystanie tych rzeczy. W efekcie często zamrażamy nasze pieniądze w produktach, których nie wykorzystujemy, a potem często wyrzucamy
przeterminowane. Badania pokazują, iż statystyczne polskie
gospodarstwo domowe wyrzuca
żywność o wartości 900 PLN!
Poniżej proponujemy kilka prostych rad, jak nie wydawać za
dużo na niepotrzebne nam rzeczy i szanować żywność.

1.Zaplanuj zakupy
Zakupy rozpoczynamy zawsze od stworzenia listy zakupowej. Najlepiej zrobić to w wersji
elektronicznej, aby móc korzystać z przygotowanego wzoru
co tydzień, nie tracąc czasu na
tworzenie kolejnej od nowa. Do
stworzenia listy zakupowej potrzebny nam będzie również
plan posiłków na najbliższy tydzień. Nie musi być to skomplikowany jadłospis, wystarczy zaplanować główne posiłki oraz
wypisać produkty, które najczęściej zjadamy na śniadania i kolacje. Przy jadłospisie uwzględniajmy te produkty, które już mamy w domu, przeglądając lodówkę i szafki kuchenne. Podobny przegląd zróbmy w zakresie
chemii gospodarczej i podstawowych kosmetyków, które kupujemy w sklepach ogólnospożywczych. Dzięki jadłospisowi i
liście zakupowej kupimy te rzeczy, których naprawdę potrze-

bujemy. Pamiętajmy, że lista zadziała tylko wtedy, kiedy będziemy się jej trzymali w sklepie! Możemy też zacząć od ustalenia
kwoty, jaką chcemy wydać tygodniowo na zakupy i do niej
dostosować listę oraz jadłospis.
Ceny produktów można znaleźć
na stronach internetowych większości sklepów.
2. Zorganizuj się przed wyjściem
Pamiętajmy, idąc na zakupy
zadbajmy, aby nasz żołądek nie
był pusty! Będąc głodnym odruchowo wrzucimy do koszyka
wszystko to, co podpowie nam
nienajedzony organizm. Wtedy
też dużo trudniej o racjonalne
podejmowanie decyzji. Głodni
kupujemy niezdrowe i drogie
przekąski lub słodycze. Ważny
jest również wybór sklepu, w
którym robimy zakupy. Zorientujmy się czy w pobliżu naszego
domu są jakieś supermarkety lub
dyskonty, które są tańsze niż
osiedlowe sklepy. Jeśli mamy taką możliwość, nie zabierajmy na
zakupy dzieci, które często ulegają pokusom namawiając rodziców na zbędne wydatki, al-

bo umówmy się z dzieckiem na
kupno jednego produktu w określonej cenie, który możemy dopisać do listy.
3. Kupuj z głową
Promocje i gratisy to dla wielu z nas okazje do kupienia rzeczy taniej. Niestety nie każda
promocja jest dla nas korzystna.
Sklepy stosują różne triki, aby
klient kupił towar i wydał więcej pieniędzy niż planował. Po
pierwsze dobrze zastanówmy
się czy produkt na promocji jest
nam naprawdę potrzebny. Po
drugie sprawdźmy czy obniżona cena jest faktycznie okazyjna czy też obniżka wynosi kilka
groszy, których zaoszczędzenia
w ogóle nie odczujemy, a wydamy pieniądze na rzecz, której
w efekcie nie potrzebujemy.
Przed kasą przejrzyjmy jeszcze
koszyk, być może znajdują się
tam produkty, które kupiliśmy
pod wpływem emocji, a teraz
stwierdzimy, że jednak ich nie
potrzebujemy. Wybierajmy produkty dobrej jakości i sprawdzajmy terminy przydatności.
Dobra jakość niekoniecznie
idzie w parze z wysoką ceną.
Duże koncerny mogą pozwolić
sobie na wszechobecne reklamy swoich produktów, jednak
nie zawsze oznacza to, że na
rynku nie ma dla nich konkurencji. Porównujmy skład i ilość
towaru tańszych firm i wybierajmy to co zdrowe i tańsze! Nie
płaćmy za opakowanie tylko za
jakość.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się
więcej na temat prostych sposobów oszczędzania, zapraszamy
na bezpłatne konsultacje do Fundacji Innowacja i Wiedza w ramach projektu: „Zyskaj więcej!
Edukacja finansowa dla każdego.” Umów się na spotkanie z
edukatorem finansowym: tel.
22 225 25 48, mail: warsztaty@fiiw.pl .Projekt finansowany jest ze środków m. st. Warszawy, Dzielnica Ursynów.

Jednogłośnie za filtrami POW
Dwa tygodnie temu publikowałem w “Passie” artykuł,
w którym opisywałem bierność Rady Dzielnicy Ursynów obecnej kadencji w sprawie filtrów przy Południowej Obwodnicy Warszawy. W lipcu i sierpniu trwały
ważne konsultacje prowadzone przez wojewodę mazowieckiego przed wydaniem zgody na realizację tej inwestycji.
W tych konsultacjach można było składać wnioski i uwagi, np. w
kwestii instalacji filtrów przy tunelu obwodnicy. Od wyniku tych
konsultacji może zależeć, czy inwestor będzie zobligowany do
uwzględnienia filtrów w czasie budowy tunelu lub po jej zakończeniu. W tak ważnej sprawie radni powinni się wypowiedzieć, jakie
zajmują stanowisko. Nie zrobili tego, ponieważ była już przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów Teresa Jurczyńska-Owczarek, od
połowy kwietnia do połowy września, torpedowała wszelkie prace Rady Dzielnicy. Rada w tym czasie po prostu się nie zbierała.
Oczywiście, nie do końca usprawiedliwia to radnych, bo mogli
choćby przyjąć uchwałę merytorycznej komisji (np. zajmującej
się architekturą i ochroną środowiska). Jako Otwarty Ursynów staraliśmy się naprawić ten błąd i nasz radny Paweł Lenarczyk w
imieniu stowarzyszenia zaproponował, aby Rada Dzielnicy zajęła odpowiednie stanowisko teraz, aby pokazać Wojewodzie i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, że mieszkańcy mają
wsparcie radnych.
Z satysfakcją chciałbym poinformować Państwa, zwłaszcza że byłem współautorem stanowiska, iż po poprawkach radnego Tomasza Sieradza zostało ono poparte przez wszystkich radnych. To
bardzo dobra wiadomość w walce o czyste powietrze w naszej
dzielnicy. Rzadko się zdarza, aby radni tak jednogłośnie głosowali, w szczególności w tej kadencji i aby koalicja wspierała inicjatywy opozycyjnego dziś stowarzyszenia Otwarty Ursynów.
Miejmy nadzieję, że wejdzie to wszystkim w krew, a nam mieszkańcom pozostaje wierzyć, iż wojewoda i Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska wsłuchają się w głos mieszkańców, radnych
i lokalnych stowarzyszeń.
Piotr Skubiszewski
Otwarty Ursynów
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Wybitne dzieło w Wilanowie

