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Nie masz cwaniaka nad warszawiaka...

H

istoria – podobno – kołem
się toczy, więc coś, co już
było, na pewno kiedyś do
nas powróci. Przed wojną wytrawni prawnicy mądrze pouczali klienta, mówiąc mu: żona i weksel zawsze do ciebie wrócą – i była w tym
stwierdzenie mądrość, może nie
tyle ludowa, ile rynkowa. Bo powrót żony lub weksla automatycznie zmuszał do sięgnięcia po pieniądze. Uważni obserwatorzy dzisiejszej sceny męsko-damskiej z łatwością z kolei stwierdzą, iż tak
zwane celebrytki są poniekąd jak
ten sam weksel, krążący tylko między różnymi jeleniami, z których
one sprytnie wyciągają kasę, stanowiąc – jak powiedzieliby znawcy
sportowej nomenklatury z dawnych lat – puchar przechodni, od
spodni do spodni. W związku z tym
publiczność śledząca plotkarskie
rubryki w mediach łatwo się gubi, nie mogąc się na czas zorientować, czy określona celebrytka drenuje jeszcze starego bankiera, czy
już jest zakochana w nowym, przeżywając miłość od pierwszego włożenia (na konto).
ak samo gubiła się opinia
publiczna i pani prezydent
Hanna Gronkiewicz-Waltz,
gdy po Warszawie zaczęli kręcić
się zawodowi wyłudzacze majątku,
biorący nawet wyjątkowo cenne
nieruchomości jak swoje i nie mniej
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skutecznie wymuszający na ratuszowych służbach przyspieszone
opracowywanie lokalnego planu
zagospodarowania przestrzennego, dziwnym trafem, sprzyjającego ich planom inwestycyjnym. Kiedyś byli w stolicy spryciarze oferujący nieobytemu w wielkim mieście prowincjuszowi chociażby kolumnę Zygmunta po promocyjnej
cenie, ostatnio zaś pojawili się tacy, którym – dla odmiany – kupienie jakiegoś urzędnika za pół darmo przychodziło niewiarygodnie
łatwo, bo wydawało się to proste,
jak splunąć. I pewnie to o nich świętej pamięci Stanisław Grzesiuk
śpiewał: nie masz cwaniaka nad
warszawiaka.
zy można zatem wierzyć, że
sąd ludowy w postaci Komisji Weryfikacyjnej okaże się
ostatecznie cwańszy niż wspomniani macherzy, zwłaszcza ci uchodzący za gwiazdy palestry? Z odpowiedzią na to pytanie radziłbym się nie
spieszyć i nie naśladować Hanny
Gronkiewicz-Waltz, która do niedawna okrutnie spieszyła się z reprywatyzowaniem warszawskich
nieruchomości, będąc ponoć w
2007 okrutnie poganiana w tej materii przez ówczesnego wojewodę
mazowieckiego Jacka Sasina. A on
prezentuje dzisiaj – pod wpływem
dobrej zmiany – całkiem inny pogląd na reprywatyzację, jakby bardziej socjalistyczny, wyraźnie dystansując się od słynnej przedwojennej zasady: wasze ulice, nasze
kamienice, głoszonej ponoć przez
żydowski patrycjat stolicy Polski.
Tymczasem jednak, niezależnie od
tego, kto włada w Warszawie większą lub mniejszą liczbą kamienic
starej daty, zaczynają się one walić
jedna po drugiej, a to z dwu zasadniczych przyczyn: albo starości po-
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raz bardziej rzucają się w oczy.
Jeszcze niedawno byli to Ukraińcy,
Białorusini, Rumuni wystający
rankami na „targu niewolników”
w Piasecznie. Teraz Chińczycy i
Wietnamczycy błyskawicznie opanowują miejscowy handel i usługi,
wypychając mniej obrotnych Polaków. Zresztą, czyniąc obserwacje
w dużo szerszej skali, nietrudno
zauważyć, że nawet na niwie piłki nożnej, ręcznej, siatkowej tubylcy są u nas coraz mocniej wypierani przez cudzoziemców. Osobiście zdążyłem się zaprzyjaźnić z
bywającym w Polsce, świetnie wykształconym Egipcjaninem, którego wiedza i światopogląd przydałaby się większości nadwiślańskich Sarmatów.
eśli chodzi o nabywanie na
własność większych nieruchomości, zakładów produkcyjnych, ośrodków wczasowych, banków, mieliśmy przez
blisko trzy dekady zmasowaną
ofensywę zagranicznych bogaczy,
którym teraz nowa władza Polski
stara się odbierać co większe frukty. Po okresie gwałtownej prywatyzacji i reprywatyzacji nadchodzi czas komunalizacji i upaństwowiania, przy czym ten drugi
proces ma dotyczyć między innymi mediów, które z ponadnarodowych mają się przekształcić w narodowe, bo zgodnie z nową doktryną należy zwalczać szerzony
drogą internetową kosmopolityzm. Wygląda na to, że mamy
się po trosze upodobnić do Korei
Północnej i Chin. Tylko że Chińczycy i tak kupią sobie w Polsce,
co chcą. I na pewno to nie będzie
kolumna Zygmunta.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
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łączonej z brakiem remontu, albo
wibracji wywoływanych choćby drążeniem tuneli metra. Nie wiadomo
już więc, czy lepiej być kamienicznikiem, zobowiązanym do utrzymywania budynku w odpowiednim
stanie technicznym, czy lokatorem,
któremu grozi ewentualna eksmisja. Temu pierwszemu mogą bowiem zawalić się mury, temu drugiemu zaś – całe życie.
zisiejsi warszawiacy – chyba tak samo jak ci przedwojenni – zwracają uwagę
na to, jaki jest charakter etniczny
stołecznego kapitału i stołecznych
praw właścicielskich. Bo przed woj-
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ną Warszawa była akurat największym skupiskiem Żydów w Europie, a drugim (po Nowym Jorku)
na świecie. I już wtedy zaczynała rodzić się polska niechęć do uchodźców z Bliskiego Wschodu, tak jak teraz nie lubi się uchodźców nie tylko
stamtąd. Tylko że globalizacja i tak
ogarnie nas wcześniej, czy później
i nie ma co liczyć, że nie wpuścimy
do Polski „ciapatych”.
dy przed laty zacząłem na
przykład bywać w Sydney,
był to okres, gdy Australia
broniła się jeszcze wszystkim siłami przed napływem Chińczyków,
ale ta obrona niewiele dawała, bo
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już wtedy Chińczyk został wiceburmistrzem, a teraz chiński element to już w środowisku australijskim potęga. Nie mamy więc co
się wysilać, opierając się napływowi Chińczyków, Wietnamczyków,
Ukraińców, Czeczenów, bo wszyscy oni, prędzej czy później, się u
nas w większej liczbie pojawią, chyba że ktoś liczy na zmartwychwstanie krwawego sowieckiego dyktatora Józefa Stalina, który – podobnie jak Hitler – potrafił przeprowadzać brutalne czystki etniczne.
podwarszawskiej wsi, w
której mieszkam, przedsiębiorczy uchodźcy co-
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Jaki budżet Ursynowa w 2018?

Na sesji Rady Dzielnicy Ursynów we wtorek 17 października poznaliśmy
szczegóły dotyczące budżetu dzielnicowego na przyszły rok. Wydatki budżetu
ujęte w przedstawionym
projekcie wynoszą ogółem
465,3 mln, tj. najwięcej w
historii Ursynowa. Jest to
o ponad 137 mln więcej niż
w 2015 roku, czyli na początku obecnej kadencji.
Władze Dzielnicy Ursynów
przewidują, że kwota ta jeszcze
wzrośnie m. in. o
- dodatkowe 3 mln zł na wydatki oświatowe po przeliczeniu
liczby uczniów wg. stanu na
dzień 30 września;
- łącznie ok. 30 mln zł na budowę kompleksu oświatowego
przy ul. Zaruby;
- o ok. 8-9 mln zł na drugi etap
budowy Dzielnicowego Centrum Kultury;

- o dodatkowe 2 mln zł na budowę Żłobka przy ul. Cynamonowej.
Rekordowo dofinansowana
ma być oświata. Główną pozycją
wydatków bieżących w 2018 roku podobnie jak w latach ubiegłych będą wydatki na edukację. Wynosić one będą 246,2 mln
zł tj. 58,2% ogólnej kwoty wydatków bieżących. Kwota na rok
2018 jest o 26,3 mln zł wyższa
niż w projekcie budżetu na 2017
rok. W ramach bieżących wydatków oświatowych zaplanowano rekordową kwotę ponad
7,6 mln zł na remonty w placówkach oświatowych. W projekcie
budżetu na 2016 kwota ta wynosiła 4,8 mln zł a na rok 2017 5,8 mln zł.
Kolejną sfera pod względem
wydatków jest Ochrona zdrowia
i Pomoc społeczna. Wydatki tej
sfery na 2018 planowane są w
kwocie 98,1 mln zł. Wyższe wydatki na 2018 w porównaniu do

projektu na rok 2017 ujęte zostały również w sferze Transport
i komunikacja – wzrost z 6,2 mln
do 6,7 mln zł – głównie z przeznaczeniem na realizację doświetleń przejść dla pieszych
Najważniejsze inwestycje na
2018 rok:
– Budowa Dzielnicowego
Centrum Kultury przy ul. Indiry
Gandhi. Zakres zadania obejmuje budowę miejskiego ośrodka kultury z salą widowiskową
dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi.
W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.
– Modernizacja i rozbudowa SP
nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58.
Zakres zadania obejmuje dobudowanie do budynku szkoły nowego
skrzydła, w którym przewiduje się
12 sal lekcyjnych dla ok. 300
uczniów (I etap) oraz rozbudowę
sali gimnastycznej (II etap). W 2018

r. planuje się budowę sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem oraz
wyposażenie wybudowanego w
2017 r. skrzydła dydaktycznego.
– Modernizacja ul. Rosoła. Zakres III etapu zadania obejmuje
przebudowę ulicy na odcinku o
długości ok. 800 m od ul. Jeżewskiego do ul. Rosnowskiego wraz
z budową nowej jezdni, obustronnej ścieżki rowerowej i
chodników, oświetlenia, zatok
autobusowych i parkingów oraz
przebudową skrzyżowań. W
2018 r. planuje się realizację odcinka o długości 350 m, od ul. Jeżewskiego do ul. Wąwozowej.
– Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby
W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie nieruchomości pod budowę kompleksu
oświatowego. Szacunkowa wartość budowy całego obiektu wyniesie ok. 30 mln zł.

Budowa dwóch żłobków: przy
ul. Cynamonowej oraz przy ul.
Kazury. Zadanie inwestycyjne
dotyczące żłobka przy ul. Cynamonowej obejmuje budowę 6oddziałowego żłobka dla 150
dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych. Kwota na
2018 zostanie zwiększona o 2,0
mln zł z rezerwy Biura Pomocy i
Projektów Społecznych. W odniesieniu do inwestycji żłobek
przy ul. Kazury, jej zakres obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych. Po unieważnieniu przetargu środki z 2017 roku (2,9 mln zł)
zostaną przeniesione na rok 2019
i dodatkowo zwiększone o
1,2mln zł z rezerwy Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