Godzinki Sobieskiego
Odwiedzając Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, warto obejrzeć faksymile wyjątkowego manuskryptu “Godzinki Sobieskiego”. Jest to jeden z najpiękniejszych modlitewników francuskich z początku
lat 30. XV wieku, przeznaczony do użytku dla osoby
świeckiej.
Jest on dziełem wybitnych iluminatorów, z Mistrzem Bedforda na
czele, Mistrzem Fastolfem i Mistrzem Złotej Legendy Monachijskiej.
Efektem wspólnej pracy jest dzieło zawierające sześćdziesiąt całostronicowych miniatur i ponad czterysta mniejszych scen narracyjnych. Genialne, wręcz perfekcyjnie wykonane miniatury urzekają widza realizmem i bogactwem detali.
Faksymile “Godzinek Sobieskiego” to wierna kopia oryginału
manuskryptu, powstała z inicjatywy wydawnictwa Quaternio Editions w Lucernie, którego nakładem wyszło 680 ręcznie numerowanych egzemplarzy tego unikatowego dzieła.
Wystawa prezentowana jest w gablocie na poziomie -1 pałacu,
tuż obok księgarni do 26 października 2017 r. Towarzyszą jej wykłady i warsztaty.
Równie ciekawa jak samo dzieło jest historia “Godzinek”. Stanowią one serię modlitewników, które powstały w latach 1422-1435
na zamówienie młodszego brata Henryka V, króla Anglii, Jana
Lancastera, księcia Bedfordu, pełniącego od 1422 r. funkcję regenta Francji w imieniu swojego kilkumiesięcznego bratanka - Henryka VI. Najprawdopodobniej modlitewnik otrzymała w prezencie
ślubnym szwagierka księcia - Małgorzata - czyli najstarsza siostra
Filipa III Dobrego, księcia burgundzkiego, która w 1423 roku poślubiła księcia Bretanii Artura de Richemont. Prawdopodobnie
pod koniec XV wieku właścicielem rękopisu stał się bibliofil biskup
Orban Nagylucsei, podskarbi królestwa węgierskiego, przyjaciel króla Macieja Korwina (1458-1490). Można przypuszczać, że aż do roku 1683 “Godzinki” znajdowały się w którejś z bibliotek węgierskich,
a następnie zostały podarowane królowi Janowi III przez jednego
z magnatów węgierskich za zwycięstwo w bitwie pod Parkanami
(9 X 1683) lub za wcześniejszą wiktorię wiedeńską (12 IX 1683).
Równie ciekawe są dalsze losy modlitewnika, ale o tym dowiedzą się odwiedzający wystawę z wykładów.
Wykład wygłosi Katarzyna Krzywicka 30 września, godz. 1112.30. Jest on adresowany do seniorów w ramach “Warszawskich
Dni Seniora”. Miejsce zbiórki: szatnia w pałacu
Udział: nie obowiązuje rezerwacja; za pobraniem bezpłatnej
wejściówki w kasie w dniu wykładu lub w tygodniu poprzedzającym wydarzenie; liczba miejsc ograniczona.
Więcej informacji o wykładach i warsztatach:
Katarzyna Pietrzak
Dział Edukacji
kpietrzak[at]muzeum-wilanow.pl
skryptorium[at]muzeum-wilanow.pl
Tel. 22 54 42758
Mirosław Miroński
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Do kogo trafi mój majątek?
części dzielone są równo pomiędzy dzieci. Jeśli współmałżonek
spadkodawcy nie żyje, cały majątek w częściach równych dziedziczą dzieci. W przypadku, kiedy dziecko spadkodawcy nie żyje, to tę część dziedziczą jego
wnuki i prawnuki czyli zstępni.
Jeśli spadkodawca nie miał dzieci, spadek dziedziczą jego współmałżonek oraz rodzice (małżonek dziedziczy jedną drugą
spadku a rodzice po jednej
czwartej). W sytuacji kiedy spadkodawca nie posiadał dzieci ani
całość spadku dzieDziedziczenie ustawowe małżonka,
dziczą jego rodzice w podziale
Zasady dziedziczenia są regu- po połowie.
lowane na podstawie przepisów
Testament
Kodeksu Cywilnego – dziedziJeżeli chcemy mieć wpływ na
czenie ustawowe lub na podstawie testamentu opartego w wo- to, kto po nas dziedziczy majątek, wtedy najlepiej przygotolę spadkodawcy.

się na inne rozwiązanie i po prostu schowamy testament gdzieś
w domu lub w innym miejscu,
powinniśmy o tym poinformować kogoś z rodziny lub osobę,
do której mamy zaufanie.
Inną formą sporządzenia testamentu jest forma notarialna.
Testament notarialny jest sporządzony przy notariuszu i ma
formę aktu notarialnego. Notariusz spisuje naszą wolę i następnie odczytuje nam ją głośno, o ile
wszystko się zgadza, podpisujemy się pod dokumentem. Dodatkowo swój podpis składa notariusz. Za taki testament musimy uiścić opłatę notarialną, która może być różna w zależności
od charakteru testamentu czy
ilości stron. Są to kwoty od ok.
50 zł do 200 zł w zależności od
specyfiki dokumentu.

wać testament, który może
zmienić ustawową kolejność
dziedziczenia. Najpowszechniejszą i najprostszą formą jest sporządzenie testamentu własnoręcznego, inaczej holograficznego. Taki testament spisujemy
własnoręcznie na papierze, podpisujemy i podajemy datę jego
sporządzenia. Testament napisany za pomocą komputera lub
maszyny do pisania, albo przez
osobę trzecią w naszym imieniu
lub nie zawierający powyższych
informacji będzie nieważny! Testament możemy przekazać do
przechowania notariuszowi, który za naszą zgodą może umieścić
informacje o naszym testamencie w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Jeśli zdecydujemy

W kwestii dziedziczenia istnieje jeszcze wiele innych uregulowanych kwestii prawnych,
których w tym artykule nie udało się już opisać, dlatego w razie
wątpliwości należy sięgnąć do
odpowiednich przepisów obowiązującego prawa.
Seniorze, jeżeli chcesz się poradzić albo masz pytania związane z powyższym tematem,
przyjdź i skonsultuj ją z naszym
ekspertem w Fundacji Innowacja i Wiedza: tel. 22 225 25 48.
Nasze porady są całkowicie
bezpłatne i finansowane ze
środków m. st. Warszawy,
Dzielnicy Ursynów w ramach
projektu „Nie daj się skusić!
Edukacja finansowa dla seniorów Ursynowa”.

Przekazywanie majątku
to trudna i delikatna kwestia. Po pierwsze wiąże się
z tematem śmierci, a mało
kto chce poświęcać się takim myślom, po drugie
jest to zawiłe zagadnienie,
które wymaga konkretnej
wiedzy prawnej. Niestety
temat ten jest niezwykle
ważny, dlatego też warto
poznać podstawowe zagadnienia i zasady dotyczące przekazywania majątku i dziedziczenia.

Bush Brave dowolnie wygrał prestiżową Wielką Warszawską

Tysiące ludzi na Wielkiej Warszawskiej

Bush Brave ośmieszył konkurencję
Kiepska pogoda nie zachęcała w minioną niedzielę do wychodzenia z domu, mimo to wabik w postaci gonitwy Wielka
Warszawska kat. A, 2600 m) ściągnął na
Służewiec kilka tysięcy mieszkańców stolicy. Zgodnie z przewidywaniami “trójkoronowany” w tym sezonie ogier Bush
Brave nie pozwolił rywalom nawet powąchać ogona.
osiadany przez czeskiego dżokeja Tomaša Lukáška podopieczny trenera Wojciecha Olkowskiego wygrał z drugim na
celowniku Largo Forte aż o 13 długości. Podobnie
było w tegorocznych Derby, więc coraz częściej bywalcy toru zadają sobie pytanie, czy Bush Brave
jest aż tak dobry, czy też służewieccy rywale są w
tym sezonie aż tak słabi. Odpowiedź na to pytanie
miało dać starcie Bush Brave`a w Wielkiej Warszawskiej ze znakomitymi ogierami Caccinim i
Va Bankiem, triumfatorami poprzednich edycji
tego prestiżowego wyścigu. Niestety, kontuzje
wyeliminowały wymagających rywali i pytanie, ile
naprawdę wart jest Bush Brave, nadal wisi w powietrzu. Rozwiązanie zagadki mogłaby przynieść
konfrontacja z końmi na przykład niemieckimi w
gonitwie kategorii listed bądź G3, ale właściciele
utalentowanego ogiera nie spieszą się z zagranicznym zapisem.
słusznie, bo ostatnio trenowane w Polsce
folbluty niewiele zwojowały podczas zagranicznych wojaży, a większość z nich
starcia z niemieckimi “smokami” przypłaciły
ciężkimi kontuzjami. Nawet trenerzy z Wysp
niechętnie zapisują swoje konie do niemieckich
gonitw na dłuższych dystansach. W rozegranym w minioną niedzielę w kolonii i cieszącym
się na kontynencie dużym prestiżem wyścigu
Großer Preis von Europa (2400 m) biegło 7 folblutów - wszystkie niemieckiej hodowli. To mówi samo za siebie. Niechaj więc Bush Brave stoi
sobie cichutko w służewieckiej stajence i nadal
ciuła grosz do grosza. Na przestrzeni tylko
dwóch sezonów ogier, nie wysilając się zbytnio,
uciułał dla swoich właścicieli 415 tys. złotych i
kolejne tysiące są na wysunięcie kopyta, ponieważ konkurencji brak. Mocno ryzykowne tak
pod względem prestiżu, jak i zdrowia zagraniczne wojaże potrzebne są więc temu utalento-
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wanemu folblutowi niczym przysłowiowemu
łysemu grzebień.
odczas tegorocznej Gali “Wielka Warszawska” zwycięzców dekorował prezes
Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik
w towarzystwie członków zarządu spółki Magdaleny Kopka - Wojciechowskiej, Bogdan Pukowca i Grzegorza Sołtysińskiego. Obecność na Służewcu prawie całego zarządu strategicznej spółki może tylko cieszyć, ponieważ świadczy o zainteresowaniu decydentów TS funkcjonowaniem
zabytkowego obiektu. Los stołecznego hipodromu
wydaje się być natomiast obojętny gospodyni miasta i patronce Wielkiej Warszawskiej prezydent
Hannie Gronkiewicz-Waltz, która wyraźnie stroni od Służewca. Stołeczny magistrat reprezentował w jej zastępstwie sekretarz miasta Marcin
Wojdat, zaś dzielnicę Ursynów wiceburmistrz Rafał Miastowski.
fektowne zwycięstwo w gonitwie o nagrodę Mosznej (kat. A, 1600 m) odniosła
Jagienka, kolejna podopieczna trenera
Wojciecha Olkowskiego, bijąc zdecydowanych
faworytów tego biegu ogiery Kokshe i Emperor
Ajeez. Jagienka oraz finiszujący do niej Umberto
Caro uciekły rywalom w połowie końcowej i
ukończyły wyścig z przewagą ponad 3 długości
nad usiłującą dopaść je stawką. Nagrodę Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (kat. A, 1400 m) dla
najlepszych dwuletnich folblutów wywalczył faworyzowany Xawery lekko ogrywając piątkę konkurentów. Ogierek pozostaje niepokonany w
trzech dotychczasowych startach podobnie jak
trenowana przez Janusza Kozłowskiego francuskiego chowu dwuletnia klaczka Glamorous Thingie, która bez wysiłku wygrała bieg o Nagrodę
Cardei (kat. B, 1200 m).
imo niesprzyjającej aury Galę Wielka
Warszawska należy uznać za udaną
pod każdym względem. Świeżo wyremontowana trybuna honorowa robi duże wrażenie i czas najwyższy ściągnąć na nią zachodnich
gości z górnej półki europejskiego turfu. Naprawdę mamy się czym pochwalić i trzeba zacząć wykorzystywać gigantyczny potencjał wyścigowy
Służewca.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
Foto: TS
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O dziedziczeniu ustawowym
mówimy wtedy, gdy spadkodawca czyli osoba przekazująca
majątek nie sporządziła testamentu lub testament jest nieważny, albo gdy osoby wskazane do dziedziczenie nie chcą lub
nie mogą być spadkobiercami.
W pierwszej kolejności majątek dziedziczŕ dzieci i
wspóůmaůýonek spadkodawcy.
Spadek dzielony jest pomićdzy
nich w równych czćúciach, ale
czćúă
przypadajŕca
wspóůmaůýonkowi nie moýe
byă mniejsza niý Ľ caůoúci spadku. To oznacza, ýe jeúli do dziedziczenia powoůanych jest wićcej niý troje dzieci to współmałżonek zawsze otrzymuje jedną
czwartą spadku, a pozostałe 3

Ewa Skolimowska - rysunek i malarstwo
W Galerii Ucznia DK
“Imielin” przy ul. Dereniowej 6 do 10 października można oglądać wystawę rysunku i malarstwa
Ewy Skolimowskiej.
To przypadek zrządził, że pani Ewa zajęła się rysunkiem.
Chciała napisać książkę na temat roślin z własnymi ilustracjami. By nauczyć się kopiować naturę, w 2008 roku zaczęła
uczęszczać na zajęcia z rysunku
w Natolińskim Ośrodku Kultury, a następnie w 2011 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Od
2016 roku uczęszcza na zajęcia
w Klubie A4 SMB “Imielin”.
Wzięła udział w trzech wystawach zbiorowych na UTW oraz
w wystawie z okazji dwudziestolecia Galerii Ucznia DK “Imielin”. Najchętniej maluje pastelami suchymi i farbami olejnymi,
często stosując technikę kolażu w
której nakładane są kolejne war-

stwy o innych fakturach. Tematyka obrazów bardzo zróżnicowana, jest to realny świat; rośliny, ptaki, pejzaże , do których
inspiracją są zdjęcia robione podczas pieszych wędrówek z mężem i wędrówki po “internecie”
oraz obrazy jej duchowości i nastrojów zmierzające w stronę

abstrakcji. Obrazy budzą emocje, nie pozwalają przejść obojętnie, a to najwyższy wyznacznik prawdziwego talentu artysty. Wystawę, którą można zwiedzać od poniedziałku do piątku
w godz.14.00-20.00 (wstęp wolny), sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.
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W sprawie bazarku w rejonie ul. Polaka