Komentarz burmistrza
Roberta Kempy:
– Sądzę, że to bardzo dobrze zaplanowany budżet.
Jest to najwyższa w historii
Ursynowa kwota po stronie
wydatków – a dostępne środki zamierzamy skutecznie wydać. Realizujemy ponad 30
inwestycji – niezmiennie priorytetem jest oświata. Sądzę,
że w trakcie roku budżetowego nakłady na oświatę jeszcze wzrosną.
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DSF Kickboxing Challenge 11
Kasperski vs El Bakouri – mistrzowskie
starcie w walce wieczoru!
Debiutanckie starcie Dawida Kasperskiego na DSF Kickboxing Challenge 11 zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Rywalem Polaka będzie znany zawodnik Enfusion – Marokańczyk Boubaker El Bakouri. Zakontraktowany na trzy rundy pojedynek odbędzie się w kategorii 86 kg i zakończy galę, którą zaplanowano na 27
października w hali Arena Ursynów w Warszawie.
Złoty medalista tegorocznych The World Games nie ma taryfy ulgowej. Debiutujący w najlepszej polskiej federacji kickboxingu Dawid Kasperski to nie tylko triumfator The World Games 2017
we Wrocławiu, ale również zdobywca trzech Pucharów Świata i aż 21–krotny mistrz Polski. – Jestem podekscytowany tym, co może się teraz wydarzyć – mówi 27– letni Dawid. – To pierwsza
walka w drodze po mistrzowski pas DSF Kickboxing Challenge. Obserwuję rozwój federacji od
samego początku. Ostatnie edycje zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Podoba mi się to, że kontraktowani są polscy zawodnicy z najwyższego poziomu i sprowadza się im podobnie mocnych
rywali zagranicznych. Dzięki temu otrzymujemy piękne walki. Wiem, że to emocjonuje także kibiców. Prawdziwa walka od pierwszej do ostatniej sekundy. To piękno tego sportu – kończy nowy nabytek Federacji.
Rywalem Kasperskiego będzie bardzo mocny Boubaker El Bakouri. 23-letni Marokańczyk wyrobił sobie markę w K–1 walcząc na całym świecie. Jest związany z potężną holenderską federacją Enfusion, na galach której bije się i wygrywa z najlepszymi. Tajemnicą jego doskonałego przygotowania są wyczerpujące sparingi ze światową czołówką. El Bakouri mierzy 188 cm wzrostu i
mimo młodego wieku ma już na koncie 34 zawodowe pojedynki, z których wygrał aż 28. Jedno z
najcenniejszych zwycięstw Marokańczyk odniósł po bardzo mocnej i zakończonej dogrywką walce z Kamilem Jenelem, zawodnikiem PAKO Team Katowice, który 29 września na gali DSF Eliminator w Ząbkach został mistrzem DSF Kickboxing Challenge oraz PZKB w wadze do 81 kg.
Kasperski podchodzi do uznanego rywala z szacunkiem, ale bez nadmiernego respektu. – Mój
sztab trenerski zna osobiście El Bakouriego, wiemy więc jak przygotować się do tego starcia. Zapewniam, że Marokańczyk zostanie odpowiednio przywitany w ringu. Poczuje polską gościnność w ringu.
Dawid od miesiąca mieszka w mieście Helmond w Holandii. Trenuje w bardzo znanym i cenionym na świecie klubie Golden Glory Team Holzken należącym do pięciokrotnego mistrza Glory
Kickboxing Nikiego Holzkena. – Mieszkam tu od miesiąca. Poznałem wiele nowych dla siebie
obyczajów. Powoli przyzwyczajam się do życia w Holandii. Co do treningów to tu jest inny świat.
Metodyka treningowa od tej, którą mamy w Polsce różni się w 90 proc. Tu się głównie stawia nacisk na kombinacje składające się nawet do kilkudziesięciu uderzeń. Wyjątkowe jest też dla mnie
to, że trenuję z Nikim Holzkenem czy Davitem Kiria. To niesamowity atut.
W piątek 27 października na gali DSF Kickboxing Challenge 11 w Arenie Ursynów w Warszawie
odbędzie się także pożegnalna walka królowej polskiego kickboxingu Doroty Godziny, która po raz
ostatni przystąpi do obrony tytułu mistrzyni DSF w kategorii do 56 kilogramów. Wcześniej kibice
będą się pasjonować międzynarodowym meczem Polska – Francja. Cztery walki odbędą się w formule K–1, a ostatnia z udziałem mistrza DSF Łukasza Wichowskiego w formule Full–Contact. Następnie w bardzo ciekawej walce rankingowej w kategorii do 65 kilogramów zmierzą się młode talenty polskiego kickboxingu Mateusz Rajewski i Aleksander Kalicki. Zwycięzca przybliży się do pojedynku z mistrzem DSF Janem Lodzikiem.
Bilety na DSF Kickboxing Challenge 11 w cenie od 50 PLN są dostępne w serwisie eventim.pl.
Otwarcie bram o godzinie 18.00.

6
Rozmawiamy z Beatą Rusinowską, nowym dyrektorem DOK Ursynów przy Kajakowej

Program dla wszystkich grup wiekowych
resowań kulturalnych mieszkańców.
Komunikacja z mieszkańcami będzie
dla mnie najważniejsza. W pierwszych
miesiącach pracy skupię się także na
tworzeniu warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej. Kolejne zadania stawiane
przed nową placówką to m. in. działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej, inspirowanie działań artystycznych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego, także we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Rozwinięciem są oczywiście konkretne działania.

PASSA: Wygrała Pani konkurs na
stanowisko Dyrektora DOK. Co w Pani ocenie zdecydowało o tym, że to
właśnie Pani będzie odpowiadać za
najnowszą na Ursynowie instytucję
kultury?
BEATA RUSINOWSKA: Sądzę że na
decyzję o moim zatrudnieniu wpływ
miało wiele czynników. Jestem merytorycznie przygotowana do pełnienia
tej funkcji – będąc z wykształcenia pedagogiem o specjalizacji kulturalno-oświatowej. Ponadto w 2000 roku
ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim Podyplomowe Studium Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi.
Poza wykształceniem posiadam konieczne i w mojej, a podejrzewam że

także i komisji konkursowej ocenie,
niezbędne doświadczenie zawodowe.
W latach 1991-2015 kierowałam Centrum Kultury w Żyrardowie. Te kilkanaście lat doświadczenia to solidny fundament do skutecznego zarządzania
taką jednostką jak DOK Ursynów. Także kilkanaście ostatnich lat mojej aktywności jest związanych z samorządem – znam więc uwarunkowania i
specyfikę pracy samorządowej. No i
oczywiście przedstawiłam spójny i ciekawy pomysł na funkcjonowanie DOK.
Jaki jest zatem pomysł na nowy
DOK?
Sądzę, że do głównych zadań ośrodka należy rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainte-

Jakie konkretnie działania zostały
zaplanowane?
W planach są zajęcia praktyczne skierowane do wszystkich grup wiekowych.
W zamyśle ma być to cykl kreatywnych
warsztatów, zajęć, wydarzeń, który
oscylować będzie m. in. wokół teatru,
muzyki, plastyki, rzeźby, wzornictwa,
grafiki. Zaproponuję, aby działalność
programową realizować w formule projektów. Projekt teatr będzie obejmował zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży; kursy z technik darmowych i
zasad pracy dramą, czyli metodą w
kształtowaniu osobowości człowieka
poprzez rozwijanie wyobraźni i wrażliwości. Projekt muzyka to zajęcia muzyczne dla wszystkich chętnych; koncerty znanych i lubianych, a także cykl zajęć warsztatowych dla amatorów kończący się prezentacją na scenie z udziałem profesjonalnych muzyków. Moim
marzeniem jest, aby DOK Ursynów stał
się przystanią dla amatorskich zespołów
muzycznych oraz wszystkich, dla których muzyka jest ważna. Kolejny projekt, czyli projekt plastyka to wernisaże
i finisaże, czyli uroczyste otwarcia i zakończenia wystaw (plastycznych, rzeźbiarskich, fotograficznych) prezentowanych w galerii DOK Ursynów. Sporo
uwagi poświęcę edukacji. W planach
są zajęcia warsztatowe dla amatorów
doskonalące umiejętności gry na instrumentach muzycznych oraz cykl spotkań przygotowujących młodzież do
uczestnictwa w kulturze wysokiej. W
ramach projektu film przewidziano realizację warsztatów dla ursynowskich
nauczycieli. W planach są też całoroczne cykle filmowe dla młodzieży, nauczycieli i kinomanów. No i stawiam
na nowoczesność. Zgodnie z wynikami
badania „Zoom na dom kultury” nowoczesny dom kultury „stanowi centrum przerzucania pomostów między
zdystansowanymi wobec siebie grupa-

mi (młodzi – starzy, bogaci – biedni,
urzędnicy – obywatele). Dlatego chcę
postawić takie pomosty. Jednym z pomostów będzie Qlturalne Cafe, czyli
przestrzeń gastronomiczna, która będzie swoistym miejscem spotkań bohemy, miejscem prezentacji twórczej, wymiany doświadczeń i pomysłów. W ramach działań DOK chciałbym uruchomić projekt „Przydasię” czyli platformę
do wymiany dóbr materialnych i niematerialnych.
A jakie są wyzwania?
Oczywiście, chciałabym, aby wszystko, co zostało zaplanowane, doczekało się szczęśliwej realizacji. Warto jednak pamiętać, że każdy plan, także
mój, wymaga dostosowania zarówno
do potrzeb i oczekiwań mieszkańców
Ursynowa i zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. Zapewniam więc,
że będę zarządzać w sposób elastyczny – tak aby dzięki wspomnianej już
komunikacji jak najlepiej diagnozować i realizować realne potrzeby
mieszkańców. Sporym wyzwaniem bę-

dzie na pewno wypracowanie modelu
współpracy z istniejącymi instytucjami
kultury. Wydaje się oczywiste, że rolą nowego, dobrze wyposażonego,
Dzielnicowego Ośrodka Kultury będzie współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, by
uzupełniać ofertę i synchronizować
zadania niemożliwe do wykonania
gdzie indziej. Uważam, że ta współpraca będzie budująca zarówno dla
DOK jak i podmiotów prowadzących
do tej pory działalność kulturalną, a
beneficjentem tej współpracy będą
oczywiście mieszkańcy. Kolejnym wyzwaniem jest stworzenie atmosfery i
przygotowanie rozwiązań, których
efektem będzie duże zainteresowanie
mieszkańców ofertą i chęć częstego
odwiedzania DOK. Chciałabym, aby
DOK Ursynów dołączył do sieci warszawskich Miejsc Aktywności Lokalnej, był miejscem społecznościowym –
oddał swoje zasoby mieszkańcom.
Wierzę, że stworzę taką przestrzeń, w
której to właśnie ursynowianie podejmują inicjatywy.

Kim jest nowy dyrektor DOK Ursynów?
Beata Małgorzata Rusinowska – z wykształcenia jest pedagogiem o specjalizacji kulturalno-oświatowej. W 2000 roku ukończyła Podyplomowe Studium Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi na Uniwersytecie Warszawskim, a rok później studia podyplomowe w
Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, na Wydziale Administracji (kierunek Kontrola i Audyt w administracji publicznej). Ma także, potwierdzone egzaminem państwowym, uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. W latach 1989
– 1991 kierowała Zakładowym Domem Kultury ZPLn. RESURSA, a od 1991
r. do 2015 – Centrum Kultury w Żyrardowie. Jej ostatnie miejsce pracy to Urząd
Miasta Żyrardowa (z-ca dyrektora wydziału promocji). W samorządzie lokalnym działała od początku jego istnienia, czyli od 1990 roku. W pierwszej kadencji była radną Rady Miasta Żyrardowa, a zarazem przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych. Od 1998 roku uczestniczyła w pracach Rady Powiatu Żyrardowskiego, w latach 1998 – 2002 przewodniczyła komisji Współpracy z Gminami i Organizacjami Pozarządowymi, a w latach 2002 – 2008
przewodniczyła Radzie Powiatu Żyrardowskiego. Była posłanką na Sejm VI
i VII kadencji.

Komentarze dotyczące Dzielnicowego Ośrodka Kultury
– Cieszę się, że Ursynów zyskał menedżera z tak wszechstronnym doświadczeniem. W tym roku na wyposażenie Dzielnicowego Ośrodka Kultury dzielnica
przekaże 0.5 mln zł – wierzę że pod nadzorem Pani Dyrektor te środki będą szybko i skutecznie wydane – mówi burmistrz Robert Kempa.
– Nowa placówka daje możliwości, których nie mieliśmy do tej pory. Zdecydowanie zwiększy się dostępność wydarzeń kulturalnych – szczególnie dla tej części Ursynowa. Przewiduję daleko idącą współpracę programową, na czym z
pewnością zyskają mieszkańcy naszej dzielnicy – powiada zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów
DOK Ursynów będzie prowadził działalność w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury.
Obejmie ona edukację kulturalną, animację i rozwój amatorskiego ruchu
artystycznego oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i lokalnej tradycji.
Mieszkańcy Ursynowa będą
mogli cieszyć się wydarzeniami
organizowanymi w nowo utworzonej instytucji kultury przy ul.
Kajakowej 12 b. Budowa DOK
Ursynów zwiększy dostępność i
atrakcyjność wydarzeń kulturalnych szczególnie dla mieszkańców Zielonego Ursynowa. Koszt
realizacji tego zadania inwestycyjnego (budowa i wyposażenie)
to 9 287 125 zł. W tym roku na
funkcjonowanie DOK Ursynów
przewidziano kwotę 1 mln zł. W
przyszłym roku będzie to kwota
1,3 mln, a w planach jest zwiękDo głównych zadań ośrodka
szanie tej kwoty w kolejnych latach. W ubiegłym tygodniu (13 należy rozpoznawanie, rozbupaździernika) budynek otrzymał dzanie i zaspokajanie potrzeb
oraz zainteresowań kulturalpozwolenie na użytkowanie.
nych mieszkańców oraz twoPlan programowo
rzenie warunków do rozwoju
– artystyczny (zarys) aktywności kulturalnej, arty-

stycznej, hobbystycznej. Kolejne zadania stawiane przed nową placówką to m.in. działanie
na rzecz integracji społeczności lokalnej, inspirowanie działań artystycznych oraz różnorodnych form spędzania czasu

wolnego, także we współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Zadania te będą realizowane m. in. poprzez:
– włączanie społeczności w
proces kształtowania oferty kulturalnej,

– mobilizację ursynowskiej społeczności do działania – np. poprzez zorganizowany wolontariat,
– inicjowanie i organizowanie
spotkań głównych „aktorów”
społeczności lokalnej w celu budowania lokalnego partnerstwa,

– grupy edukacyjne i hobbystyczne współprowadzone przez
mieszkańców,
– prezentację lokalnej twórczości i integrację społeczności,
– wspieranie lokalnych artystów (również amatorów),
poprzez m. in. organizację, w
przestrzeniach galeryjnych
wystaw i profesjonalnych wernisaży,
– pracę metodą projektów –
we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,
– dopasowanie dostępności
oferty do możliwości mieszkańców dzielnicy (ośrodek kultury
otwarty 7 dni w tygodniu, w godzinach dostosowanych do potrzeb mieszkańców, przyjazny
całym rodzinom, przyjazny niepełnosprawnym),
– wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz spontanicznych przejawów aktywności kulturalnej,
– wspieranie różnorodności i
wolności twórczej,
– wspieranie rozwoju umiejętności twórców i artystów,
– udostępnianie przestrzeni
organizacjom działającym w
dzielnicy.
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Apteczki dla uczniów
Zarząd Dzielnicy Ursynów przekazał placówkom
edukacyjnym środki finansowe na zakup dodatkowych apteczek. Apteczki wyposażone są głównie w
środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Pomocy takiej udziela, podczas wyjść poza teren szkoły, nauczyciel opiekujący się uczniami. Jak podkreślają ursynowscy urzędnicy, „zakup apteczek pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa większej liczbie uczniów, zwłaszcza wtedy, gdy ze szkoły w tym samym
czasie wychodzi kilka klas równocześnie”. Cześć apteczek już znajduje się w szkołach. Łącznie ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów
zostanie zakupionych około 100 nowych apteczek.
„Środki, jakie przekazaliśmy, pozwoliły na zakup apteczek w
dziewiętnastu ursynowskich placówkach oświatowych – szkołach
podstawowych i liceach. Cieszę się, że zwiększy się bezpieczeństwo
dzieci, szczególnie wtedy, gdy przebywają one poza terenem szkoły” – informuje burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa.