Oświadczenie
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skraju reprezentowany przez prezesa Artura Waczko i wiceprezes Marię Karnowską Werner nie zgadza się na lokalizację bazarku na terenie dawnej pętli
autobusowej przy ul Płaskowickiej w bezpośrednim sąsiedztwie bloków przy ul. Polaka 1.
Po dokonaniu konsultacji z mieszkańcami na zebraniach grup członkowskich wiemy, że nie traktowano dotychczas poważnie ich zdania i nie dokonano prawdziwych konsultacji społecznych z
osobami bezpośrednio zagrożonymi w/w lokalizacją .
Po jednej stronie sporu mamy kupców i mieszkańców Ursynowa, którzy nie będą ponosić uciążliwości związanych z bezpośrednim ulokowaniem bazaru pod swoimi oknami. Po drugie, mieszkańców, którzy narażeni będą na hałas, brud, utrudnienia parkingowe, zanieczyszczenia klatek schodowych i obniżenie wartości rynkowej własnych nieruchomości. Ich zdanie i stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skraju było do tej pory ignorowane.
Część wymienionych zagrożeń jest kwestią nawyków społecznych, a nie winą kupców, nie zmienia to jednak faktu, że koszty tego zostaną przerzucone na mieszkańców ul. Polaka i Kulczyńskiego. Na to nie możemy się zgodzić. Spółdzielnia nie chce zniszczonych trawników, nielegalnych handlarzy rozlewających się na sąsiadujące uliczki, smrodu prowizorycznych toalet, a przede wszystkim szkody dla własnych mieszkańców.
Już dziś zaparkowanie przy ul. Polaka jest nieomal niemożliwe. Po uruchomieniu bazarku w planowanej obecnie lokalizacji ten problem urośnie do rangi koszmaru. Zwyczajem ludzi jest bowiem
parkować nie tam, gdzie nakaże im urząd, czy architekt, tylko tam, gdzie jest najbliżej i żaden zakaz tego nie zmieni.
Dodatkowym aspektem w sprawie jest likwidacja pętli autobusowej. To ważny węzeł komunikacyjny, który poświęca się, by zadość uczynić potrzebom kupców. Rozumiem, że chcą pracować
i że są pożyteczni, ale argument, że nie chcą nawet słuchać o żadnej innej lokalizacji, jest zwyczajnie niepoważny i obraźliwe billboardy czy wykupione komunikaty prasowe tego nie zmienią.
Musimy widzieć swoje wzajemne potrzeby i rozwiązać problem bez próby jego upolityczniania, bo
to tylko utrudni znalezienie rozwiązania.
W związku z powyższym wzywamy przedstawicieli miasta st. Warszawy, a w szczególności Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz kupców do rzeczywistych rokowań z przedstawicielami mieszkańców
i SM Na Skraju z udziałem niezależnego mediatora. Musimy przerwać ten impas wzajemnych oskarżeń i wypracować porozumienie przy stole, a nie na ulicy, czy w mediach.
Z poważaniem
M a r i a K a r n o w s k a We r n e r i A r t u r Wa c z ko
Zarząd SM Na Skraju
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Piórem Derkacza

Gadka Tadka

Służewiec - prowincja europejskiego turfu
ozstawałem się z wyścigami konnymi już kilka razy, ostatnio na początku XXI wieku w okresie wielkiej wyścigowej smuty, kiedy tory służewieckie były bliskie bankructwa, a skromny majątek upadłej spółki Służewiec Tory Wyścigów Konnych zajął syndyk. Zawsze jednak wracałem na Puławską 266, częściowo z sentymentu, częściowo w wyniku korzystnych dla wyścigów
wydarzeń. Takim wydarzeniem było przejęcie w 2008 roku zrujnowanego zabytkowego zespołu torów w 30-letnią dzierżawę przez zamożną państwową spółkę Totalizator Sportowy. To był prawdziwy cud, bo upadek tej mającej kilkusetletnią tradycję i niebywale widowiskowej dyscypliny
sportu stał się właściwie faktem. Obiekt w ruinie, wielomilionowe zadłużenie oraz krążące nad Służewcem, stale powiększające się stado pazernych i ustosunkowanych sępów marzących o wybudowaniu w tak atrakcyjnej lokalizacji eleganckich apartamentowców - to odbierało nadzieję nawet największym optymistom. Mnie również.
Wyścigowa smuta przepoczwarzyła się latem 2008 r. w euforię, ponieważ pojawiły się pieniądze
na nagrody, których wysokość określono w umowie dzierżawy spisanej pomiędzy Totalizatorem Sportowym i Polskim Klubem Wyścigów Konnych. Znalazły się także pierwsze miliony na modernizację kompletnie zrujnowanego obiektu. Można powiedzieć, że skarb państwa podał konającym polskim wyścigom konnym kroplówkę, dzięki której mogły przetrwać. Wielu widziało już oczami wyobraźni Służewiec jako miejsce rozgrywania prestiżowych gonitw z udziałem koni zagranicznych
dosiadanych przez takie sławy jeździectwa jak Frankie Dettori czy Tony McCoy. W przyszłym roku
minie pierwszych 10 lat dzierżawy i niestety nic nie zapowiada, że Służewiec doczeka się startów
koni i jeźdźców choćby ze średniej półki europejskiego turfu.
Choć TS wyłożył na modernizację zabytkowego hipodromu dziesiątki milionów złotych, za którymi pójdą kolejne na dokończenie remontu generalnego m.in. trybuny środkowej, to pod względem poziomu sportowego rozgrywanych w weekendy wyścigowych mityngów kisimy się we własnym, coraz gęstszym i bardziej niestrawnym sosie. Jeden Dzień Arabski sponsorowany przez szejka ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wiosny nie czyni. Służewiec nadal ma w skali europejskiej status toru prowincjonalnego, na którym niewiele się dzieje.
ależy wiedzieć, że dżokeje to całkiem lukratywna posada dająca sute dochody. Otrzymują oni 5 proc. od nagrody i 110 zł za dosiad. Według dziennika Polska The Times, w 2013
r. (aktualnych danych nie posiadam) Aleksander Reznikow zarobił przez dwa i pół miesiąca od ostatniej soboty kwietnia do pierwszej niedzieli lipca... 42 tys. zł, a Anton Turgajew i
Szczepan Mazur po 30 tys., niezależnie od wynagrodzenia otrzymanego z tytułu umowy o pracę
z macierzystą stajnią. Łatwo wyliczyć przeciętną miesięczną w sezonie. Co prawda od końca listopada do połowy kwietnia dżokejskie apanaże maleją, ale mimo wszystko w sezonie można zarobić
na godziwe życie, utrzymanie dobrego samochodu i ciepłe kożuszki na zimę. Wydaje się więc, że
od tak dobrze wynagradzanych ludzi należy oczekiwać przynajmniej elementarnej jakości wykonywanej roboty. Niestety, widz i gracz otrzymuje na Służewcu jedynie bylejakość.
Zastanawialiśmy się ostatnio w szerszym gronie kolegów, czy dalsze finansowanie wyścigowego służewieckiego przedszkola ma jakikolwiek sens i uzasadnienie sportowe oraz ekonomiczne.
Nadszedł czas, by wreszcie spojrzeć prawdzie w oczy i zaniechać pudrowania rzeczywistości.
Zdaniem większości kolegów, pań„Czy istnieje patent na podcią- stwowy Totalizator Sportowy stał
się dojną krową dla kilkunastu
gnięcie zmodernizowanego
tkwiących w epoce jaskiniowej i
Służewca do poziomu
wysuwających ciągłe roszczenia
oraz wąskiej grupy cwaeuropejskiego? Jest to bardzo trenerów
nych właścicieli koni - arabów i pełtrudne, ale nie niemożliwe”
nej krwi angielskiej. Właściciele pokazowych arabów wymogli na organizatorze gonitw wprowadzenie do rocznego planu tzw. wyścigów eksterierowych, które z definicji nie mają nic wspólnego z selekcją. Bo co oznacza słowo eksterier? Według encyklopedii jest
to okrój, zewnętrzna budowa ciała zwierzęcia (konia, bydła, psa), zgodna z wzorcami rasy. Wprowadzenie gonitw eksterierowych to jeden z nowotworów niszczących polskie wyścigi konne oraz
twardy dowód na to, że na Służewcu działa kilka grup interesu walczących bezpardonowo o wykrojenie z 6-milionowego nagrodowego tortu, fundowanego z kasy państwowego TS, najtłustszych
kąsków. Kwestie dotyczące rozwoju tej dyscypliny sportu i podniesienia sportowego poziomu zawodów są na dalekim planie.
idzom nie oferuje się w zasadzie nic, poza wątpliwej jakości rozrywką, coraz nudniejszymi gonitwami oraz wspomnianą wyżej bylejakością. Gracz pozbawiony jest rzetelnych informacji o formie i kondycji fizycznej koni. Otrzymuje enigmatyczne komunikaty trenerów zamieszczane na stronie internetowej służewieckiego toru w rodzaju “może wygra,
a może przegra, któż to może wiedzieć”. Na Zachodzie poza oficjalnymi programami gonitw wychodzą wielostronicowe gazety, w których gracz znajdzie dosłownie wszystko o koniu i jeźdźcu, włącznie z info kiedy koń puścił bąka i co wiatry wywołało. U nas koń startuje po kilkumiesięcznej przerwie, a gracz jest informowany przez trenera, że jego podopieczny miał przerwę w startach z powodu kontuzji. Gracz chce jednak dokładnie wiedzieć jaka to była kontuzja - zwykłe bukszyny czy
może coś poważniejszego, a jeśli tak, to jakiego rodzaju był to uraz i od kiedy koń poddany jest treningowemu reżimowi. Takich informacji brakuje. Gracz zdany jest na domysły bądź tzw. cynki ze
stajni, które są tendencyjnie rozpowszechnianą dezinformacją.
W poprzednim wydaniu “Passy” wysunąłem postulat, by zarząd TS w porozumieniu z resortami finansów i rolnictwa przystąpił do renegocjacji § 11, punktu 3 umowy z maja 2008 r. nakładającego na spółkę rygor zorganizowania w sezonie co najmniej 45 dni wyścigowych i co najmniej 360
gonitw. Dzisiaj podtrzymuję mój postulat w całej rozciągłości. Patrząc na z roku na rok obniżający
się poziom sportowy polskich wyścigów konnych, upadającą hodowlę koni pełnej krwi, brak dających solidne potomstwo reproduktorów i agresywne zabiegi coraz bardziej roszczeniowego lobby
eksterierowego można postawić tezę, że liczba 35 dni wyścigowych w sezonie i rozgrywanie ich wyłącznie w niedziele byłaby koncepcją trafioną oraz korzystną na wielu polach. Podwoiłyby się bowiem pule nagród w wyścigach i liczebność poszczególnych pól, co utrudniłoby ustawianie gonitw.
Po wyrugowaniu z rocznego planu eksterierów oraz niszczących zieloną bieżnię kłusaków wyścigi z większymi pulami nagród i udziałem dużo większej niż dzisiaj liczby koni w gonitwach stałyby się dużo ciekawsze, bardziej selekcyjne i atrakcyjniejsze dla gracza czy widza. Oczyściłaby się również zaśmiecona zagranicznym chłamem polska hodowla.
Czy istnieje patent na podciągnięcie zmodernizowanego Służewca do poziomu europejskiego?
Jest to bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Jedno wszakże jest pewne - jeśli szybko nie otworzymy
się na Zachód, nie zainteresujemy naszym pięknym obiektem zachodnich organizatorów gonitw Służewiec, jako tor wyścigowy, wkrótce umrze śmiercią naturalną. Potrzebne są profesjonalne i przemyślane działania promocyjne zagranicą, które niestety kosztują. Dlatego piłka znajduje się w
ogródku będącym w dyspozycji zarządu TS, bo tylko tam można szukać środków na zakrojoną na
szeroką skalę akcję promocyjną. Potrzebna jest jednak decyzja, a z tym może być problem. Decydenci z Kijowskiej i Targowej powinni pochylić się nad pomysłem rzuconym w przestrzeń przez szefa katarskiego jockey clubu podczas jego pobytu na Służewcu kilka lat temu. Ten ważący miliony
dolarów gość był oczarowany Służewcem (dzisiaj zapewne byłby jeszcze bardziej oczarowany).
ego pomysł, to uczynienie z warszawskiego toru europejskiego centrum wyścigów dla koni arabskich czystej krwi. Faktycznie, jak idzie o wyścigi folblutów, nie mamy szans równać się z Europą, ale z naszą wielowiekową tradycją hodowli konia arabskiego wprowadzenie na Służewiec międzynarodowych arabskich gonitw kat. G1 oraz G2 byłoby czymś naturalnym, a to natychmiast podniosłoby prestiż naszego hipodromu o kilka poziomów. Przyciągnęłoby również na tor tysiące widzów, co przełożyłoby się na obroty w końskim totalizatorze. Moim
zdaniem, ściągnięcie wyścigowego Zachodu do Warszawy jest warunkiem sine qua non do uratowania od niechybnej śmierci polskich wyścigów konnych. Jest to zadanie dla osoby znającej na
wylot meandry negocjacji i marketingu, dobrze czującej się na Zachodzie i biegle władającej kilkoma językami. Takie osoby są do wynajęcia, choćby z grona emerytowanych dyplomatów. Tak
czy owak, los służewieckiego hipodromu leży w rękach członków zarządu TS. To wyłącznie od nich
zależy, czy nadal będziemy bawić się w wyścigi konne na niby, czy wyjdziemy z wyścigowego zaścianka na europejską prostą.
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Żubr, król Puszczy Białowieskiej i nie tylko...
Sprzedaż wódki na świecie, nie jest liczona w litrach, ale w kartonach. Najwięcej kartonów wódki sprzedaje się z napisem„Smirnoff”. Na wysokim czwartym miejscu uplasowała się rodem z Polski „Żubrówka”. Opatrzona wizerunkiem króla Puszczy Białowieskiej i zieloną trawką zanurzoną w destylacie robi wrażenie. Ponieważ marka ta przeszła w ręce bogatego Rosjanina /w 2013
r./, nam Polakom nie pozostało nic innego, jak dopracować się nowego destylatu. Kandydaci są
na Podlasiu i są też w okolicach Łącka. Nieoficjalnie, miliony kartonów, a raczej plastykowych 5
litrowych butelek, nasi prywatni gorzelnicy dają radę wytworzyć. Szkoda tylko, że nie trafia to
Jerzy Derkacz
do oficjalnych rankingów.