Mobilne planetarium

Nudne lekcje przyrody/astronomii? Od dziś już nie! Dzięki projektowi Budżetu Partycypacyjnego, na który zagłosowało 1 940
osób, ursynowskie przedszkola i szkoły mogą bezpłatnie korzystać
z mobilnego planetarium w LXIII LO im. Lajosa Kossutha przy ul.
Hirszfelda 11. Aby wziąć udział w pokazie należy wypełnić kartę zgłoszenia (dostępna na stronie http://liceum63.edu.pl/2017/10/planetarium/), podając proponowany dzień, godzinę oraz placówkę.

Trwają zapisy na
Ursynowskie Dyktando
W jubileuszowym okresie 40-lecia Ursynowa Urząd
Dzielnicy Ursynów zaprasza wszystkich chętnych na
XII Ursynowskie Dyktando im. Andrzeja Ibisa-Wróblewskiego.
Trwają zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. Dyktando odbędzie się w niedzielę 19 listopada o godzinie 10.00, zwyczajowo w sali sportowej Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji
przy ul. Dereniowej 48. Tradycyjnie uczestnicy zmierzą się z
tekstem przygotowanym przez prof. dr hab. Jerzego Bralczyka
oraz doc. dr Grażynę Majkowską. Przedsięwzięcie to od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców
Ursynowa. Co roku bierze w nim udział ponad 220 uczestników.
Od 2012 r. nosi imię wybitnego mieszkańca Ursynowa Andrzeja Ibisa-Wróblewskiego.
„Jak co roku zachęcam wszystkich mieszkańców do sprawdzenia swojej znajomości ortografii. Przypuszczam, że z okazji jubileuszu treść dyktanda będzie związana z Ursynowem. Wydarzenie odbywa się już po raz dwunasty i przez lata zyskało bez
wątpienia rangę ogólnokrajową” – mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa.
ZAPISY:
Zapisy do udziału w Dyktandzie będą przyjmowane w terminie do 15 listopada 2017 lub do wyczerpania limitu miejsc:
– pocztą elektroniczną na adres: dyktando@ursynow.pl
– telefonicznie pod nr (22) 443 71 43 (w dni powszednie w
godz. 8.00-16.00)
– osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy przy al. KEN 61, pok. 238 (w dni powszednie w godz. 8.0016.00).
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Podczas Sesji Rady Dzielnicy Ursynów radni jednogłośnie poparli apel w sprawie oddziału dziecięcego

Chcemy pediatrii w Szpitalu Południowym!
o oddział dziecięcy. Zgodnie z realizowanym projektem, budowany kosztem ponad 400 mln zł szpital ma być pozbawiony pediatrii w imię racjonalizacji wykorzystania istniejących już w Warszawie
szpitalnych miejsc dziecięcych. W praktyce oznacza to, że cała południowa Warszawa - Ursynów, Wilanów, Służew nad
Dolinką i powiat piaseczyński z m. in.
Konstancinem, Górą Kalwarią i Tarczynem włącznie, byłby obsługiwany przez
Bogusław Lasocki
Dziecięcy Szpital Kliniczny WUM przy ul.
Projekt Ursynów
Żwirki i Wigury oraz oddział pediatrii
szpitala przy ul. Madalińskiego. To forOpublikowany w dniu 8 czerwca malnie może słuszne, ale życiowo nierabr. w mediach internetowych
cjonalne rozwiązanie szerzej opisałem
apel ursynowianki Katarzyny
w Passie nr 40 (881) z dn. 5.10.2017 r.
Kwiecińskiej - Otachel o podpisyNależy w tym momencie wyjaśnić
wanie petycji w sprawie utworze- pewne nieporozumienie, pojawiające
nia oddziału dziecięcego w Szpisię w doniesieniach medialnych i spratalu Południowym na Ursynowie wiające wrażenie funkcjonowania alteruzyskuje rosnące poparcie miesz- natywy: na Ursynowie będzie albo odkańców. .
dział pediatryczny bez geriatrii albo geStanowisko Rady Dzielnicy jest ka- riatria, jednak bez oddziału dziecięcemieniem milowym w walce ursynowian go, i wybrania przez decydentów tego

drugiego wariantu. Takiego spojrzenia
nie należy utrwalać, ponieważ zarówno oddział pediatryczny jak i geriatria
są w Szpitalu Południowym niezbędne.
Dlatego też ursynowscy radni zwrócili się do prezydenta m. st. Warszawy
z wnioskiem o wystąpienie do ministra
zdrowia oraz dyrektora Mazowieckiego
Oddziały Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie ponownej kompleksowej analizy dotyczącej możliwości uruchomienia
oddziału dziecięcego w budowanym
Szpitalu Południowym.
Stanowisko radnych jest świetnym
przykładem reagowania ursynowskich
samorządowców na inicjatywy i głosy
mieszkańców. Petycja przygotowana i
zainicjowana przez Katarzynę Kwiecińską dała ponad 4600 podpisów w wersji elektronicznej i papierowej. Informacje o petycji przekazywali sobie na
forach społecznościowych mieszkańcy
Ursynowa, włączyły się również wszystkie ursynowskie stowarzyszenia spo-

łeczne oraz media lokalne. Podpisane
petycje zostały przekazane burmistrzowi Ursynowa podczas ubiegłotygodniowego spotkania z mieszkańcami. Projekt stanowiska Rady z uzasadnieniem,
opracowany przez przewodniczącą Komisji Zdrowia Dzielnicy Ursynów Karolinę Mioduszewską, po emocjonalnej w sensie pozytywnym dyskusji, został jednogłośnie zaakceptowany i przekazany do realizacji przewodniczącemu Rady Dzielnicy Ursynów. Tak dojrzewa społeczeństwo obywatelskie...
Warto zwrócić uwagę, że w uzasadnieniu swojego stanowiska, “radni ...
przyjmują do wiadomości argumenty
wskazujące na fakt, iż liczba łóżek pediatrycznych w skali całego Miasta Stołecznego jest wystarczająca, a w ciągu kilkunastu najbliższych lat zapotrzebowanie
powinno się jeszcze zmniejszyć, wreszcie - że planowanie usług medycznych
powinno opierać się zarówno na analizie
potrzeb potencjalnych pacjentów, jak i na
określeniu możliwości finansowania

usług. Jednakże w trosce o bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Dzielnicy, w szczególności tych najmłodszych,
Radni Dzielnicy Ursynów postulują ponowna analizę sytuacji w ujęciu lokalnym, odzwierciedlającym precyzyjnie
obszar oddziaływania Szpitala Południowego, tj. obszar, z którego będą pochodzili wszyscy pacjenci, a także ich potrzeby w zakresie korzystania ze świadczeń medycznych w trybie szpitalnym”.
Już po podjęciu przez Radę Dzielnicy tego satysfakcjonującego wszystkich
stanowiska, przepełniona radością Katarzyna Kwiecińska na jednym z forów
społecznościowych stwierdziła: “Rada
wnioskuje o nowe analizy lokalnych potrzeb zdrowotnych Ursynowa i Wilanowa. Rada popiera inicjatywy oddolne
zabiegające o pediatrię, czyli naszą petycję! BRAWO MY! To pierwszy ważny
krok w kierunku pediatrii na Ursynowie”. tak, to pierwszy, ważny krok, ale
nie ostatni, jeszcze wiele przed nami.
Włączajmy się więc jak najszerzej!

Dr Stanisław Wyganowski (7. XII. 1919 – 13. X. 2017) – pierwszy solidarnościowy prezydent Warszawy

Żegnamy wybitnego Polaka...
W piątek 13 października
2017 r. odszedł na zawsze
w wieku 98 lat Stanisław
Wyganowski – ekonomista
(doktor nauk ekonomicznych), urbanista, społecznik – mianowany przez
premiera Tadeusza Mazowieckiego w 1990 r. wojewodą warszawskim, a 30
stycznia 1990 r. prezydentem m. st. Warszawy.
odność tę 25 czerwca
1990 r. potwierdziło
Zgromadzenie Wyborcze Warszawy. Funkcję prezydenta Stanisław Wyganowski pełnił do końca pierwszej
kadencji samorządowej, a dokładnie do 5 października 1994
r. Był prezydentem naszego
miasta w okresie bardzo trudnym. Finanse publiczne były w
katastrofalnym stanie; ustrój
był zmieniony, ale nie ludzka
mentalność. Prawo było „płynne”; kwitła przedsiębiorczość
straganowo-szczękowa; infrastruktura techniczna miasta była w rozsypce. Pierwsza ustawa warszawska okazała się wyjątkowo ułomna...
drodzony samorząd
terytorialny nie miał
także procedur ani
wypracowanego sposobu funkcjonowania. Wprowadzony 27
maja 1990 r. ustrój Warszawy
był eksperymentem społecznym
i gospodarczym. Miasto podzielone było na siedem (pod koniec
kadencji na osiem) dzielnicgmin, które były – zgodnie ustawą samorządową – „niezawisły-
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mi” gospodarzami na swoim terenie. Prezydent miasta miał minimalny wpływ na dzielnice, które – po wykonaniu inwentaryzacji i komunalizacji – dysponowały miejskimi nieruchomościami. Dr Stanisław Wyganowski
(bezpartyjny) był osobą o charakterze koncyliacyjnym; unikał
konfliktów; starał się przekonywać do swych racji. Uważam, że
dzięki wielkiej osobistej kulturze dotrwał do końca kadencji, a
nawet kilka miesięcy dłużej,
gdyż politycy bardzo długo nie
mogli zdecydować się na swojego, mocowanego partyjnie kandydata.
iałem honor i przyjemność osobiście
znać prezydenta Wyganowskiego. Używając pewnej przenośni można powiedzieć, że był człowiekiem z innej
epoki. Wyróżniał się kulturą osobistą, ale także cechami fizycznymi. Był szczupły i wysoki (ok.
185 cm), wysportowany (grał w
tenisa), zawsze starannie ubrany, nie tylko przez kobiety uważany za przystojnego. Miałem
okazję wielokrotnie być z prezydentem na różnego rodzaju spotkaniach i konferencjach. Nawet
w środowiskach, do których trafiał po raz pierwszy, nikt nie miał
wątpliwości, kto w tym tłumie
jest prezydentem Warszawy.
ył skromny, ale jednocześnie dostojny. W
pewnym zakresie przypominał przedwojennego prezydenta RP – prof. Ignacego Mościckiego. Dobrze posługiwał się
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językiem francuskim, co ułatwiało mu kontakty międzynarodowe. W latach 1974-1980 przebywał w Algierii, gdzie pracował
nad urbanistycznym planem
miasta Algier. Będąc prezydentem naszego miasta, pełnił funkcje przewodniczącego Światowego Związku Miast Pokoju. Był
delegatem Polski do Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w
Strasburgu.
o II wojnie światowej
Stanisław Wyganowski związał się z urbanistyką. Pracował, m. in. w Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego, Biurze Projektów
Warszawa Północny-Wschód,
Pracowni Urbanistycznej Województwa Warszawskiego, Instytucie Urbanistyki i Architektury, którego na początku lat
70. był dyrektorem. Od 1980 r.
pracował na stanowisku docenta w Instytucie Kształtowania
Środowiska.
W
latach
1968–1972 był członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk.
W latach 1968–1973 zasiadał
we władzach Towarzystwa
Urbanistów Polskich, a w 1997
został wybrany prezesem tego
stowarzyszenia.
o 4 czerwca 1989 r.
czynnie włączył się w
dyskusje („Niespodzianka”) na temat polskiego
samorządu terytorialnego, a
szczególnie na temat przyszłego
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kował książkę pt. „Jutro wielka
Warszawa”, a w 2010 (wspólnie ze mną) książkę pt. „Rozważania o przyszłości Warszawy”.
ył honorowym obywatelem
Warszawy
(2012). Został m. in.
odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.Dr Stanisław
Wyganowski wywodził się ze
środowiska ziemiańskiego. Jego
teściem był ówczesny ambasador Rzeczypospolitej w Japonii, a dom w Czyżowie Szlacheckim był ważnym ośrodkiem
kultury, w którym bywali m. in.
Stefan Żeromski i Władysław
Reymont.
rzyszły prezydent Warszawy brał udział w
kampanii wrześniowej
1939, później działał w konspiracji w oddziałach Armii Krajowej. W sprawach naszego miasta dążył do stworzenia z Warszawy wielkiej europejskiej metropolii, stąd m. in. Jego udział
w przygotowaniu kolejnych
wersji ustawy metropolitarnej.
Doceniał – podobnie jak Stefan
Starzyński – udział organizacji
społecznych w dziele budowy
miasta. Był m. in. przewodniczącym kapituły honorowego
medalu im. Króla Stanisława
Augusta, nadawanego przez
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy (dotychczas tylko 8 egzemplarzy) za wybitny wkład
w „dzieło budowy majestatu
stolicy Rzeczypospolitej”. Cześć
Jego Pamięci!
L e c h K r ó l i ko w s k i
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ustroju Warszawy. Doświadczenie w zakresie urbanistyki,
udział w przygotowywanych
ustawach samorządowych oraz
działalność społeczna spowodowały, iż cieszył się poparciem m.
in. „Komitetów Obywatelskich”.
To uznanie doprowadziło go do
funkcji wojewody i prezydenta

stolicy. Był również wiceprzewodniczącym Komisji Rządowo-Samorządowej przy Urzędzie Rady Ministrów oraz
współzałożycielem Unii Metropolii Polskich. W latach
1990–1994 był przewodniczącym rady Fundacji Unii Metropolii Polskich. W 1993 opubli-
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Rada jednomyślna
w sprawie pediatrii!