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Historia ożywa na nowo
potoku informacji medialnych, zwłaszcza dotyczących bieżących
spraw, umyka nam fakt, że zgodnie z kalendarium Powstania Warszawskiego właśnie w tych dniach, czyli pod koniec września, chyliło się ono ku upadkowi. Ostatnie dni września (73 lata wstecz) były jednocześnie
ostatnimi dniami poczucia wolności, jakie ogarnęło warszawiaków po wybuchu
powstania i jawnym wystąpieniu zbrojnym przeciwko okupującym stolicę wojskom niemieckim.
Przypomnijmy, że Powstanie Warszawskie zorganizowane było przez Armię Krajową w ramach
akcji “Burza”. Trwało ono od 1 sierpnia do 3 października 1944 roku. Oprócz samej Warszawy objęło też Legionowo oraz Puszczę Kampinoską, która stała się miejscem wielu ciężkich walk.
Choć sprawy bieżące wypełniają naszą codzienność, to i tak do naszej świadomości docierają informacje, które przenoszą nas w czas II Wojny Światowej. Również jej późniejsze reperkusje powodują, że nie możemy się od wojennej tematyki uwolnić ani o niej zapomnieć. Rzeczywistość, w której żyjemy dziś, jest w dużej mierze efektem układów zawartych ponad naszymi głowami przez tzw.
Wielką Trójkę podczas konferencji teherańskiej (listopad - grudzień 1943), konferencji jałtańskiej
(luty 1945) i konferencji poczdamskiej (lipiec - sierpień 1945). To tam zapadły decyzje o naszej przyszłości po zakończeniu wojny. Tam określono przyszły kształt Europy i zarysowano granicę nowych
podziałów. Przywódcy należący do antyhitlerowskiej koalicji porozumieli się dokonując swoistego
“podziału” na kraje, które stały się wolne i te, które stały się wojenną zdobyczą Józefa Stalina. Odbyło się to za zgodą lub przyzwoleniem dwóch pozostałych uczestników Wielkiej Trójki - premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla oraz prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta. Ich decyzje miały decydujące znaczenie dla powojennego kształtu Europy.
Podziałów wprowadzonych po II Wojnie Światowej długo nie udało się znieść, czego dowodem stały
się strefy wpływów dwóch przeciwstawnych sobie mocarstw Rosji i USA. Choć procesy demokratyzacji
i dążenia niepodległościowe zachodzące w poszczególnych państwach zmieniły w istotny sposób polityczną mapę Europy, nie należy zapominać o przeszłości, która niejednokrotnie kładzie się cieniem na
relacjach pomiędzy krajami. Zresztą zapomnienie byłoby czymś najgorszym, bowiem II Wojna Światowa powinna być przestrogą na przyszłość, dla nas wszystkich. Należy stale wyciągać z niej wnioski.
Niestety, pamięć o wydarzeniach z tamtych lat nie jest obszarem zamkniętym. Pozostaje stałym elementem polityki historycznej krajów zaangażowanych w tę wojnę. Historia stała się przedmiotem rozmaitych manipulacji ze strony polityków i działających na ich rzecz zwolenników określonej tezy - historyków próbujących zmniejszyć
„Choć sprawy bieżące wypełnia- ciężar win po stronie sprawców
za wywołanie
ją naszą codzienność, to i tak do odpowiedzialnych
wojny, a odpowiedzialnością tą
naszej świadomości docierają
“podzielić się” z ofiarami. To nie
unika się odpowieinformacje, które przenoszą nas przypadkiem
dzialności za akty ludobójstwa i
w czas II Wojny Światowej”
eksterminacji wielu grup narodowościowych. Nie przypadkiem
pojawiają się takie określenia jak “polskie obozy śmierci”, czy “polscy nacjonaliści”.
Paradoksalnie, Powstanie Warszawskie może przyczynić się do normalizacji, czy też poprawy stosunków z naszym sąsiadami, zwłaszcza z Niemcami. W historii Powstania Warszawskiego zapisali się niechlubnie również Ukraińcy, Sowieci, ustasze. Nasi ówcześni sojusznicy biernie przyglądali się zagładzie Warszawy. Odpowiedzialność spada w dużej części również na nich. Trudno taką
bierność, jaką zaprezentowali, wytłumaczyć w kategoriach moralnych. Organizowane przez naszych
aliantów zrzuty należy widzieć bardziej jako próbę uspokojenia sumienia niż jako realną pomoc militarną i humanitarną. Dostawy broni i innych środków były nieadekwatne do potrzeb i trudno wytłumaczyć taki stan rzeczy jedynie trudnościami logistycznymi, czy sytuacją wynikającą z zagrożenia działaniami stricte militarnymi. Wielu znawców zagadnienia przychyla się do opinii, że swoista
inercja w niesieniu pomocy była podyktowana chęcią związania Niemców walkami w Warszawie
i wokół niej, co dawało czas aliantom do ewentualnych działań. Inaczej mówiąc poświęcono warszawiaków i ich miasto w imię własnych politycznych celów. Cynicznie przyglądano się metodycznemu niszczeniu Warszawy - dom po domu, represjom wobec ludności, masowym mordom, wywózkom do przymusowej pracy. Można zrozumieć, że przywoływanie takich faktów jest chłodno
przyjmowane przez tych, którzy są spadkobiercami politycznymi ówczesnych decydentów.
Przez wiele lat w polskiej polityce międzynarodowej nie kwestionowano nieprawdziwości, a nawet jawnego zakłamywania historii. Dopiero w ostatnich latach podjęto u nas próby występowania w obronie prawdy o II Wojnie Światowej na arenie międzynarodowej. Choć jest to trudne,
efekty już są. Do świadomości cudzoziemców przebijają się informacje, że Powstanie Warszawskie
to nie powstanie w getcie warszawskim, które było osobnym wydarzeniem, o czym niewielu ludzi
poza Polską wiedziało. Odpowiedzialność za terror i mordy w Warszawie ponoszą Niemcy, a nie jacyś niemający jakby narodowości, wyalienowani z Rzeszy naziści.
Stosunki z naszymi sąsiadami nie mogą być budowane z pominięciem faktów historycznych. Czy
doczekamy się zmian w tym zakresie w relacjach z naszymi europejskimi partnerami? Czy zbrodnia na Polakach, której jednym z symboli stała się Warszawa, potraktowana będzie zgodnie z faktami? Czy są na to szanse w nowym powyborczym ładzie politycznym Europy? Wiele takich i podobnych pytań ciśnie się na usta? Czy znajdziemy na nie odpowiedzi? Zobaczymy.
Domaganie się od Niemiec reparacji za zniszczenia wojenne, a także za świadome działania mające na celu eksterminację obywateli ówczesnej Polski wywołało zrozumiałe poruszenie. W odczuciu większości z nas nie doszło do zadośćuczynienia, do wypłaty przewidzianych międzynarodowymi traktatami odszkodowań. Wielu naszych obywateli żyło dotąd z poczuciem niesprawiedliwości dokonującej się ich kosztem. Choć w tej bolesnej kwestii nastąpiło, głównie z winy ZSRR, zagmatwanie prawne, z okazji nadchodzącej w październiku 73. rocznicy upadku Powstania warto o tym przypomnieć.
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Regulamin XX Ursynowskiego Biegu Passy 2017
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem biegu jest Agencja
Reklamowa IMAKO.
2. Wykonawcą jest Fundacja Sport
ul. Paderewskiego 144d lok. 209, 04438 Warszawa działająca na zlecenie
Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy,
oraz współorganizator Poland Bike
Ewa Mulawa al. Armii Krajowej 64
12/49, 05-200 Wołomin
3. Kierownictwo Sportowe – koordynator sportowy imprezy Grzegorz Wajs
4. Udział w zawodach jest bezpłatny.