Na wtorkowej Sesji Rady
Dzielnicy udało się nam
jednogłośnie, ponad podziałami, przyjąć Stanowisko w sprawie oddziału
pediatrycznego w Szpitalu
Południowym. Stanowisko niezwykle ważne, bo
będące poparciem działań
mieszkańców, środowisk
lokalnych oraz radnych w
temacie niezwykle istotnym dla każdego z Ursynowian – bezpieczeństwa
zdrowotnego ich dzieci
oraz wnuków.
Zwróciliśmy się w nim do
Prezydenta m.st. Warszawy z
wnioskiem o wystąpienie do
Ministra Zdrowia oraz Dyrektora Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia w celu dokonania ponownej, kompleksowej analizy sytuacji z
uwzględnieniem aktualnej i
przyszłej struktury demograficznej Ursynowa, dzielnic sąsiadujących oraz gmin ościennych, podlegających – podobnie jak Dzielnica Ursynów – dynamicznym procesom urbanizacyjnym, prowadzącym do
stałego wzrostu liczby mieszkańców, w tym w szczególności
wzrostu liczby dzieci zamieszkujących te obszary. Oczywiście rozumiemy i przyjmujemy
do wiadomości argumenty prezentowane

w odpowiedziach na interpelacje w sprawie oddziału pediatrycznego w Szpitalu Południowym, wskazujące na fakt,
iż liczba łóżek pediatrycznych
w skali całego Miasta Stołecznego jest wystarczająca, a w
ciągu kilkunastu najbliższych
lat aktualne zapotrzebowanie
powinno się jeszcze zmniejszyć, wreszcie – że planowanie usług medycznych powinno opierać się zarówno na analizie potrzeb potencjalnych pacjentów, jak i na określeniu
możliwości
finansowania
usług. Jednakże, w trosce o
bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Dzielnicy, w
szczególności tych najmłodszych, postulujemy ponowną
analizę sytuacji w ujęciu lokalnym, odzwierciedlającym precyzyjnie obszar oddziaływania Szpitala Południowego, tj.
obszar, z którego będą pochodzili przyszli pacjenci, a także
ich potrzeby w zakresie korzystania ze świadczeń medycznych w trybie szpitalnym. Pacjentami nowego szpitala będą
w przeważającej większości
mieszkańcy Ursynowa, Wilanowa a także Konstancina i
Piaseczna. Pacjenci ci, w przypadku konieczności zapewnienia opieki szpitalnej swoim
dzieciom, będą zmuszeni do
odbywania każdorazowo kilkudziesięciominutowych podróży z chorym dzieckiem, lub
do chorego dziecka, mijając po
drodze nowoczesną placówkę
utworzoną kosztem wielu milionów złotych na Ursynowie.
Sam czas dojazdu do miejsca
realizacji świadczenia medycznego w warunkach szpitalnych
znacznie wydłuży czas oczekiwania i realizacji ww. świadczenia. W naszej opinii taka
sytuacja nie powinna mieć
miejsca, zaś przytoczone powyżej argumenty otrzymane
m.in. w drodze odpowiedzi na
interpelacje nie mogą być
uznane za w pełni satysfakcjonujące uzasadnienie.
Karolina Mioduszewska, (Platforma Obywatelska)
P r z e w o d n i c z ą c a Ko m i s j i Z d r o wia, Polityki Społecznej
i Pomocy Rodzinie,
mama dwojga dzieci

Konkurs architektoniczny na kompleks oświatowy przy ul. Zaruby rozstrzygnięty
Wiadomo jak będzie wyglądała
szkoła podstawowa i przedszkole przy ul. Zaruby na Ursynowie. W środę (18 października)
ogłoszono wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego
na koncepcję tego kompleksu
oświatowego.
Zwyciężył projekt Pracowni Projektowej OOA Macieja Siudy.
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na wykonanie koncepcji kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby został ogłoszony 30 czerwca br. Wpłynęły 24 prace
konkursowe, które zostały ocenione
Zwycięski projekt

przez sąd konkursowy. Od 19 października do 7 listopada w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61 można odwiedzić wystawę pokonkursową. A we
wtorek, 7 listopada, o godz. 18.00 w
tym samym miejscu (sala im. J. U.
Niemcewicza, I piętro) odbędzie się
dyskusja pokonkursowa.
– Konkurs to dłuższa procedura niż
przetarg, jednak to jedyna szansa, by
kryterium wyboru była jakość architektury – mówi Robert Kempa, burmistrz
dzielnicy Ursynów.
– Ursynowskie szkoły od początku
powstawania osiedla były projektowane innowacyjnie. Projekt wybrany

w tym konkursie wpisuje się w ten
trend. W myśl tej pracy konkursowej
edukacja nie zamyka się tylko do nauczania w klasach. Architekci podkreślili, jak ważne są również przestrzenie wspólne, szczególnie te, które umożliwiają przebywanie na świeżym powietrzu. Zwycięski projekt
proponuje wizję ogrodów szkolnych,
bezpośredni kontakt uczniów z naturą. Zwycięzca konkursu oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 40 tys.
zł otrzyma także zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
– Już nie mogę się doczekać, kiedy
placówka powstanie, a korytarze i sale
wypełnią się dziećmi. To kolejny sukces
obecnej kadencji, bo realizacja tej zapowiadanej od lat inwestycji jest naprawdę konieczna. Wygrał bardzo dobry
projekt, a dzięki wybranej formie konkursowej także atrakcyjny wizualnie –
podsumował burmistrz.
Sąd konkursowy przyznał następujące nagrody:
I nagroda (40 tys. zł) – Maciej Siuda Pracownia Projektowa OOA z Warszawy;
II nagroda (20 tys. zł) – M.O.C. Architekci Sp. z o.o. Sp.k. z Katowic;
III nagroda (10 tys. zł) – Jakub Heciak z Kielc;
Wyróżnienia I stopnia równorzędne
(po 4 tys. zł):

Burmistrz Kempa i przedstawiciel Pracowni Projektowej OOA Macieja Siudy, która przygotowała zwycięski projekt
– Staruń Wanik Architekci, Paulina
Staruń z Warszawy;
– GAB Piotr Grabowski Architekt z
Poznania;
Wyróżnienie II stopnia (2 tys. zł)
– Bartosz Dendura Pracownia Architektoniczna studio4SPACE z Krakowa;
Zwycięski projekt został nagrodzony za:
– zaproponowaną architekturę obiektu, użycie prostych form wyrazu, podkreślanych strukturą budynku i naturalnymi materiałami;

– umiejętne przełożenie założeń ideowych na rozwiązania architektoniczne, technologiczne i materiałowe;
– właściwą dyspozycję funkcjonalną
i strefowanie;
– dobór zieleni wspierający bioróżnorodność i nawiązanie zielenią do charakteru Lasu Kabackiego;
– ekonomikę rozwiązań budowlanych, w szczególności konstrukcyjnych;
– stonowaną estetykę i prostą formę
wynikającą z funkcji i przyjętych założeń technologicznych.
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Koń, jaki jest, nie każdy widzi...
dżalni. Jest to błąd w ujeżdżeniu, za co
traci się punkty w ocenie sędziowskiej.
W tym przypadku lewa przednia wyprzedza lewą zadnią (pisząc „wyprzedza” mam na myśli czas, a nie miejsce).
publikacjach “Passy” poświęconym wyścigom konnym przewija się temat
jeźdźców jeżdżących na luźnych cuglach. Koń w wyścigu musi mieć oparcie na wędzidle. To jest warunek niezbędny. Obserwowałem transmisję wyścigów z Emiratów. Startowali czołowi
dżokeje świata. Zwycięzcy biegu wisiały na finiszu luźno cugle. Niepojęte.
Transmisja z St. Leger z Anglii. Zwycięzca posyłał konia na finiszu jedną,
prawą ręką, a lewą wymachiwał batem
w powietrzu. Posyłać należy oburącz,
inaczej nie jest to posyłanie, a jedynie jego markowanie.
westia używania bata. Wielokrotny champion z Pola Mokotowskiego i lat pięćdziesiątych
Służewca Kazimierz Jagodziński nigdy
nie uderzał więcej niż trzy razy. Koń
pełnej krwi jest bowiem bardzo ambitny, ściganie się i wygrywania leży w jego naturze. Walcząc na finiszu angażuje wszystkie swoje siły, A gdyby została jakaś rezerwa, jedno lub dwa uderzenia wyzwalają ją. Bicie w wyścigu nie
jest ponaglaniem bacikiem, niczym w
bryczce. Z fizjologii wiemy, że uderzony mięsień ma tendencję do kurczenia
się. Koń w galopie na przemian – wyciąga się, gdy opierając się na zadnich nogach wyrzuca do przodu przednie, by
zagarnąć jak najwięcej przestrzeni. Następnie kurczy się podciągając zadnie
pod brzuch. Dlatego pobudzając konia
batem, należy uderzać konia w momencie kurczenia się, a nie rozciągania. Spóźnienie się nawet o ułamek sekundy powoduje wręcz odwrotny skutek. Jeśli chodzi o technikę używania
bata, powszechny błąd polega na tym,
że jeźdźcy biją konie uderzając w tak
zwaną słabiznę, czyli boczne powięzi
jamy brzusznej. Jeżeli już pobudzamy
batem, to należy uderzać w mięśnie zadu. Przykładem poprawnego używania bata mogłaby być legenda angielskich torów Lester Piggot, który uderzał wyciągając rękę daleko do tyłu i
bił uderzając w zad od tyłu do przodu.
o do konieczności opierania
się konia w wyścigu na wędzidle, mamy z redaktorem Tadeuszem Porębskim to samo zdanie. Ale ta
sama zasada dotyczy jazdy sportowej –
bez stałego kontaktu ręki z pyskiem konia nie byłoby możliwe jego ujeżdżenie. Jednak między jazdą wyścigową a
sportową jest zasadnicza różnica. W
jeździe sportowej ujeżdżenie polega na
przywróceniu koniowi naturalnej równowagi zachwianej w momencie, gdy
dosiądzie go jeździec. Dzieje się tak,
kiedy podprowadzamy zadnie nogi konia możliwie najbliżej pod środek ciężkości. W sporcie wyścigowym jest odwrotnie – jeździec musi dostosować się
do równowagi konia poprzez umieszczenie swego środka ciężkości nad jego
środek ciężkości.
1903 roku zaproszono do
Polski amerykańskiego
dżokeja Toda Sloana. Kiedy
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Foto TS: Newmarket (Anglia), sztuczny koń do nauki prawidłowego dosiadu
Ze służewieckim torem nie mam
od dłuższego czasu prawie żadnych kontaktów, ale jest on mi
bliski, ponieważ poświęciłem
mu wiele lat mego życia i przez
długi okres byłem współodpowiedzialny za jego działanie. Były to lata prosperity Służewca, a
w kieszeniach Polaków znajdowało się wówczas więcej pieniędzy niż globalna wartość całej
masy dóbr na naszym rynku.
ijały lata, raz było lepiej, raz
gorzej, ale utrzymywaliśmy
się na powierzchni nie korzystając z żadnych dotacji. Dzisiaj, mimo poprawy infrastruktury wyścigowej, Służewiec pod względem sportowym zdaje się podupadać, jednak sądzę, że jest sposób na poprawę sytuacji. Moim zdaniem, należałoby zacząć
od renegocjowania umowy dzierżawy
zawartej w 2008 r. pomiędzy Totalizatorem Sportowym a Polskim Klubem
Wyścigów Konnych (PKWK), co ostatnio kilkakrotnie podnosiła “Passa”. W
obecnych czasach obowiązek zorganizowania 45 dni wyścigowych i rozegrania 360 gonitw w sezonie nie stanowi
problemu dla organizatora wyścigów,
ale z obsadą tylu gonitw przez drugą
stronę, to jest właścicieli i trenerów,
chyba jest problem. Kosztem liczby wyścigów można poprawić ich obsadę
zwiększając pola. Można też zastanowić
się nad wprowadzeniu dolnych limi-