- rocznik: 2004, 2003, 2002 – 1000 m
- open (16 lat i więcej) rocznik 2001
i starsi - 2500 m - kobiety i mężczyźni
Dziewczęta i chłopcy (w kategoriach
wiekowych, poza biegiem open) biegną oddzielnie. Limit zawodników 1000 uczestników.
5. Pomiar czasu zostanie wykonany
za pomocą urządzeń elektronicznych
we wszystkich kategoriach wiekowych.
Każdy zawodnik otrzyma chip.
6. Biuro Zawodów będzie się znajdowało w Parku im. Kozłowskiego, czynne 29 września (piątek) w godz. 14.00II. CEL
20.00. W dniu zawodów 30 września –
1. Upowszechnianie biegania jako (sobota) od godz. 8.00 do 30 min przed
najprostszej formy ruchu.
każdym startem danej kategorii.
2. Promocja aktywności fizycznej
IV. PROGRAM IMPREZY
wśród mieszkańców Dzielnicy Ursynów.
3. Promocja Dzielnicy Ursynów m.st.
12:00 - rocznik: 2014-2013 – 100 m,
Warszawy.
12:15 - rocznik: 2012-2011 – 200 m,
12:30 - rocznik: 2010-2009 – 300 m,
III. TERMIN I MIEJSCE
13:00 - rocznik: 2008-2007 – 600 m
1. Bieg odbędzie się 30 września 2017
13:20 - rocznik: 2006-2005 – 800 m
w Parku im. Kozłowskiego w Warszawie
13:40 - rocznik: 2004, 2003, 2002 –
2. Start biegu nastąpi o godzinie 1000 m
12.00.
14:00 - rocznik 2001 i starsi - 2500 m
3. Meta biegu w tym samym miej- - kobiety i mężczyźni
scu, co start.
14:30 - dekoracja wszystkich katego4. Dystanse:
rii wiekowych
- rocznik: 2014-2013 – 100 m,
V. ZASADY UCZESTNICTWA
- rocznik: 2012-2011 – 200 m,
1. Warunkiem dopuszczenia zawod- rocznik: 2010-2009 – 300 m,
- rocznik: 2008-2007 – 600 m
nika do biegu będzie własnoręcznie wy- rocznik: 2006-2005 – 800 m
pełnione i podpisane oświadczenia o bra-

ku przeciwwskazań do uczestnictwa w
biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane
przez prawnego opiekuna) oraz akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
2. Organizator zapewnia uczestnikom podstawowe ubezpieczenie sportowe NNW do zapoznania się w Biurze
Zawodów.
VI. ZASADY RYWALIZACJI
Biegi dla uczniów rozgrywane będą
w formie coubertinowskiej, a więc liczy się przede wszystkim udział. Miejsce na mecie i czas pokonania trasy są
najmniej ważne, natomiast każdy uczeń
za zakończenie biegu zdobywa dla swojej szkoły 1 punkt. Te szkoły, które będą
miały ich najwięcej otrzymają nagrody
w postaci zestawu piłek sportowych.
Najlepsza szkoła otrzyma też Puchar
Burmistrza Ursynowa.
VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia indywidualne do Ursynowskiego Biegu Passy będą przyjmowane internetowo pod adresem
www.biegpassy.pl oraz w Biurze Zawodów w Parku im. Kozłowskiego.
2. Wzór deklaracji będzie dostępny w
drukowanym wydaniu PASSY i na stronie internetowej tygodnika: www.passa.waw.pl. oraz w Biurze Zawodów.
Zgłoszenia indywidualnie w dniu im-

prezy w Biurze Zawodów, przyjmowane będą od godziny 8.00.
3. Uczestnik biegu otrzymuje:
– numer startowy z chipem wraz z
czterema agrafkami,
Ponadto po zakończeniu Biegu każdy z uczestników otrzyma posiłek regeneracyjny, wodę niegazowaną 0,5 l lub
napój izotoniczny oraz słodycze.
VIII. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I-III w biegu
głównym, w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary.
2. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy, okolicznościowy medal.

nych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków
alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
Uczestnikom zabrania się zażywania
takich środków i substancji zarówno
przed, jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku
stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega
sobie możliwość niedopuszczenia go
do udziału w biegu lub wykluczenia go
w jego trakcie.
4. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru
startowego z przodu, na wysokości
klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i na mecie biegu.
6. Organizator zapewnia przebieralnie na starcie biegu.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.
8. Wyniki będą opublikowane na
stronie internetowej tygodnika PASSA,
a także przez Fundację Sport oraz przekazane mediom.
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Ursynowskiego Biegu Passy obowiązuje niniejszy
regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo
do utrwalenia wizerunku osób uczestniczących w biegu, w celu dokumentacji
prawidłowego przebiegu przedsięwzięcia
oraz nieodpłatnego rozpowszechniania
tego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych, dotyczących biegu, w tym w szczególności na stronach internetowych Dzielnicy Ursynów m.st.
OSOBY DO KONTAKTU
Warszawy tj. www.ursynow.pl i na profilu Fundacji Sport na facebooku www.faGrzegorz Wajs – kierownik organicebook.com/Fundacja.Sport/
zacyjny. Tel. 502-319-213
3. Na miejsce biegu zabrania się wnoMarek Kondej – organizator.
szenia środków odurzających, nielegal- Tel. 602-213-555
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POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

DREWNO opałowe
i kominkowe, 602 77 03 61
DREWNO opałowe
i kominkowe, 791 394 791
GALERIA PLATER, ul. Emilii
Plater 14 kupi obrazy, antyki,
bibeloty, 502 220 103;
602 267 281
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

ANGIELSKI, różne poziomy,
dojeżdżam, 502 378 901
FRANCUSKI, 797 346 233,
22 641 10 29
FRANCUSKI, ROSYJSKI,
608 058 494
GITARA na wszystkich
poziomach, 503 198 314
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MATEMATYKA, FIZYKA,
matury, gimnazjalne, 605 783 233

BUDOWLANA z warunkami
zabudowy w gminie Prażmów,
1500 m2, 30 km od Warszawy,
55 zł/m2, tel.: 604 823 665
DZIAŁKI budowlane 1000 m2
Prażmów, 602 77 03 61
DZIAŁKI rekreacyjne Prażmów,
602 77 03 61
SALON FRYZJERSKI podnajmie
15 m2, Puławska 534, tel.:
501 143 827
AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:.
Pełną ofertę wraz ze
zdjęciami otrzymasz
drogą mailową.
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net
Mieszkania:
! 60 m 2, Nowe Miasto, super
standard, cisza, spokój,
601 720 840
! Centrum,75 m2, 3 pok.,
ul. Wilcza, świetny standard, do
wejścia, 601 720 840

! Mokotów Górny, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza
i spokój, kamienica, 601 720 840
! Mokotów, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł.,
601 720 840
! Mokotów Górny, 70 m2,
4 pok., zł 560 tys., do neg.,
601 720 840
! Ursynów, 3 pok. 68 m2, dobry
standard, do wejścia,
601 720 840
! Ursynów, 3 pok.,ul. Lanciego,
599 tys.zł, 601 720 840
Domy:
! 300 m2, do wejścia, Ursynów,
Las Kabacki, 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,
601 720 840
! Dom Sadyba, 125 m2, do
wejścia, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1,49 mln.
zł, 601 720 840
! Mokotów, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840,,
! Natolin, dom 260 m2, ładny,
do wejścia, 601 720 840
! Mokotów, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,,
! Pyry, 350 m2, działka 1300
2
m , blisko Las Kabacki. Świetny na
firmę, świetny na mieszkanie,
601 720 840
! Sadyba, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840
! Segment 290 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, może być na firmę.
Cena - 1 450 tys. zł,
601 720 840
! Segment Imielin 180/250 m2.
ładny, cisza, spokój, niedaleko
metra, 601 720 840,
! Segment skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840
! Stegny, 290 m2, nie wymaga
remontu, dobry standard, super
okazja! tylko 1.050 tys.zł.
601 720 840
! Ursynów, 380m2 /400 m2
działki, segment narożny, świetny
standard, dobra cena, do wejścia,
1.690 tys. zł, 601 720 840
Działki:
! Działka KonstancinBorowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840
! Działka KonstancinJastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 270 tys. zł,
601 720 840
! Józefosław, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,
! Konstancin, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 601 720 840,
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
! Wilanów, 1140 m2, wszystkie
media, 565 tys. zł, 601 720 840

! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem,
400 zł/m2, 601 720 840
! Złotokłos, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840
Do wynajęcia:
! Konstancin - do wynajęcia
dom przy głównej ulicy, na firmę
lub do zamieszkania.
Cena 10 000 zł.,
tel. 601 720 840
! Mokotów 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament
z kominkiem i garażem.
Cena 6500 zł., 601 720 840
Lokale handlowe:
! Ursynów, lokal 43 m2. Dobry
standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,
601 720 840,
! Wilanów, lokal handlowy 76
m2. Cena 725 tys.zł lub wynajem
5300 zł +VAT za m-c. Dobry
punkt, 601 720 840
AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich
klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji,
niezabudowanych działek
gruntu w południowej części
Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, Stegny,
Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net
AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych,
trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