M

tów ilości zapisanych koni do gonitw
nieselekcyjnych. Ewentualne oszczędności wynikające z anulowania zaplanowanych gonitw można byłoby przeznaczyć na bonusy dla właścicieli koni zapisanych i biorących udział w gonitwie.
To też zwiększyłoby pola podnosząc
atrakcyjność wyścigów.
miłym zaskoczenie przyjąłem
wyartykułowaną przez “Passę” uwagę na temat techniki
jazdy wyścigowej. Tak niewielu ludzi
ma pojęcie na temat dosiadu wyścigowego i techniki jazdy wyścigowej, a
ogólnie rzecz ujmując – podstawowych
zasad mechaniki ruchu konia. Jeśli zapytać kogoś ze świata wyścigów albo też
sportu konnego, czy jeśli w galopie jest
faza lotu, którą nogą koń odbija się, a na
której ląduje, odpowiedź, w większości
przypadków, będzie kuriozalna. Koń
zawsze odbija się przednią nogą, a ląduje na zadniej. Tak samo, jeśli zapytać, na
ile taktów jest galop. Canter jest na trzy
takty. Jeśli koń, dla przykładu, galopuje z prawej nogi, to odbija się od podłoża prawą przednią, ląduje na lewej zadniej, a następnie uderza jednocześnie
prawą zadnią i lewą przednią. Dlatego
słychać tylko trzy uderzenia. W galopie, według nomenklatury wyścigowej,
a w cwale używając języka literackiego,
słychać cztery uderzenia, ponieważ zadnia lewa uderza przed lewą przednią.
Istnieje jeszcze inny przypadek galopu
na cztery takty. Dzieje się tak na ujeż-
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Judo w japońskim oryginale
260 judoków w Warszawie i 150 w Bytomiu trenowało z mistrzem świata
Soichi Hashimoto. Japończyk przyjechał na weekend do Polski i przeprowadził po dwie sesje treningowe w stolicy i na Śląsku.
Jedno seminarium odbyło się
w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 340 na Ursynowie, przy
ul. Lokajskiego 3 i trwało od 9.00
rano, do godz. 18.00. Wszyscy
uczestnicy mieli chwilę na zdobycie autografów i zrobienie pamiątkowych zdjęć z mistrzem
świata. Organizatorem seminarium z Soichi Hashimoto w Warszawie była Judo Legia Warsza-

wa. Za kontakt i organizację z Japończykami odpowiadali Patryk
Wawrzyczek i Antoni Maciołowski, którzy na co dzień mieszkają
i trenują w Japonii. Patronatem
honorowym wydarzenie objęła
Ambasada Japonii w Warszawie
oraz Polski Związek Judo.
– Seminarium wyszło naprawdę fajnie. Zarówno ja, jak i trenerzy nauczyliśmy się bardzo dużo,
mimo że zajęcia skierowane było dla dzieci – cieszy się Krzysztof
Wiłkomirski – Udział wzięła niemała grupa ambitnych zawodników i to zarówno ze światowego topu, jak i amatorów trenujących choćby w mojej sekcji Legii
Warszawa. Warto tutaj wymie-

nić Anię Borowską, która na seminarium pojawiła się dosłownie trzy godziny po wylądowaniu
na Okęciu. Wróciła właśnie z
Taszkientu, gdzie zdobyła złoto w
Grand Prix. Podobnie Karolina
Pieńkowska, Aleksander Beta,
Tomasz Adamiec oraz Tomasz
Kowalski. To wielkie nazwiska
polskiego judo, dla których taka
lekcja była ważna jako dla aktualnych zawodników, ale i jako
trenerów. Przyjechała także Aneta Szczepańska – jedyna polska
medalistka olimpijska w judo, a
do niedawna trenerka kadry żeńskiej. Każdy się czegoś nauczył i
o to chodziło – podkreśla Krzysztof Wiłkomirski.

wyjechał na warszawski tor jadąc na
krótkich strzemionach, widzowie wybuchnęli gromkim śmiechem, mówiąc,
że wygląda jak małpa siedząca na płocie. Jednak kiedy wygrał jeden, a potem
kolejne wyścigi przestano się śmiać.
Dlaczego tzw. amerykańska szkoła jazdy ułatwia koniowi galopowanie? Legenda polskich torów Jerzyk Jednaszewski tłumaczył to tym, że jeździec
przesuwając swoje ciało do przodu (co
ułatwiają mu podciągnięte strzemiona) powoduje mocniejsze wyrzucanie
przednich nóg do przodu, a tym samym
szybszy galop. Nie o to chodzi. Koń w
galopie kolejno dotyka podłoża raz
przednimi nogami, unosząc przy tym
zad, a następnie unosi przód, by zadnie
złapały kontakt z podłożem. Przy każdym foule wykonuje więc ruch wahadłowy, którego osią jest jego środek
ciężkości. Gdy dżokeje jadąc na długich
strzemionach siedzieli w siodłach, a
więc za środkiem ciężkości konia, byli
przy każdym foule lekko podnoszeni i
opuszczani. Obliczyłem w pewnym
przybliżeniu, że podczas wyścigu na
dystansie 2400 m koń w sumie podniósł dosiadającego go jeźdźca o około
10 metrów. Stanowi to poważny dodatkowy wysiłek.
koro zdecydowałem się napisać tę publikację dla “Passy”,
chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat. Mający na koncie pasmo
sukcesów trener Andrzej Walicki przy
okazji jakiegoś spotkania na torze narzekał na brak polskich jeźdźców. Kiedy byłem kierownikiem stajen na Państwowych Torach Wyścigów Konnych
(PTWK), a także wcześniej – kiedy
funkcję tę pełnił pan Tadeusz Milanowski, dawaliśmy do prasy rolniczej ogłoszenia dotyczące ofert pracy w służewieckich stajniach z możliwością uzyskania zawodu dżokeja. W ten sposób
trafiło do nas wielu chłopców, którzy
stali się później wybitnymi jeźdźcami.
Wyjątkiem jest Janusz Kozłowski, którego ojciec pracował w stajni trenowanej przez Stanisława Pasternaka. Dobrze go pamiętam, bo sam odbywałem
w tej stajni staż obrządzając konie i jeżdżąc na tzw. rannej robocie.
ój pomysł polegałby na tym,
że organizator wyścigów
(nie wiem, czy miałby to być
PKWK, czy też służewiecki oddział Totalizatora Sportowego) zawarłby umowę
z tymi trenerami, którzy wyraziliby chęć
takiej współpracy. Należałoby dać odpowiednie ogłoszenie do prasy skierowanej do ludności rolniczej, oferując zatrudnienie w stajniach wyścigowych z
możliwością zdobycia zawodu dżokeja. W ogłoszeniu należałoby podać dokładne warunki, takie jak wymagany
wiek, wzrost i waga. Ci chłopcy byliby
zatrudnieni przez TS bądź przez PKWK
i powierzeni pieczy trenerów, którzy
podjęliby się przyuczenia ich do zawodu i wyszkolenia w sztuce jazdy. Po sześciu miesiącach nastąpiłaby weryfikacja. Gdyby kandydat nie rokował, umowa z nim wygasałaby z automatu. Z pozostałymi przedłużany byłby kontrakty
na kolejne trzy miesiące. Po tym okresie
byliby oni angażowani przez trenerów
do pracy w stajniach. Trener, który wy-
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szkoliłby pracownika, miałby kandydata na jeźdźca przez siebie wyuczonego.
Tu jedynym problem byłoby zapewnienie młodym adeptom jeździectwa służbowego lokum na czas nauki.
a koniec jeszcze jedna kwestia. Kilka lat temu pan dyrektor Marek Magdziak pytał
mnie o zdanie na temat ustalenia limitu tak zwanych ćwiartek w gonitwach
na średnich i dłuższych dystansach.
Uważam to za niecelowe, przecież w takim przypadku należałoby ustalać
ćwiartki inne na torze lekkim, inne na
ciężkim, inne na 2200 m i inne na 2800
m. Dżokej ma obowiązek zastosowania
takiej taktyki w wyścigu, która pozwoli
wykorzystać wszystkie możliwości konia. Zgodnie z regulaminem musi dołożyć wszelkich starań, by wygrać wyścig
lub zająć możliwie najlepsze miejsce.
Jeżeli więc w wyścigu dystansowym
startują stayery (konie silne preferujące
długie dystanse – przyp. “Passa”), a
wśród nich jest flyer (koń odznaczający
się szybkością, czyli speedem – przyp.
“Passa”) i jeżeli wyścig ten będzie poprowadzony zbyt wolnym tempem, czego
efektem będzie zwycięstwo flyera, może to zostać uznane za błąd taktyczny
jeźdźców dosiadających faworyzowanych koni dystansowych i za ten błąd
powinni zostać ukarani. Ocena sytuacji
należy do komisji technicznej.
rzedstawiłem powyżej w maksymalnym skrócie kilka uwag
na temat mojego pojmowania
jazdy wyścigowej. Mam też kilka uwag
na temat totalizatora. Na przykład jak
oferowane przez organizatora zakładów wzajemnych sposoby gry są zależne od struktury wyścigów w danym
kraju. Dlaczego na przykład w USA najbardziej popularne są „win”, „place” i
“show”, a więc jednokonne, a w Polsce
jednogonitwowe wielokonne.
Andrzej Ryńca

N

P

Od redakcji: Autor powyższej publikacji jest jednym z nielicznych w Polsce ekspertów od hodowli koni wyścigowych i
samych wyścigów konnych. Przez wiele
lat pełnił funkcję wicedyrektora Państwowych Torów Wyścigów Konnych, przekształconych po transformacji ustrojowej w nieistniejącą już jednoosobową
spółkę skarbu państwa Służewiec Tory
Wyścigów Konnych. To dzięki uporowi
Andrzeja Ryńcy służewiecki hipodrom
został wpisany do Krajowego Rejestru
Zabytków, co uchroniło ten wspaniały
obiekt przed zabudowaniem go luksusowymi apartamentowcami.
Dla każdego jockey clubu człowiek pokroju pana Andrzeja Ryńcy, posiadającego niezmierzoną wiedzę wyścigowa, byłby prawdziwym skarbem. Ale nie dla Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, który
kreuje się na jockey club, lecz jest ledwie
jego namiastką sterowaną przez niemających bladego pojęcia o wyścigach kolejnych ministrów rolnictwa. Polityka
PKWK polega raczej na pozbywaniu się
fachowców i korzystaniu z usług dyletantów. Jednym z najlepszych przykładów jest pozbycie się innego wyścigowego
eksperta pana Pawła Gocłowskiego, wybornego znawcy wszystkiego, co wiąże
się z wyścigami konnymi.
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W politycznej kampanii przeciw
Bazarkowi absurd goni absurd
Jest Bazarek i są tysiące klientów. Istnieją też politycy
podszywający się pod mieszkańców, żeby wykreować
fikcyjny konflikt wokół czasowych przenosin Bazarku
Na Dołku w miejsce obecnej pętli Natolin Północny.
Bazarek przenieść się musi, bo rusza budowa Południowej Obwodnicy Warszawy. Potem wróci na dawne miejsce. „Politycy” też chcą
wygrać kolejne wybory, ale ich lokalne ugrupowanie nie cieszy się
zaufaniem tysięcy wyborców, więc chcą sztucznie „wyprodukować” sobie stronników oszukując mieszkańców okolic pętli. Wmawiają im, że Bazarek zatruje ich życie. Wiadomo, że nie zatruje, ale
mimo tego działacze walczą z faktami – przy pomocy rozpowszechniania nieaktualnych i nieprawdziwych planów rozlokowania Bazarku i przy pomocy rzekomo społecznego Komitetu Obrońców Zieleni, który założyła pani będąca również założycielką ugrupowania politycznego. Tak! Zgadli Państwo! Dokładnie tego samego, które
zrzesza działaczy walczących z Bazarkiem. Na pewno zobaczymy nazwisko tej pani na listach wyborczych rzeczonego ugrupowania.
Wreszcie przy pomocy reżyserowania „spontanicznych” protestów
czy inscenizowania ataków na nas. Nie tak dawno inna pani obecna na posiedzeniu dzielnicowych komisji jako publiczność krzyczała, że Bazarek to zło, bo są tam szczury i brud, a dwa dni później, gdy
już wykonała zadanie, zjawiła się na Bazarku, by… tak jak zwykle
zrobić zakupy. To jakiś absurd, szaleństwo, hucpa.
Spółdzielnia zrzeszająca mieszkańców okolic pętli zaproponowała mediacje w sprawie lokalizacji Bazarku. Do udziału natychmiast
zgłosił się ów Komitet Obrońców Zieleni, choć Bazarek nie zamierza wpływać na zieleń a nawet okoliczne ptactwo, zamierza natomiast moimi rękami walczyć z plagą pijanych band na pętli, które
terroryzują ludzi (od stycznia do maja tego roku, Straż Miejska interweniowała w tym miejscu 57 razy). I jak Państwo myślą – co na
mediacje powiedzieli działacze wrodzy Bazarkowi? Powiedzieli
stanowcze nie. Czemu? To proste: bo chcieli kolejny raz zastąpić
mieszkańców przy stole, a okazało się to niemożliwe! Nikt nie
wziął ich pod uwagę, więc mediacji nie będzie. Absurd?
A to jest absurd największy: jest konflikt, którego tak naprawdę
nie ma, reprezentować mieszkańców chcą albo politycy, albo też politycy, tyle że pod szyldem obrońców zieleni. Gdzie są więc ci protestujący mieszkańcy? Otóż na przykład robią zakupy na Bazarku
albo podpisali petycję w sprawie przeniesienia nas na pętlę. Oni, co
oczywiste, ufają, że akurat bazar, w przeciwieństwie do mikroskopijnych i zacietrzewionych politycznych ugrupowań, bez aprobaty mieszkańców i klientów działać nie może.
Na koniec wisienka na torcie, choć chciałoby się powiedzieć bardziej dosadnie. Politycy udający mieszkańców, gdy jeszcze myśleli,
że zasiądą do mediacji, zaczęli krzyczeć: mediacje w tym miejscu tak,
ale wyłącznie w sprawie lokalizacji Bazarku… w innymi miejscu. Nie
pomyliłem się, dobrze Państwo przeczytali! Wyszłoby na to, że
mieszkańcy ulicy Polaka mają wyrokować na temat szczegółowej lokalizacji Bazarku np. 3 km dalej, przy ulicy X. Mają urządzać komuś
innemu sąsiedztwo. Dlaczego akurat oni a nie mieszkańcy np. alei
KEN? Pomysł grubymi nićmi szyty pod grupkę działaczy. Absurd?
Na szczęście już zdemaskowany i ośmieszony.
Piotr Karczewski
P r e z e s S t o w a r z y s z e n i a Ku p c ó w I n w e s t o r ó w G i e ł d y „ N a D o ł k u ”

Co zrobić z przejściami podziemnymi?
Zdaje się, że ursynowskie
przejścia podziemne można już zaklasyfikować jako relikty przeszłości. Wybudowane w czasach, gdy
nagminnie rozdzielano
ruch kołowy od pieszego,
spełniały skutecznie swoją
funkcję przez dekady.
Dziś nurt kształtowania miast
uległ diametralnej zmianie. Rozgraniczanie ruchu barierami fizycznymi stało się wręcz niehumanitarne i coraz częściej mówi
się o dyskryminacji, która ma
być wyrażona m. in. w spychaniu pieszego użytkownika miasta do podziemi. Jakkolwiek
ubierać obecne zmiany cywilizacyjne w słowa i ideologiczne frazesy, nie da się zaprzeczyć, iż
przejścia podziemnie straciły na
popularności. Niemalże w całym mieście puste przejścia pod-

ziemne stanowią nieużytki, ale
czy na pewno nie ma dla nich
już ratunku?
Na Ursynowie, w jego północnej części, istnieje 6 niezagospodarowanych przejść podziemnych. Szczególnie interesujące wydają się być przejścia
podziemne przy ulicach Romera, Bacewiczówny i Herbsta, ponieważ ich lokalizacje są atrakcyjne logistycznie. Od lat te
obiekty niszczeją i od lat pojawiają się ”jakieś tam” pomysły
jak je ożywić. Jednym z ciekawszych było utworzenie biblioteki plenerowej w przejściu przy
ulicy Bacewiczówny. Jest to
zdecydowanie krok w dobrym
kierunku, aczkolwiek pomysł
biblioteki plenerowej autorstwa
Pawła Lenarczyka z Otwartego
Ursynowa, w miejscu o tak silniej charakterystyce, to pomysł

zbyt pionierski. Charakterystyczny dla ursynowskich obiektów jest Genius loci. To duch lat
przeminionych, czasów, gdy Ursynów budowano i wszędzie
dało się wyczuć postmodernizm. To faktycznie duch przemiany ustrojowej, gdy na początku lat 90-tych w przejściach
podziemnych zaczyna kwitnąć
grafitti, rap, deskorolki i wszystko co amerykańskie. Po roku
2000 wydaje się wręcz, że przejście podziemne stanowi samoczynną komórkę miejskiej tożsamości. To tutaj młodzi ludzie
dają upust swoim emocjom.
Emocjom, które nacechowane
są buntem. Te puste ściany, sufit i podłoga, stają się polem dla
wyobraźni niesystemowej, idącej z goła odmiennym torem,
bo poszukującej nowych obszarów ekspresji.

Przywracanie do miejskiego
życia tych przestrzeni jest zadaniem trudnym. Henry David Thoreau (amerykański pisarz, poeta
i filozof) napisał kiedyś zdanie,

które pasuje do tej sytuacji: Wiel- skiej przestrzeni. Być może tym
kie myśli potrzebują wielkiej prze- przestrzeniom warto nadać inny
strzeni. Wydaje mi się, że to dobry miejski wymiar.
Jan Mieczysław Ławrynowicz
punkt wyjścia do stwierdzenia:
architekt krajobrazu
Miejskie myśli potrzebują miej-
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Piórem Derkacza
Zbigniew
Peckiel
sąsiad
od 37 lat
Kiedy 1 kwietnia 1980 zasiedlaliśmy nasz budynek, w
każdym lokalu od 1 do 32 była pełna obsada damsko-męska. Mówiąc inaczej, był chłop
i była kobita. Po 37 latach zgony i rozstania wyeliminowały wielu naszych sąsiadów,
pozostawiając w budynku tylko dwie najsilniejsze i najbardziej stabilne i męskie jednostki: Zbyszka Peckiela i
mnie. Nie ma więc w tym nic
dziwnego, że w tym budynku cieszymy się u pań szacunkiem i uznaniem. Hasło rzucone przez bohaterów „Seksmisji” – „chłopaki trzymajcie
się” – jest w tym przypadku
zupełnie zasadne.
Jerzy Derkacz