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

DO SPRZĄTANIA bloków
i terenów, 510 464 242,
601 398 426
POMOC do kuchni 2-3 razy w
tygodniu wieczorem 506 040 519
PRACOWNIKÓW budowlanych
do stanów surowych, 694 401 711
ZATRUDNIMY agentów
ochrony, do 60 lat, w Konstancinie,
509 740 966
ZATRUDNIMY grafika
komputerowego, pomocnika,
studenta uczelni plastycznej,
Piaseczno, 601 213 555
ZATRUDNIMY Panią do pracy
w sklepie ekologicznym,
603 68 65 61
ZATRUDNIMY pomoc
nauczyciela w Szkole Podstawowej
nr 343. Mile widziane
przygotowanie pedagogiczne.
Tel. kontakt.: 22 643 84 54 w.22

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

ELEKTRYK,
usługi elektryczne,
797 669 797
GAZ ziemny do 15% taniej,
691 110 845

GLAZURA, gładź, panele, płyty
G-K, malowannie, elektryka,
hydraulika 692 885 279

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
REMONTY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
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
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82
WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530
WYLEWKI agregatem,
styrobeton, 668 327 588

TANI SERWIS
KOMPUTEROWY
504 617 837
24 H/7,
DOJAZD
I EKSPERTYZA - 0 zł
ANTENY, 509 610 850
ANTENY, 603 375 875
ANTENY. Profesjonalne usługi
RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
CYKLINOWANIE, 573 437 794
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie,
502 053 214
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOMOFONY, 603 375 875
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734

PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889

WRÓŻKA, 22 648 68 41,
602 731 299

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888

GIMNASTYKA 50+
Joga, pilates
ul. Jastrzębowskiego 22
tel.: 518 628 928
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Ważne telefony

Co i kto
Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Piątek, 29 września, 18.00: IV
Festiwal „Ursynowski Czas z
Twórczością
Amatorską
UCZTA”. Uroczysta inauguracja
i wernisaż wystawy prac plastycznych. Wstęp wolny.*
Sobota, 30 września, 11.0020.00: IV Festiwal „Ursynowski
Czas z Twórczością Amatorską
UCZTA”. Prezentacje utworów
poetyckich i koncerty muzyczne. Wstęp wolny.*
Niedziela, 1 października,
18.00: pokaz filmowy z cyklu „KineDok – Lato/Jesień”. Film dokumentalny „Dzieci Kaina” (Węgry/Francja 2014, reż. Marcell
Gerő, 104 min.). Po projekcji spotkanie z reżyserem. Bohaterami
tego wstrząsającego filmu są trzej
mężczyźni, którzy spędzili większość życia w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Wstęp wolny.
Dom Sztuki zaprasza na bezpłatne warsztaty artystyczne dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, w
tym seniorów (plastyczne, taneczne – taniec irlandzki i flamenco,
wokalne, bębniarskie, teatralne –
Teatr Młodzieżowy „Klucz z Wiolinowej”, Dziecięcy Teatr Muzyczny „Wiolinki”, Młodzieżowy Teatr Muzyczny „Zgraja z Wiolinowej”, Teatr Seniora. Ilość miejsc
ograniczona. Bliższe informacje

w sekretariacie i na stronie interInfo - Małgorzata Wiercińska
netowej Domu Sztuki.*
504703087
Sfinansowano ze środków
Kluboteka
Dzielnicy Ursynów.
Dojrzałego Człowieka
Dom Kultury Stokłosy
ul. Lanciego 13 lok U9,
ul. Lachmana 5
tel. 22 370 29 29
tel. 022 855 35 17
28.09, czwartek, godz. 18:00
Rozpoczynamy kolejną edy- – Klub Podróżnika t. PO OBU
cję cyklu “Autorskie wieczory sa- BRZEGACH UGU, otkanie potyryków”. W niedzielę 1 paź- prowadzi Irina SZEPIELEWICZ.
05.10.2017, czwartek godz.
dziernika o godzinie 18:00 wystąpi u nas Kabaret Fifa- Rafa. 18:00 – wernisaż malarstwa AnBardzo prężnie rozwijający się ny PRZYBYLSKIEJ-POKOJSKIEJ
kabaret młodego pokolenia. Sło- pt. PIĘKNO JEST WSZĘDZIE
wa takie jak: zabawa, rozrywNatoliński Ośrodek Kultury
ka, śmiech- najlepiej opisują to co
ul. Na Uboczu 3
dzieje się kiedy wychodzą na scetel. 22 648 65 81
nę. Bezpłatne wejściówki dostępne w biurze placówki od czwart28 (czwartek), godz. 19.30 ku 28.09.17, od godziny 18:00.
Jazz w NOK – PRZEMEK STRĄDom Kultury SMB „Imielin”
CZEK & ASIAN STRING COLul. Dereniowa 6
LECTIVE “THREE CONTItel./faks 22 641 19 15
NENTS”. Przemysław Strączek gitara, Anna Krysztofiak - guZaprasza na Warsztaty Roc- zheng, Michał Kapczuk - kontrakowe iM Granie Jesień 2017 2 bas, Edilson Sanchez - inst. perdni - 6 i 7 października, piątek i kusyjne. Obowiązują wejściówki.
30 (sobota), godz. 18.00 sobota w godzinach 17:00-21:00
Ćwiczenia i konsultacje w czte- Dawnych Wspomnień Czar –
rech grupach z muzykami: Wo- NOSTALGIA ZA OJCZYZNĄ kal - Magda Piskorczyk, Gitara piosenki żołnierzy Andersa.
Elektryczna - Maciej “Rejment” Wyk.: Ewa Makomaska, WojRejmentowski, Gitara Basowa - ciech Czerwiński, Wojciech
Andrzej “?” Potęga, Perkusja - Machnicki, Maciej Klociński, ZbiMichał Biernacki. Wstęp Wolny, gniew Rymarz - fortepian. OboIlość miejsc ograniczona.
wiązują wejściówki.

XIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga
Piątek, 29 września, godz. 18
Księgarnia BookBook przy ul. Hożej 29/31 zaprasza na spotkanie autorskie z Anną Mieszkowską (Złoty Liść Retro’2007) z okazji wydania nowej książki poświęconej mistrzom przedwojennego kabaretu: Hemarowi i Jarosy’emu (wyd. Zwierciadło, Złoty Liść Retro’2017).
Piątek, 29 września, godz. 20
Centrum Kulturalne Sanacja, ul. Zgody 4 zaprasza na piątkowe spotkanie z muzyką na żywo (piosenki retro w nowych aranżacjach). Wystąpią: Mirosław Kuźniak (skrzypce, Złoty Liść Retro’2017)
i Waldemar Trzeciak (akordeon).
Sobota, 30 września, godz. 20
Teatr Kamienica, al. Solidarności 93 zaprasza na widowisko muzyczne Noc gwiazdy, w roli Poli Negri wystąpi Justyna Sieńczyłło (Złoty Liść Retro’2012).
Niedziela, 1 października, godz. 11-1
16
Fundacja Mali Bracia Ubogich zaprasza na spacer do Ogrodu Saskiego, gdzie odbędzie się wielki Jarmark Kreatywności z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. W programie koncert
piosenek retro w wykonaniu Wojciecha Dąbrowskiego z udziałem Macieja Klocińskiego (Złoty Liść
Retro’2013) i laureatów OFPR, a wśród nich ursynowianki Klaudii Kulik (nagroda publiczności konkursu wokalnego XIV OFPR) oraz retropotańcówka prowadzona przez DJ Michała Fogga i DJ Wikę (Złoty Liść Retro’2012).

Ursynów
Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
fax

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

22 443 71 00
22 443 72 91

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

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

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

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

701 75 00

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

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

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

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