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Baba z wozu, kołom lżej
ie od dziś wiadomo, że przysłowia są mądrością narodów. Celne, często dosadne sentencje były weryfikowane przez wieki. Ludzie pamiętają je i powtarzają w kolejnych pokoleniach. Wykorzystują je używając
ich w najróżniejszych sytuacjach, które przynosi życie, wzbogacając przy tym nasz
język o dodatkowe walory. Przysłowia powstawały w skali wielu lat, przechodziły rozmaite przeobrażenia i modyfikacje. Dzięki temu nie są jakimiś archaicznymi zwrotami, nieprzystającymi do dzisiejszych realiów. Przeciwnie, większość z nich nie tylko nie straciła na aktualności, ale znakomicie oddaje to, co dzieje się współcześnie.
Weźmy np. takie przysłowie – „Baba z wozu, koniom lżej”. Odnotował je Salomon Rysiński herbu Ostoja znany też jako Rysinius Sarmata w swym słynnym dziele „Proverbiorum polonicorum Przypowieści
polskie” – pierwszym zbiorze polskich przysłów (1618), zawierającym ich 1800. W dziele tym znalazły
się również zagraniczne odpowiedniki. Powyższe przysłowie zostało umieszczone na pierwszej stronie
sławetnego dzieła. Z racji tego, że wszystkie przysłowia są spisane w porządku alfabetycznym.
W wersji zapisanej przez Salomona Rysińskiego jest: „kołom lżej”, nie zaś koniom, jak to jest w dzisiejszej wersji. Widać, że wóz ceniono i troszczono się o niego bardziej niż o konie. Wóz (w ocenie chłopa) mógłby ucierpieć na skutek wożenia na nim baby lub bab. Nic dziwnego, że powożący zaprzęgiem
chłop, który zapewne był pragmatykiem, wolał, żeby baba szła za wozem, a może nawet przed nim.
W literaturze spotykamy podobne „praktyczne rozwiązania” podyktowane zdrowym rozsądkiem
chłopa – m. in. u Zoszczenki, czy w dowcipach, kawałach i żartach szmoncesowych. Wspomniana „baba” przedstawiana jest jako zbędny balast, ale za to wytrzymała i potrafiąca dotrzeć do celu – na wozie lub poza nim. Tak, czy inaczej, niedająca się łatwo zbyć chłopu. A ostatecznie, to ona ugotuje chłopu strawę potwierdzając tym samym swoją znaczącą rolę w jego życiu, czy też innego mężczyzny.
Choć niektórzy (zwłaszcza nie„Te, nieco przydługie dywagacje które panie feministki) w relacjach baby i chłopa dostrzegą pomogą wzbudzić u czytelników
le do popisu, to okoliczności topodejrzenie, że moją intencją
warzyszące tym relacjom usprawiedliwiają nieszczęśnika. Jego
jest pisanie o babach, czy też
postawa podyktowana jest kokobietach w lekceważącym
niecznością oszczędzania pojazdu,(a w kolejnej wersji przysłotonie. Nic bardziej mylnego”
wia – także koni). Przecież gdyby cenny wóz zużył się czy rozleciał, albo konie się ochwaciły i padły, baba musiałaby pracować ciężej, żeby zarobić kolejny zaprzęg. Najpewniej, dobrze to rozumiała, więc potulnie schodziła z wozu.
Może nawet wcale na niego nie wsiadała. Zresztą, po co miałaby się pchać na wóz? Żeby zaraz złazić? Przysłowie nic nie wspomina o tym, by brakowało jej rozumu.
Być może w głowach siedemnastowiecznych feministek (gdyby już wtedy takowe były) zrodziłoby się zasadne pytanie – a dlaczego nie odwrócić ról? Dlaczego to chłop nie zlezie z wozu, czy z
woza żeby baba mogła jechać? Przyznam, że nie wiem dlaczego. Być może chłop powoził lepiej –
stąd taki podział ról. Osobiście, uważam (obserwując „ekspansję” współczesnych kobiet), że są w
stanie nauczyć się wszystkiego. Nawet tego, co do tej pory było wyłączną domeną mężczyzn.
Te, nieco przydługie dywagacje dotyczące przysłów mogą wzbudzić u czytelników podejrzenie,
że moją intencją jest pisanie o babach, czy też kobietach w lekceważącym tonie. Nic bardziej mylnego. Jedne i drugie traktuję z należytą atencją. Niemniej jednak, wspomniana już baba będąca niepotrzebnym balastem (wypisz wymaluj) może się niektórym warszawiakom kojarzyć z konkretną
osobą. Oczywiście, nie mam na myśli sprawującej od wielu lat swój urząd prezydent Warszawy. Skądże, takie porównanie jest tu całkiem nie na miejscu. Tym bardziej, że to prawdziwa dama, a nie żadna baba. I jak przystało damie pozwala się prosić, ale tych próśb nie spełnia. Nawet jeśli są to prośby o stawienie się przed komisją sejmową. Ba, pani HGW ma gest. Woli zapłacić niż wyjaśniać cokolwiek i tłumaczyć się przed jakimś „niekonstytucyjnym tworem” – jak twierdzi.
Wprawdzie jej partyjni towarzysze uznali, że wóz, którym jadą, albo mówiąc bardziej obrazowo
– permanentnie przytapiana i znajdująca się coraz bliżej dna platforma lepiej sobie poradzi bez niej,
jednak wspomniana „dama” wciąż trzyma się kurczowo stanowiska.
Osobiście, jako obywatel śledzący zapierające dech wydarzenia wokół komisji do spraw reprywatyzacji w Warszawie, wątpię, aby wyrzucenie kogoś mogło poprawić sytuację pozostałych. Ale
o tym przekonamy się niebawem. Wprawdzie u niektórych pasażerów tonącej platformy odzywa
się instynkt samozachowawczy. Wydaje się jednak, że na próby przetrwania w niesprzyjających dla
nich okolicznościach już za późno. Wyrzucenie towarzyszki z sań uciekających przed watahą głodnych wilków niczego nie rozwiąże. Nawet jeśli jest to towarzyszka prominentna. Może stać się jedynie przekąską. Pościg będzie trwał nadal. Niezależnie od tego, czy „dama” będzie deklarowała,
że nie zamierza kandydować do zarządu tej, czy innej partii.
Wracając do cytowanego na początku przysłowia - jest jeden logiczny powód, dla którego chłop
mógłby nie chcieć pozbywać się baby z wozu – to jej wrzask. Być może chłop wie, że kiedy baba rozpuści język, w eter mogą popłynąć rzeczy, które wolałby zachować w tajemnicy.
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Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Południowy będzie jak trza!
a działce u zbiegu ulic Pileckiego i Gandhi robota wre. Za dwa lata wyczekiwany przez mieszkańców Szpital Południowy ma otworzyć podwoje. Będzie to kompleks medyczny składający się z trzech części – istniejących już Centrum Onkologii, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz czterokondygnacyjnego Szpitala Południowego z około 300 łóżkami. W sumie w
szpitalu znajdzie się dziewięć oddziałów, w tym m. in. interna, kardiologia, ginekologia, położniczy z odcinkiem neonatologii, ortopedia, chirurgia oraz oddziały ratunkowy (SOR) i geriatryczny.
Jak to w Polsce bywa, zamiast cieszyć się z tak pożądanej przez mieszkańców inwestycji, toczymy spór, czy w szpitalu nie powinien powstać także oddział pediatryczny. Zwolennicy takiego rozwiązania coraz mocniej protestują, twierdząc, że brak pediatrii w szpitalu zlokalizowanym w tak
młodej dzielnicy jak Ursynów jest skandalicznym zaniedbaniem, które należy niezwłocznie naprawić. Nawiasem mówiąc, Ursynów wcale nie jest aż tak młodą dzielnicą jak się utarło. Może kiedyś,
40 lat temu, faktycznie tak było. Dziś tylko niecałe 23 proc. populacji Ursynowa stanowią mieszkańcy do 18 roku życia. Część północna i duży obszar centralnej części dzielnicy do ul. Przy Bażantarni zabudowany jest “wielką płytą”, którą w lwiej części zamieszkują osoby w wieku, nazwałbym to
– słusznym.
Zachodziłem w głowę, czemu decydenci z miasta nie zaplanowali w nowo budowanym szpitalu oddziału pediatrycznego. Głupota, brak wyobraźni, a może po prostu zła wola? Jakoś nie chciało mi się w to wierzyć, wszak dzieci są naszym największym skarbem. Coś musiało być na rzeczy,
jakiś ważny powód tego karygodnego – zdaniem grupy młodych ursynowian – zaniechania. Wystarczyło kilkanaście telefonów i dwa pisma sformułowane w trybie ustawy Prawo Prasowe, by poznać przyczynę. Pediatria nie została usytuowana w ursynowskim szpitalu bynajmniej nie z powodu głupoty czy braku wyobraźni. Wprost przeciwnie, wyobraźnia odegrała tu ważną rolę. Z pisma
otrzymanego z NFZ wynika bowiem, że świadczenia szpitalnej opieki zdrowotnej dla dzieci udzielane są w 9 podmiotach leczniczych zlokalizowanych w samej Warszawie i w dwóch szpitalach zlokalizowanych tuż za granicami miasta – północną (Dziekanów Leśny) i południową (Piaseczno).
W stolicy są to Centralny Szpital Kliniczny MSW, Instytut Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut Matki i Dziecka, nowo otwarty Dziecięcy Szpital Kliniczny przy Żwirki i Wigury 63A, Szpital Bielański,
Szpital Dziecięcy przy Niekłańskiej, Szpital im. Świętej Rodziny przy Madalińskiego 25, Warszawski Szpital dla Dzieci przy Kopernika 43 oraz WIM przy Szaserów 128. NFZ donosi, że “analizując
obecny stan szpitalnej bazy pediatrycznej w Warszawie należy stwierdzić, iż na obszarze Warszawy skoncentrowane są szpitale, kliniki oraz instytuty dysponujące potencjałem zdolnym do pełnego zabezpieczenia potrzeb mieszkańców nie tylko samego miasta, ale również innych regionów Polski, na świadczenia pediatryczne. W ocenie NFZ nowe inwestycje w tym obszarze obarczone są ryzykiem ich niewykorzystania”.
zy NFZ ściemnia, czy może po prostu opiera się na konkretnych danych i ma rację? Młodzi
rodzice z Ursynowa i okolic opowiedzą się zdecydowanie za pierwszym członem mojego pytania. Do mnie natomiast informacje uzyskane z NFZ jak najbardziej przemawiają. Twierdzę,
że w naszym mieście na co jak na co, ale na niedostatek placówek wyspecjalizowanych w leczeniu szpitalnym dzieci nie można narzekać. Dodatkowo, w przekonaniu o dostępie warszawskiej dziatwy do
hospitalizacji utwierdza mnie kolejna informacja: “Na dzień 15 października 2017 r. w szpitalach dziecięcych czas oczekiwania: przypadki pilne – 0 dni, przypadki stabilne – 0 dni”. Nie mówimy tu o badaniach kontrolnych, których terminy faktycznie są odległe. Ta niedogodność dotyczy jednak wszystkich Polaków, nie tylko dzieci. Na wizytę w poradni u kardiologa dorośli czekają niekiedy nawet rok.
Mówimy wyłącznie o szerokim do„Można założyć, że Ursynów
stępie dzieci do LECZENIA SZPITALNEGO. Wymieniona wyżej liczba
będzie mógł szczycić się
wyspecjalizowanych szpitali i instyposiadaniem jednego z najlep- tutów jest tego potwierdzeniem.
Prawdziwym problemem jest naszych i najnowocześniejszych tomiast
brak specjalistów. Z aktualszpitali w tej części Europy”
nych danych Izby Lekarskiej wynika,
że Mazowsze ma zaledwie 1107 pediatrów z drugim stopniem specjalizacji, z czego aż 814 to osoby w wieku 51–60 lat. Jeszcze gorzej jest
z pediatrami posiadającymi pierwszy stopień specjalizacji – na Mazowszu (zatem nie tylko w Warszawie) jest ich 1160, w tym 766 w wieku powyżej 61 roku życia. Na tym obszarze dzieje się bardzo źle i
priorytetem ministra Konstantego Radziwiłła powinno być szersze otwarcie się uczelni medycznych na
pediatrię, bo inaczej za kilka lat nasze dzieci zostaną pozbawione specjalistycznej opieki medycznej.
pediatrią jest źle, ale z geriatrią wprost tragicznie. Mazowsze (85 miast, 42 powiaty, 314
gmin i ponad 9000 wsi, łącznie prawie 5,2 mln osób) dysponuje... czterema oddziałami
geriatrycznymi. Szpital Wolski ma 36 łóżek, Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji przy Spartańskiej 25 łóżek, szpital przy Lindleya 10 łóżek oraz Szpital im. Orłowskiego przy Czerniakowskiej 10 łóżek. Daje to 81 łóżek szpitalnych w ponad 5-milionowej aglomeracji! To wstyd dla
każdego polskiego ministra zdrowia urzędującego po 1989 r. W tej sytuacji uważam koncepcję urządzenia w Szpitalu Południowym oddziału geriatrycznego za wyjątkowo trafioną. Młodzi, jak to młodzi, zapominają, że się starzejemy. W Warszawie jest już ponad 100 tys. osób powyżej osiemdziesiątego roku życia. Według WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) opieką geriatryczną państwo
powinno otaczać już te osoby, które ukończyły 60. lat. To nie tylko łagodzenie schorzeń, to przede
wszystkim zapobieganie pewnym procesom oraz pomoc w zachowaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
W przypadku Szpitala Południowego nie ma zastosowania pojęcie “geriatria w zamian za pediatrię”. Oddział geriatryczny ma powstać nie w miejsce pediatrii, która w ogóle nie była w tej placówce planowana z powodów jak wyżej, lecz w wyniku znacznego powiększenia interny. Taki manewr
dał miejsce nie tylko dla geriatrii, ale również dla neurologii połączonej z rehabilitacją neurologiczną, co znacznie odciąży oblężony przez pacjentów jedyny w mieście wyspecjalizowany Instytut Psychoneurologiczny przy Sobieskiego. Dzięki znaczącemu poszerzeniu interny w Szpitalu Południowym specjalistyczną i co ważne – szybką pomoc medyczną otrzyma zwiększająca się z roku na rok
liczba pacjentów dotkniętych udarami, które wymagają błyskawicznej reakcji lekarzy. Należy pamiętać, że ofiarami udarów coraz częściej padają ludzie młodzi.
To samo tyczy zawałów, więc może tylko cieszyć fakt, że dzięki negocjacjom z NFZ udało się poszerzyć także oddział kardiologii i stworzyć osobny oddział rehabilitacji kardiologicznej. W pierwotnych planach kardiologia miała liczyć... 15 łóżek, po korekcie ma ich być kilkadziesiąt. Ktoś wreszcie przypomniał sobie, że w medycynie funkcjonuje pojęcie “złota godzina”, czyli ratująca życie pomoc udzielana zawałowcom oraz pacjentom dotkniętym udarem w nieprzekraczalnym czasie do
60 minut. Każdego roku w Polsce zawał serca dotyka około 100 tys. osób, co równa się liczbie mieszkańców sporej wielkości miasta. Dla 35 tys. pacjentów zawał kończy się zgonem. Zawały serca odpowiadają aż za 48 proc. zgonów, podczas gdy choroby nowotworowe za 23 proc. Często wydaje
nam się, że zawał przydarza się tylko ludziom starym. Pomyłka. Statystyki wskazują, że aż 50 proc.
zgonów z tego powodu dotyczy osób w wieku produkcyjnym. To materiał do przemyślenia dla tych,
którzy widzą jedynie to, że w Szpitalu Południowym nie będzie pediatrii. Dobrych stron takiego rozwiązania nie przyjmują do wiadomości.
odróżnieniu od “protestantów” oraz domorosłych publicystów piszących pod z góry
obraną tezę zadałem sobie wiele trudu, by zgromadzić stosowne dane poparte faktami. Starałem się objąć nabrzmiewający problem szerokim i maksymalnie obiektywnym spojrzeniem. Ułatwieniem było to, że choć mieszkam za ursynowską miedzą, ani ja, ani moja rodzina nie planujemy korzystać z usług Szpitala Południowego. Naszą lecznicą jest i do końca
pozostanie znakomity WIM przy ulicy Szaserów. Ujmując rzecz krótko: boleję, że w SP nie będzie
pediatrii, ale jednocześnie nie zamierzam krytykować w czambuł takiego rozwiązania, ponieważ
ma ono także bardzo dobre strony. Jeśli do wymienionych wyżej usług dodać poszerzony SOR (ile
tych poszerzeń w stosunku do planów pierwotnych!) z lądowiskiem dla helikopterów, doskonale wyposażonymi gabinetami diagnostyczno – zabiegowymi i wywalczonym po ciężkim boju rezonansem magnetycznym, jak również endoskopię układu pokarmowego z wysoko specjalistycznymi usługami, której w pierwotnych planach nie było, to można założyć, że Ursynów będzie mógł
szczycić się posiadaniem jednego z najlepszych i najnowocześniejszych szpitali w tej części Europy. I to by było na tyle.
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Żołnierki w Domu Sztuki

W Teatrze Za Dalekim w Domu Sztuki SMB „Jary” na
Ursynowie obejrzeliśmy przejmujący monodram „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” oparty na głośnej
książce Białorusinki Swietłany Aleksijewicz (laureatki
Literackiej Nagrody Nobla z 2015 roku) pod tym samym tytułem.
Autorka opisała wojnę sowiecko-niemiecką z lat 1941-1945 oczyma biorących w niej udział kobiet radzieckich. Wyłaniający się z lektury obraz Wielkiej Wojny Ojczyźnianej oraz losów żołnierek z Kraju Rad, które poszły na front, tak dalece odbiegał swą prawdziwością od wcześniejszych, patetyczno-heroicznych opisów literackich
czy filmów (może poza słynnym filmem Stanisława Rostockiego „Tak
tu cicho o zmierzchu”), że autorka musiała czekać na pierestrojkę
Gorbaczowa, aby jej dzieło mogło ujrzeć światło dzienne. Danuta Borowiecka, odtwórczyni monodramu, niezwykle subiektywnie ukazała w swojej brawurowej kreacji aktorskiej różne odcienie doli i niedoli żołnierek w czasie drugiej wojny światowej, a także wpływ
przeżyć frontowych na psychikę i życie po zamilknięciu dział.
Aktorce towarzyszył akordeonista Mateusz Wachowiak, a całość wyreżyserował Piotr Wojewódzki. Spektakl został sfinansowaABU
ny ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Młodzi muzycy i mali słuchacze

Była późna wiosna tego roku, kiedy do Domu Sztuki
SMB „Jary” na Ursynowie zawitał po raz pierwszy Michał Własnowolski, sympatyczny, młody człowiek, który
powiedział, że jest klawesynistą i zaproponował recital.
Z rozmowy zrodził się pomysł – z entuzjazmem podchwycony
przez Michała – zorganizowania nie tyle jego solowego występu, ile
koncertu z cyklu „Tam, gdzie gra muzyka”, który oswoiłby najmłodszych słuchaczy z muzyką trudną w odbiorze nawet dla dorosłych – z XVII-XVIII stulecia.
Co zrobić, żeby był atrakcyjny? Michał poszerzył skład o altowiolistkę Annę Stankiewicz, skrzypaczkę Beatę Kozyrę-Paulską i tancerkę Ewę Bargiel. Pozostało wymyślenie chwytliwego tytułu koncertu. Padło na „Nie taki klawesyn straszny jak go malują”.
Tak więc zarówno artystyczna, jak i estetyczna misja koncertów
pod hasłem „Tam, gdzie gra muzyka” została spełniona, a wydarzeABU
nie sfinansowała Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy.

Uwaga, talent! Anna Potyrała-Listwon
Jakaż to przyjemność stwierdzić, że ma się wokół siebie
tylu utalentowanych sąsiadów. Spieszę donieść, że na
ursynowskim firmamencie
jaśnieje kolejna gwiazda o
wyjątkowym blasku, mieszkanka Natolina, Anna Potyrała-Listwon.
Pisałem dwa tygodniu temu o
wielkim odkryciu, jakim jest Marcin
Dominik Molski (Brylant z Kamyka, nr 39), informowałem w lipcu o
sukcesie ursynowianki Klaudii Kulik
na Międzynarodowym Festiwalu
Kultura Romansu (nr 27), dodam
jeszcze, że w ciągu dwóch miesięcy
Klaudia zdołała zdobyć dwie kolejne nagrody (publiczności na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga i Grand
Prix na Międzynarodowym Festiwalu Wiktoria poświęconym Annie
German). Tym razem klękam przed
panią Anną Potyrałą-Listwon.
W ubiegłą sobotę wystąpiła ona w
roli Papageny w premierowym spektaklu opery Czarodziejski Flet Mozarta w Teatrze Muzycznym w Lublinie, a tydzień wcześniej miałem
przyjemność uczestniczyć w jej koncercie dyplomowym w warszawskiej

Szkole Muzycznej im. Fryderyka
Chopina przy ul. Bednarskiej.
Ania jest profesjonalistką, obdarzoną wyjątkowym głosem, potrafi
nim operować z lekkością i wdziękiem, a przy tym posiada zdolności
aktorskie i umiejętnie interpretuje
utwór, wyrażając swoje emocje
oszczędnymi środkami wyrazu. W
koncercie dyplomowym zaprezentowała swoje wszechstronne możliwości w trudnym i zróżnicowanym
repertuarze. Śpiewała pieśni Bacha,
Schumanna i Czajkowskiego, partie
operowe Händla, Mozarta i Moniuszki, arie operetkowe Stolza i
Kalmana.
Wróciłem z koncertu oczarowany,
choć mówiąc szczerze, nie jestem
tym zaskoczony. Muzyka i teatr jest
wielką pasją Ani od dziecka. Przez
trzy lata uczyła się gry na skrzypcach. W wieku 12 lat należała do
zespołu wokalnego Tęcza, prowadzonego przez znakomitych muzyków jazzowych Lilianę Urbańską i
Krzysztofa Sadowskiego (ursynowianie!).
W 2008 roku wygrała ogólnopolski casting do musicalu High School Musical, realizowanego w Gliwickim Teatrze Muzycznym i zosta-

ła polską Kelsi Nielsen. Profesjonalne kształcenie muzyczne rozpoczęła w 2011 roku w Szkole Muzycznej
im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie śpiewu solowego u profesor Beaty Wardak. Już w trakcie
pierwszego roku nauki została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu
wokalnego im. Franciszki Platówny we Wrocławiu. W tym samym
roku podjęła również studia na kierunku wokalno-aktorskim w Akademii Muzycznej w Łodzi i dołączyła do zespołu wokalno-aktorskiego
w nowej wersji Upiora w Operze w
Filharmonii Podlaskiej.
W 2016 roku obroniła tytuł magistra sztuki na łódzkiej Akademii Muzycznej i wystąpiła w roli Hanny
Glawari w operetce Wesoła Wdówka Lehara w Teatrze Muzycznym w
Łodzi. Będąc reprezentantką Polski
w X Międzynarodowym Konkursie
Operetkowym im. Franza Lehara w
Komarno, otrzymała Nagrodę Specjalną od Dyrektora Budapesztańskiej Operetki za wybitne predyspozycje estradowe. Jest solistką Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, współpracuje z Teatrem Muzycznym w Lublinie
i Europejską Fundacją Promocji

Sztuki Wokalnej. Jakby tego było
mało, pięć lat temu ukończyła studia
magisterskie na Wydziale Zdrowia
Publicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
To wszystko nie dziwi, bo Ania
pochodzi z muzykalnej rodziny. Mama Barbara była śpiewaczką w Operze Wrocławskiej. Ojciec Jacek od
pół wieku uczy gry w Szkole Muzycznej i wszechstronnie wykształcił swoje dzieci, brat Olek wprawdzie się wyłamał i został bankowcem i businessmanem, ale także potrafi nieźle grać na fortepianie. Cała rodzina już w 2000 roku dała się
poznać biorąc udział w Wielkim Ursynowskim Kolędowaniu. Utworzony wówczas zespół Ad hoc zdobył
wyróżnienie - jak zgodnie podkreśliło jury - „za ciepło, bezpretensjonalność i radość rodzinnego śpiewania”. Mąż Paweł też ma ukończone
wyższe studia muzyczne, a w każdą
niedzielę możemy posłuchać jego
gry na organach (największych w
Warszawie!) w ursynowskim kościele bł. Władysława z Gielniowa
przy Bażantarni. Czy Wydział Kultury wie, że mamy na Ursynowie takie
skarby?
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i
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POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
601 336 063
DREWNO opałowe
i kominkowe, 602 77 03 61
DREWNO opałowe
i kominkowe, 791 394 791
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

ANGIELSKI, podstawowa,
gimnazjum, doświadczona, tanio,
dojeżdżam, 502 583 141
FORTEPIAN, absolwentka Ak.
Muz., doświadczenie,
22 858 89 68; 699 990 949
HISZPAŃSKI, 507 087 609
JĘZYK POLSKI, pełny zakres,
508 310 505
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, tanio, dojeżdżam,
502 583 141
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
GĄSIOROWO, olsztyńskie,
działki uzbrojone, 602 613 658,
promocja
AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:.
Pełną ofertę wraz ze
zdjęciami otrzymasz
drogą mailową.
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net
Mieszkania:
! 60 m2, Nowe Miasto, super
standard, cisza, spokój, 601 720 840
! Centrum,75 m2, 3 pok.,
ul. Wilcza, świetny standard, do
wejścia, 601 720 840
! Mokotów, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł.,
601 720 840
! Mokotów, 4 pok. 80 m2, dobra
cena, tylko 630 tys. zł, 601 720 840

! Mokotów, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój,
601 720 840
! Mokotów Górny, 70 m2,
4 pok., zł 560 tys., do neg.,
601 720 840
! Mokotów Górny, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza
i spokój, kamienica, 601 720 840
! Ursynów, 3 pok.,dobry
standard, do wejścia, ul. Lanciego,
599 tys.zł, 601 720 840
! Wilanów, 139 m2, ładne
mieszkanie, ochrona, cisza, spokój,
tylko 1.200 tys. zł - do neg.,
601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka
1500 m2, do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł,
601 720 840
! 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,,
! Mokotów, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,,
! Pyry, 350 m2, działka 1300
m2, blisko Las Kabacki. Świetny na
firmę, świetny na mieszkanie,
601 720 840
! Sadyba, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840
! Segment 220 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, bardzo ładny.
Cena - 1 450 tys. zł, 601 720 840
! Segment skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski.
Cena 850 tys. zł do neg.
Działka 450 m2, 601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, dobra
cena, do wejścia, 1.800 tys. zł - do
neg., 601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 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, 1000 m2, wszystkie
media, 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:
! 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

SZKOŁA PODSTAWOWA
nr 313 w Warszawie (Ursynów)
przy ul. Cybisa 1 zatrudni
asysstenta nauczyciela z
przygotowaniem pedagogicznym.
Szczegółowe informacje pod
numerem 22 641 26 77
SZKOŁA PODSTAWOWA
nr 323 ul. Hirszfelda 11 zatrudni
panie do sprzątania szkoły na
stanowisko woźnej na cały etat od
zaraz. Tel. 22 641-63-56 w 18
ZATRUDNIĘ grafika
komputerowego, Piaseczno,
601 213 555
ZATRUDNIĘ krawcową do
poprawek, Mokotów, 696 249 568

REMONTY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
REMONTY, wykończenia,
malowanie,, 722 292 031
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
TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

SPRZEDAM firmę (Dom
Opieki) dobrze prosperującą,
budynek 780 m 2, działka 2500 m2
Serock, 501 092 950

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
AAA ANTENY. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
ANTENY, 509 610 850
ANTENY, 603 375 875

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888

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

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,
okna, rolety,
meble na zamówienie,
602 27 17 18
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
CYKLINOWANIE, 573 437 794
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie,
502 053 214
DOMOFONY, 603 375 875
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

BABIK-T
TRANSPORT - Dam
pracę na myjni samochodowej
automatycznej (mile widziane
doświadczenie), 662 021 324
DO SPRZĄTANIA bloków
i terenów, 510 464 242,
601 398 426
FIRMA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów. Mile widziani
ktakże sprawni renciści i emeryci,
605 613 451
PIELĘGNIARKĘ, neurologa, lek.
med. pracy, internistę,
22 651 70 75; 605 440 831;
609 373 582

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gipsy, panele,
glazura, 609 394 164

WRÓŻKA, 22 648 68 41,
602 731 299

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

PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889
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NIECH WYJADĄ!
Wiersz dedykowany posłance
Józefie Hrynkiewicz
Jeśli kiedyś spotka Panią, nie daj Boże,
Zawał serca, udar mózgu lub paraliż,
Mnie nie zdziwi, gdy nikt Pani nie pomoże,
Skoro wszyscy z dobrej rady skorzystali.
– Niech wyjadą! – słowa wryją się w pamięci,
Widać takie jest rządzącej partii zdanie.
Niepotrzebni są lekarze-rezydenci.
Bóg tak chce. Wystarczy pacierz i różaniec.

Antoni Latoszek – pożegnanie

Sobota, 21 października,
18.00: Kino Dokumentu – filmy nagrodzone na IX Festiwalu „Niepokorni. Niezłomni.
Wyklęci”. W programie filmy:
„Braciszek Karel”, reż. Krystyna Krauze i „Kazimierz Leski”,
reż. Małgorzata Brama. Po
projekcji – spotkanie z autorkami. Pokaz zorganizowany we
współpracy ze Studiem Filmowym Kalejdoskop. Partner pokazu: Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Wstęp wolny.
Wtorek, 24 pażdziernika,
18.00: Galeria Domu Sztuki –
wernisaż wystawy malarstwa
i rysunku wybitnego artysty,
mieszkańca Ursynowa, prof.
Rafała Strenta, pn. „Znaczenie”. Wystawa zorganizowana we współpracy z Wyższą
Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Wstęp wolny.

Słowo, obraz, gest
W sobotę, 30 września pożegnaliśmy Antoniego Latoszka –
członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej, żołnierza Batalionów Chłopskich,
uczestnika Powstania Warszawskiego, kapitana w stanie
spoczynku, członka Zarządu Koła Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Prezes tego związku, Janusz Maksymowicz, tak wspomina zmarłego przyjaciela: „Był życzliwy ludziom, pozostając osobą o niezwykłej skromności, ogromnej wrażliwości na los człowieka i sprawiedliwość społeczną. Prostolinijny, szlachetny, uczynny, pełen poświęceń dla spraw społecznych”.
Antoni Latoszek przyszedł na świat 10 kwietnia 1921 r. w Warszawie,
w biednej, wielodzietnej rodzinie. W maju 1943 r. wstąpił do Konspiracji w Batalionach Chłopskich. Później pod pseudonimem „Czajka” wziął
udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie wspierał inicjatywę powstania Miejsc Pamięci Narodowej. Opiekował się Miejscami Pamięci na
cmentarzu w Pyrach i na Służewcu. Za swą działalność został uhonorowany licznymi odznaczeniami, m. in.: Krzyżem za Zasługi na Polu
Chwały, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Odznaką Pamiątkową Batalionów Chłopskich, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość Polski, Medalem za zasługi dla Obronności Kraju, Krzyżem Zwycięzców, Odznaką Zasłużonych dla m. st. Warszawy,
srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
Jako wieloletni działacz ruchu kombatanckiego był zwolennikiem
integracji wszystkich środowisk kombatanckich. Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia brał czynny udział w spotkaniach organizowanych przez różne instytucje. Chętnie przychodził na szkolne uroczystości, by swą obecnością dać młodzieży świadectwo miłości do Ojczyzny i poświęcenia się w jej obronie. Był częstym gościem w Szkole Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego”. Przez szereg lat
uczestniczył w szkolnych uroczystościach z okazji Święta Niepodległości oraz Święta Szkoły związanego z Akcją pod Arsenałem. Był przyjacielem szkoły, na którego obecność zawsze można było liczyć. Ostatni raz przekroczył szkolne progi w marcu tego roku. Jego pogodne
usposobienie i chęć do życia były widoczne mimo podeszłego wieku
i męczącej choroby. Odszedł na wieczną wartę w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny. Cześć Jego pamięci!
E l ż b i e t a R u t ko w s k a
SP 336

Ważne telefony

Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35

Z ciekawą ofertą wyszło
Muzeum Pałacu Króla
Jana III w Wilanowie
proponując warsztaty
artystyczne dla młodzieży i dorosłych.
Jeśli szukasz sposobu na
rozpoznanie swoich możliwości artystycznych i interesujesz się historią, to weź udział
w wilanowskich warsztatach
artystycznych pt. „Słowo, obraz, gest”. Najbliższe już 21,
22 października, godz.
15–18. Oferta kierowana jest
do młodzież powyżej 16. roku
życia, studenów, osób dorosłych. Bilety: 20 zł – normalny, 15 zł – ulgowy, do nabycia
w kasach Muzeum Pałacu w
Wilanowie lub online (liczba
miejsc ograniczona).
Kontakt i rezerwacja: Biuro Rezerwacji, tel.: (+48) 22
54 42 850 (pon.–pt. w godz.
9–16) e-mail: bilety@muzeum-wilanow.pl.
Mirosław Miroński

Ursynów
Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
fax

Nieco trudniej
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Romuald Krakowski
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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